IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 15. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 7. listopada 2015. godine, u velikoj
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.
Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/15-03/10, URBROJ:2109/1-02-15-01 sazvao
predsjednik Mladen Novak.
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Međimurske županije i utvrdio da je na sjednici bilo
nazočno 34 vijećnika.
Sjednici su bili nazočni vijećnici Zlatko Bacinger, Dragutin Barlek, Branko Bukal, Josipa
Carović, mr.sc. Franjo Cimerman, Josip Dobranić, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Josip Grivec,
Marija Hertelendi, Zdravko Holcinger, Darko Horvat, Mladen Horvat, Stanko Ivanović, Nadica Jelaš,
Valentin Kočila, Dejan Kovač, Franjo Kravaršćan, Marjan Marciuš, Aleksandar Makovec, Nino
Marđetko, Mladen Novak, Nikola Štampar, Mario Tomašek, mr.sc. Bruno Trstenjak, Dražen Vidović,
Dragan Vurušić, Ljiljana Žerjav i Dean Žbulj.
Na 15. sjednici Županijske skupštine nisu bili nazočni Petra Kovačić, Ivan Novak, Dejan
Oršoš, Željka Perhoć, Zvonimir Siladi, mr.sc. Renato Slaviček, Josip Toplek i Dragan Vurušić.
Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Zoran Vidović, zamjenik župana, Sandra
Herman, zamjenica župana, Vjeran Vrbanec, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove
Skupštine i opće poslove, Sandra Polanec Marinović, direktorica REDEA-e te pročelnici upravnih tijela
i Jedinice za unutarnju reviziju Međimurske županije.

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Županijske
skupštine.
Jednoglasno (34 „za“), uz 34 nazočnih, vijećnici su prihvatili Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice
Županijske skupštine.

otvorio

Sukladno članku 110. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predsjednik Skupštine je

Aktualni sat
Vijećnik Željko Pavlic, referirajući se na jedno od pitanja s prijašnjih sjednica kada je pitao
kako teče proces zaštite oznake izvornosti i zemljopisnog porijekla međimurskog krumpira, pitao je
zašto je lički krumpir dobio primat u registraciji pred međimurskim krumpirom.
Na pitanje vijećnika očitovao se Zoran Vidović, zamjenik župana.
Drugo, iznio je podatak da su se stanari Ludbreške ulice u Donjem Kraljevcu požalili na
probleme koje imaju zbog novopostavljenih šahtova u svojoj ulici. Naime prilikom prelaska automobila
preko njih stvara se velika buka, a predstavljaju i prijetnju sigurnosti prometa. Stoga je pitao da li su
Međimurske vode upoznate s ovim problemom i da li će ga riješiti na dobrobit građana Ludbreške
ulice.
Na pitanje vijećnika zatražen je odgovor od Međimurskih voda.
Vijećnica Marija Hertelendi iznijela je da su mediji upozorili na zapuštenost spomen obilježja
u Repovoj šumi u Štrigovi. Stoga je pitala da li će župan upozoriti lokalnu vlast na njihovu odgovornost
oko održavanja i brige za spomen obilježja.
Pitanje vijećnice upućeno je županu odnosno Općini Štrigova.
Drugo, kako su u proračunu za 2014. godinu bila predviđena sredstva u iznosu od 5.000,00
kuna za postavljanje spomen ploče u čast poginulim međimurskim braniteljima u Lipiku, vijećnicu je
zanimalo da li se i ove godine misli izostaviti taj jednokratni izdatak s obzirom da je 6. prosinca
godišnjica pogibelji.
Na pitanje vijećnice očitovao se Zoran Vidović, zamjenik župana.
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Vijećnik Damir Kovačić pitao je što se radi i u kojoj su fazi radovi na pješačko-biciklističkoj
stazi na državnoj cesti Šenkovec-Banfi, posebno na dijelu ceste od Železne Gore do Štrigove te na
županijskoj cesti koja ide od toplica Sveti Martin na Muri do Železne Gore.
Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan.
Vijećnika Alekasandra Makovca je zanimalo zašto se državni datumi ne obilježavaju na dan
na koji su se dogodili, pogotovo ako je taj dan državni praznik. Nadalje, zašto se pozivi za
prisustvovanje takvim svečanostima ne šalju svim vijećnicima Skupštine i ostalim dužnosnicima, s
obzirom na mali odaziv istih.
Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan.
Vijećnik Nino Marđetko pitao je koliko je ukupno prodano parcela u „Poslovnom parku
Međimurje“ u zadnjih 6 godina.
Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan.
Vijećnika Darka Horvata zanimalo je da li trenutno postoji na području Međimurske županije
infrastrukturalni projekt koji se dijelom ili u cijelosti financira sredstvima državnog proračuna ili iz
proračuna javnih poduzeća. Ako da, koja su to ministarstva nositelji ili investitor realizacije takvog
projekta.
Drugo, prilikom nedavnog posjeta potpredsjednika Vlade i ministra regionalnog razvoja
ministra Grčića i on kao i premijer Milanović izrazili su zadovoljstvo velikim investicijama u „poboljšanje
vodoopskrbnog sustava na području grada Čakovca“, pa je vijećnik pitao koje su to investicije i u kom
dijelu grada Čakovca se poboljšava ili rekonstruira vodoopskrbna mreža.
Na pitanja vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan.
Vijećnik Mladen Babić pitao je što se dosad poduzelo vezano uz događaje opisane u
lokalnom listu Međimurje, a odnose se na Međimursko veleučilište.
Nadalje, vijećnika je zanimalo da li će se sada, kada se polažu kanalizacijski vodovi koji
zahvaćaju dio kolnika cesta, iskoristiti prilika i proširiti postojeće ceste s izgradnjom biciklističkih staza i
slično.
Na oba pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan.
Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman, vezano uz izjave pojedinih ministara i pisanja javnih
medija i novom predizbornom programu koalicije na čelu s SDP-om i HNS-om, gdje se govori da
županijama treba dodatno smanjiti prihode i ovlasti, pitao je da li župan smatra da trenutna Vlada
provodi dobru politiku prema županijama te hoće li provoditi i novi program stranke u narednom
razdoblju.
Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan.

