
 Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 7. Odluke o osnivanju 
Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 
3/14), Skupština Međimurske županije je na __. sjednici, održanoj __.__. 2018. godine, donijela  

 

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

 

Članak 1. 

Za članove Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije imenuju se: 

1. MARINA OREHOVEC, ispred predstavničke većine, iz redova SDP-HSS-HSU-MDS. 
2. BORKA BUNJAC, ispred predstavničke manjine, iz redova ŽIVOG ZIDA. 
3. DARKO HORVAT, ispred predstavničke manjine, iz redova HDZ-a. 
4. MLADEN ZEMLJIĆ, predstavnik sindikata. 
5. ZLATKO POLIŠANSKI, predstavnik udruga. 
6. MARIJAN BELČIĆ, predstavnik medija. 
7. BOJAN PERHOČ, predstavnik gospodarskih djelatnosti. 
8. MIROSLAVA NOVAK, predstavnica obrazovnih djelatnosti. 
9. LANA KRIŽARIĆ, predstavnica javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 
 

Članak 2. 

 Mandat članovima Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije traje do isteka 
mandata vijećnicima Skupštine Međimurske županije, konstituirane 11.srpnja 2017. godine. 

 

Članak 3. 

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

 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
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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.  

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. 

Temeljem članka 7. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva mandat 
povjerenstva traje do isteka mandata pojedinog saziva Županijske skupštine. S obzirom da je 
nakon provedenih lokalnih izbora 2017. godine, konstituirana nova Županijska skupština bilo je 
potrebno raspisati i provesti Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova 
Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije. 

Odbor za izbor i imenovanja je na svojoj 1. sjednici, održanoj 18.09.2017. godine, utvrdio 
tekst Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva 
Međimurske županije.  

Javni poziv bio je objavljen je u lokalnim tiskovnim medijima i to: listu Međimurje od 
09.10.2017. godine i Međimurskim novinama od 13.10.2017. godine te na županijskim mrežnim 
stranicama.  

Rok za dostavu prijedloga temeljem Javnog poziva bio je 15 dana od objave poziva 
odnosno do 30.10.2017. godine. 

U traženom roku na Javni poziv pristigla su dva prijedloga. 
 S obzirom da na Javni poziv nije pristigao dovoljan broj prijedloga, potrebno je bilo 
ponoviti Javni poziv. 
 Na svojoj 2. sjednici, održanoj 13.11.2017. 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 je u lokalnim tiskovnim medijima i to: listu Međimurje od 
20.11.2017. godine i Međimurskim novinama od 17.11.2017. godine, na županijskim mrežnim 
stranicama te na eportalu „emeđimurje“. 

Rok za dostavu prijedloga temeljem Javnog poziva bio je 15 dana od objave poziva 
odnosno do 05.12.2017. godine.  
 U otvorenom roku pristigla su 3 prijedloga. 

S obzirom da na Javni poziv nije pristigao dovoljan broj prijedloga, potrebno je bilo 
ponoviti Javni poziv. 

Odbor za izbor i imenovanja, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, po treći 
je puta utvrdio Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog 
povjerenstva. Javni poziv bio je objavljen na županijskim mrežnim stranicama te na eportalu 
„emeđimurje“. Rok za dostavu prijedloga bio je do 31.01.2018. godine. 

 
U otvorenom roku pristiglo je 6 prijedloga, i to: 
 
1. MLADEN ZEMLJIĆ iz redova sindikata, 
2. ZLATKO POLIŠANSKI iz redova udruga, 
3. MARIJAN BELČIĆ iz redova medija, 
4. BOJAN PERHOČ iz redova gospodarskih djelatnosti, 
5. MIROSLAVA NOVAK iz redova obrazovnih djelatnosti i 
6. LANA KRIŽARIĆ iz redova javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 

 
Političke stranke koje participiraju u Skupštini Međimurske županije dostavile su sljedeće 

prijedloge: 



1. MARINA OREHOVEC – predložena ispred predstavničke većine iz redova SDP-HSS-HSU -   
MDS 
2. BORKA BUNJAC – predložena ispred predstavničke manjine iz redova ŽIVOG ZIDA 
3. DARKO HORVAT – predložen ispred predstavničke manjine iz redova HDZ-a 
 

Odbor za izbor i imenovanja je na 4. sjednici, održanoj 13.2.2018. godine jednoglasno (6 
„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, veljača 2018. 
 

 
                                                                              PREDSJEDNICA 

                                                                             Odbora za izbor i imenovanja 
 

                                                                                   Bernarda Topolko, univ. spec. oec., v.r. 
 

 
 
 

 
  

 


