
 
 
 Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4713, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 65. Poslovnika Skupštine 
Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni 
tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na __. sjednici, održanoj _________2014. 
godine, donijela  
 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije 

 
 

I.  
Za članove Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije imenuju se: 

  
1. DRAGUTIN BARLEK iz Brezja 61A, ispred predstavničke većine, iz redova SDP-

HSU-MDS, 
2. MLADEN BABIĆ iz Čakovca, Domovinskih žrtava 16, ispred predstavničke manjine, 

iz redova Hrvatskih laburista – Stranke rada, 
3. TOMISLAV VRBANEC iz Mačkovca, B.J.Jelačića 125, ispred predstavničke manjine, 

iz redova HDZ-HDS, 
4. MILJENKO HAJDAROVIĆ iz Preloga, dr. Ive Kečkeša 16, predstavnik obrazovnih 

djelatnosti,  
5. VALENTINA HAŽIĆ iz Jurovčaka 72, predstavnica javnih, znanstvenih i stručnih 

djelatnika, 
6. LANA KRIŽARIĆ iz Šenkovca, Pavlinska 1, predstavnica udruga, 
7. MILJENKO OVČAR iz Čakovca, A. Starčevića 43, predstavnik medija. 
8. BOJAN PERHOČ iz Čakovca, A. Šenoe 2A, predstavnik gospodarskih djelatnosti, 
9. MLADEN ZEMLJIĆ  iz Pribislavca, N. Tesle 9b, predstavnik sindikata, 

 
 

II. 
 Mandat članovima Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije traje do isteka 
mandata vijećnicima Skupštine Međimurske županije, konstituirane 20. lipnja 2013. godine. 
 
 

III. 
 Ovo Rješenje će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 

KLASA: 022-06/14-03/2                                                                       PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-14-13 
Čakovec, ___________2014.                                                         Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
uz Prijedlog rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva 

Međimurske županije 
 

 Skupština Međimurske županije je na 5. sjednici, održanoj 20.03.2014. godine donijela 
Odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije. Potom je sukladno  
odredbama članka 6. Odluke, Odbor za izbor i imenovanja 27. svibnja 2014. godine utvrdio na 
svojoj 6. sjednici tekst Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog 
povjerenstva Međimurske županije. 
 Prema članku 4. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije, 
Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova, odnosno ukupno 9 
članova. Članovi predstavničke većine u Skupštini Međimurske županije daju jednog člana, 
članovi predstavničke manjine u Skupštini daju dva člana, a šest se članova bira temeljem 
Javnog poziva i to po jedan član i redova sindikata, udruga, medija, gospodarstva, obrazovanja i 
područja javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
 Javni poziv bio je objavljen lokalnim tiskovnim medijima i to: Međimurskim novinama od 
25.04.2014. godine i listu Međimurje od 29.04.2014. godine te na županijskim mrežnim 
stranicama. Isto tako tekst Javnog poziva posebno je dostavljen na znanje svim obrazovnim 
ustanovama s područja Međimurske županije, sindikatima, HGK – Županijskoj komori Čakovec, 
Obrtničkoj komori Međimurske županije te Gospodarsko-socijalnoj vijeću Međimurske županije. 

Od političkih stranaka koje imaju mandat u Skupštini Međimurske županije također je 
zatraženo da dostave svoje prijedloge i isto su učinile.   
 Rok za dostavu prijedloga temeljem Javnog poziva bio je 14.05.2014. godine. 
 U traženom roku na Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova 
Antikorupcijskog povjerenstva pristigla su svega 4 prijedloga. 