Ovime je aktualni sat završio te je predsjednik Skupštine otvorio raspravu o predloženom
dnevnom redu.
Skupština je jednoglasno, bez rasprave, (34 „za“) uz nazočna 34 vijećnika za 15. sjednicu
utvrdila slijedeći
DNEVNI RED
1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU.
2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.
SIJEČNJA - 30. LIPNJA 2015. GODINE.
3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG
VIJEĆA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC O PREKORAČENJU PO POSLOVNOM RAČUNU.
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NEKRETNINE OPĆINI
PRIBISLAVEC RADI IZGRADNJE I ODRŽAVANJA NERAZVRSTANE CESTE U PRIBISLAVCU.
5. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE
ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“.
6. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU PRAVA LOVA.
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7. INFORMACIJA O GOSPODARSTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI.
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA UPRAVNIH
TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
9. PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZAŠTITE ŠUMA OD PROTUPRAVNOG
PRISVAJANJA, KORIŠTENJA I DRUGIH PROTUPRAVNIH RADNJI TE ZA PROVOĐENJE
ŠUMSKOG REDA U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
10. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH I
SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI.
11. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2011.-2015.
12. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA
2014. GODINU.
13. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (HRVATSKA) I BARANJSKE ŽUPANIJE (MAĐARSKA).
14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA
CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.

Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda.

Ad. 1) PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. Prijedlog odluke utvrdio je župan i predložio ga Skupštini na
raspravu i donošenje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja.
Uvodno obrazloženje podnijela je Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i
financije.
U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman, Nadica Jelaš, Aleksandar
Makovec, Zdravko Holcinger i Darko Horvat, dok se na pitanja i primjedbe vijećnika očitovao Matija
Posavec, župan.
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (27 „za“ i 7 „suzdržanih“) uz 34 nazočna
vijećnika donijela
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu

Ad. 2) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1.
SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2015. GODINE
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu župana za razdoblje od 1.
siječnja – 30. lipnja 2015 godine. Izvješće Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je župan
Međimurske županije.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Dean Žbulj, Zdravko Holcinger, Aleksandar Makovec te
Matija Posavec, župan.
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Potom je Skupština većinom glasova (26 „za“ i 6 „suzdržanih“), uz 32 trenutno nazočna
vijećnika donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja
2015. godine

Ad. 3) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLANOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG
VIJEĆA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC O PREKORAČENJU PO POSLOVNOM
RAČUNU
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Muzeja Međimurja Čakovec o prekoračenju po poslovnom računu. Prijedlog
je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Darko Horvat i Matija Posavec, župan.

donijela

Skupština je bez rasprave, većinom glasova (24 „za“ i 7 „protiv“) uz 31 nazočnog vijećnika

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Muzeja Međimurja Čakovec o prekoračenju po
poslovnom računu

Ad. 4) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NEKRETNINE OPĆINI
PRIBISLAVEC RADI IZGRADNJE I ODRŽAVANJA NERAZVRSTANE CESTE U
PRIBISLAVCU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o prijenosu vlasništva nekretnine
Općini Pribislavec radi izgradnje i održavanja nerazvrstane ceste u Pribislavcu. Prijedlog zaključka je
Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio župan Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka.
Skupština je jednoglasno, bez rasprave (31 „za“), uz 31 nazočnog vijećnika u vijećnici donijela
ZAKLJUČAK
o prijenosu vlasništva nekretnine Općini Pribislavec radi izgradnje i održavanja nerazvrstane ceste u
Pribislavcu

Ad. 5) PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE
ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
Prijedlog odluke o prodaji nekretnina na području gospodarske zone „Poslovni park
Međimurje“ vijećnicima je dostavljen u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio
ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje.
Odbor za financije i proračun raspravljao je o Prijedlogu odluke. Tijekom rasprave bilo je
iznijeto da se u cilju privlačenja potencijalnih investitora poduzmu sve potrebne radnje kako bi došlo
do prodaje zemljišta, pa i zatraži revizija procjene početne tržišne cijene.
Temeljem nove procjene, župan Međimurske županije podnio je amandman na Prijedlog
odluke. Predloženim amandmanom izmijenila se početna predložena cijena nekretnina pod rednim
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brojevima 1. do 14. Nova početna cijena koja je predložena je manja u odnosu na prvotnu i iznosi
2
22,95 EUR-a za 1 m . Presliku amandmana vijećnici su primili na klupe pred početak sjednice.
Prijedlog odluke dodatno su obrazložili Matija Posavec, župan i Vjeran Vrbanec, privremeni
pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
Bez rasprave, jednoglasno (33 „za“), uz 33 nazočna vijećnika u vijećnici donijela
ODLUKU
o prodaji nekretnina na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“

Ad. 6) PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU LOVA
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o produljenju Ugovora o zakupu lova.
Prijedlog odluke Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio je župan Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun i Odbor za poljoprivredu i turizam bez primjedbi su raspravili o
Prijedlogu odluke.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Nadica Jelaš. Vijećnica je u ime Kluba vijećnika SDP-a
predložila da se u članku 2. stavku 1. iza riječi „produljuje se“ dodaju riječi: „do 31.03.2016. godine“,
tako da bi stavak 1. glasio:
„U skladu s člankom 1. ove Odluke ugovor o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima na
području Međimurske županije produljuje se do 21.03.2026. godine slijedećim lovozakupnicima:“
Ovakav prijedlog, u ime predlagatelja prihvatio je Zoran Vidović, zamjenik župana.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Aleksandar Makovec i Zoran Vidović, zamjenik župana.
Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočna vijećnika donijela
ODLUKU
o produljenju ugovora o zakupu lova

Ad. 7) INFORMACIJA O GOSPODARSTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI
U materijalima za sjednicu vijećnicima je dostavljena Informacija o gospodarstvu Međimurske
županije u 2014. godini. Informaciju je Skupštini na raspravu uputio Matija Posavec, župan.
Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o
Informaciji.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Nadica Jelaš, Željko Pavlic, mr.sc. Franjo Cimerman i
Darko Horvat te Matija Posavec, župan.
O Informaciji se vijećnici nisu izjašnjavali.