 S obzirom da na Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog 
povjerenstva nije pristigao dovoljan broj prijedloga, potrebno je bilo ponoviti Javni poziv. 
 Na svojoj 6. sjednici, održanoj 27.05.2014. godine, Odbor za izbor i imenovanja po drugi 
je puta utvrdio tekst Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog 
povjerenstva Međimurske županije. Javni poziv bio je objavljen na web stranicama Međimurske 
županije i bio je otvoren do 18.06.2014. godine. U otvorenom roku pristiglo je 5 prijedloga. 
.  
 Odbor za izbor i imenovanja, na svojoj 8. sjednici, održanoj 18.09.2014. godine, po 
treći je puta utvrdio Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog 
povjerenstva Međimurske županije. Javni poziv bio je objavljen na web stranicama Međimurske 
županije i bio je otvoren do 13.10.2014. godine, s time da su obavijesti o objavi Javnog poziva 
bile u listu Međimurje i listu Međimurske novine. Ponovno su o tome obaviještene sve obrazovne 
ustanove putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Gospodarska komora i Obrtnička 
komora te mediji.  
 U otvorenom roku pristiglo je 8 prijedloga i to: 
 
 1. Miljenko Hajdarović, mag. povijesti i mag. edukacije sociologije iz Preloga, dr. Ive 
Kečkeša 16 – za područje obrazovanja. 
 2. Bojan Perhoč, dipl.ing.arh. iz Čakovca, A. Šenoe 2A – za područje gospodarstva. 
 3. Alenka Novak, viša medicinska sestra u mirovini iz Pribislavca, B. Radića 92 – za 
područje javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
 4. Valentina Hažić, sveučilišna specijalistica organizacije i menadžmenta iz Jurovčaka 72 
–  za područje javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
 5. Vladimir Bujan, policajac u mirovini iz Strahoninca, Čakovečka 5 – kandidiran ispred 
Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH – Podružnica Međimurske županije – 
Ogranak Savska Ves -  za područje udruga. 
 6. Lana Križarić, dipl.iur. iz Šenkovca, Pavlinska 1 – kandidirana ispred Međimurskog 
saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ – za područje udruga. 
 7. Mladen Zemljić, poljoprivredni tehničar iz Pribislavca, N. Tesle 9b, kandidiran ispred 
Sindikata graditeljstva Hrvatske. 
 8. Miljenko Ovčar, inokorespodent iz Čakovca, A. Starčevića 43 – za područje medija. 
 



 
 
 Političke stranke koje participiraju u Skupštini Međimurske županije dostavile su slijedeće 
prijedloge: 
 
 1. Dragutin Barlek, umirovljenik iz Brezja 61A – predložen ispred predstavničke većine, iz 
redova SDP-HSU-MDS. 
 2. Tomislav Vrbanec, prof. biologije i kemije iz Mačkovca, B.J. Jelačića 125 – predložen 
ispred predstavničke manjine, iz redova HDZ-MDS. 
 3. Mladen Babić, dipl.ing. geodezije iz Čakovca, Domovinskih žrtava 16 – predložen 
ispred predstavničke manjine, iz redova Hrvatskih laburista – Stranke rada. 
 
 
 
 Odbor za izbor i imenovanja na svojoj 9. sjednici, održanoj 24.10.2014. godine raspravio 
je o svim pristiglim prijedlozima. S obzirom da su iz područja udruga i javnih, znanstvenih i 
stručnih djelatnika pristigla po 2 prijedloga, Odbor je prišao utvrđivanju po 1 kandidata za 
navedena područja djelovanja. 
 
 Tako je jednoglasno (4 „za“), Odbor za izbor i imenovanja utvrdio da se za područje 
udruga, za člana Antikorupcijskog povjerenstva predlaže imenovati Lanu Križarić, diplomiranu 
pravnicu iz Šenkovca, Pavlinska 1. 
 
 Jednoglasno (4 „za“), Odbor za izbor i imenovanja utvrdio je da se za područje javnih, 
znanstvenih i stručnih djelatnika, za člana Antikorupcijskog povjerenstva predlaže imenovati 
Valentinu Hažić, sveučilišnu specijalisticu organizacije i menadžmenta iz Jurovčaka 72. 
 
 
 
 Na kraju je Odbor za izbor i imenovanja jednoglasno (4 „za“) utvrdio Prijedlog rješenja o 
imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije u predloženom tekstu i 
isto se dostavlja Skupštini Međimurske županije na raspravu i usvajanje. 
 
 
 
 
 
 
 
Čakovec, listopad 2014.                                                                        PREDSJEDNIK 
  
 
                                                                                                          Mr.sc. Renato Slaviček 