6
Ad. 8) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA
UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustroju i nadležnostima upravnih tijela Međimurske
županije vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. Prijedlog odluke utvrdio je župan i predložio je
Skupštini na raspravu i donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke.
Jednoglasno, bez rasprave (30 „za“) uz 30 nazočna vijećnika, donijeta je
ODLUK A
o izmjeni Odluke o ustroju i nadležnostima upravnih tijela Međimurske županije

Ad. 9) PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZAŠTITE ŠUMA OD PROTUPRAVNOG
PRISVAJANJA, KORIŠTENJA I DRUGIH PROTUPRAVNIH RADNJI TE ZA PROVOĐENJE
ŠUMSKOG REDA U ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE
Uz poziv za sjednicu vijećnicima je dostavljen Prijedlog odluke o mjerama zaštite šuma od
protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji te za provođenje šumskog reda u
šumama šumoposjednika na području Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio je
Skupštini na raspravu i donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke.
Skupština je jednoglasno (30 „za“ ) uz 30 nazočnih vijećnika donijela
ODLUKU
o o mjerama zaštite šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji te za
provođenje šumskog reda u šumama šumoposjednika na području Međimurske županije

Ad. 10) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA ZA NABAVU
PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ
IMOVINI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA
ŽUPANIJA U 2015. GODINI
Uz poziv za sjednicu vijećnicima je dostavljen Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana rashoda za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i
srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini. Prijedlog je utvrdio župan i
predložio je Skupštini na raspravu i donošenje.
Odbor za prosvjetu, kulturu i sport i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o
Prijedlogu I. izmjena i dopuna.
Skupština je jednoglasno, bez rasprave (30 „za“ ) uz 30 nazočnih vijećnika donijela
I. IZMJENE I DOPUNE
Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini
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Ad. 11) PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 2011.-2015.
U materijalima za sjednicu vijećnicima je dostavljen Prijedlog odluke o produljenju važenja
Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2015. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je
Skupštini na raspravu i donošenje.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke.
Skupština je jednoglasno, bez rasprave (30 „za“ ) uz 30 nazočnih vijećnika donijela
ODLUKU
o produljenju važenja Razvojne strategije Međimurske županije 2011.-2015.

Ad. 12) IZVJEŠTAJ O PROVEDBI RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA
2014. GODINU
Izvještaj o provedbi Razvojne strategije Međimurske županije za 2014. godinu vijećnici su
primili u materijalima za sjednicu. Izvještaj je Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio župan
Međimurske županije.
Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o
Izvještaju.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Aleksandar Makovec i Sandra Polanec Marinović,
direktorica REDEA-e.
Skupština je većinom glasova (28 „za“ i 2 „suzdržana“) uz 30 nazočnih vijećnika donijela
ZAKLJUČAK
o provedbi Razvojne strategije Međimurske županije za 2014. godinu

Ad. 13) PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (HRVATSKA) I BARANJSKE ŽUPANIJE (MAĐARSKA)
U materijalima za sjednicu vijećnicima je dostavljen Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma
o suradnji između Međimurske županije (Hrvatska) i Baranjske županije (Mađarska). Prijedlog je
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje.
Odbor za međužupanijsku suradnju bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke.
Skupština je jednoglasno, bez rasprave (30 „za“ ) uz 30 nazočnih vijećnika donijela
ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o suradnji između Međimurske županije (Hrvatska) i Baranjske županije
(Mađarska)

Ad. 14) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE ŽUPANIJSKE
UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
U materijalima za sjednicu vijećnicima je dostavljen Prijedlog rješenja o imenovanju
ravnateljice Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i
imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i prihvaćanje.
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Skupština je jednoglasno, bez rasprave (30 „za“ ) uz 30 nazočnih vijećnika donijela
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Županijske uprave za ceste Međimurske županije

Ovime je dnevni red bio iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 11,35 sati.

PRIVREMENI PROČELNIK
Upravnog odjela za poslove Skupštine
i opće poslove
Vjeran Vrbanec, dipl.iur.,v.r.

PREDSJEDNIK
Županijske skupštine
Mladen Novak, dipl.ing., v.r.

NAPOMENA:
sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis
sa 15. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove
Skupštine i opće poslove.

