
 

                           
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA  ŽUPANIJA  
          Županijska skupština  
  

 
SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 15. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, održane 29. rujna 
2011. u  Koprivnici, zgrada Veleučilišta, Trg bana J. Jelačića 6, s početkom u 16,00 sati, a   
nastavljene 3. listopada 2011. na istoj adresi, s početkom u 16,00 sati. 

 
  
  Sjednica je sazvana dopisom KLASA: 021-05/11-01/1, URBROJ: 2137/1-02/4-11-31 
od  20. rujna 2011. te dopisom KLASA: 021-05/11-01/1, URBROJ: 2137/1-02/4-11-36 od  
30. rujna  2011. godine. 
 
Sjednici prisustvuju: 
 

a) vijećnici Županijske skupštine: 
- Milivoj Androlić, Karmen Antolić, Marinko Bagarić, Željko Bakar, Milan Bingula,  Joso 

Brkljača, Franjo Car, Ljubica Cestar,  Stjepan Ciganović, Željko Došen, Ivanka Dvoršćak, 
Damir Felak, Vjekoslav Flamaceta, Milica Fuček, Zdravko Gašparić, Andrej Gligorović, 
Nikola Gregur, Goran Gregurek, Krešimir Habijanec, Stjepan Henezi, Renata Husinec,  
Slavica Ileković, Nikola Jadanović, Irena Jagarinec Ištvanović, Helga Jug, Slavko Konfic, 
Slavko Kuzmić, Martina Majdak, Vlado Miklobušec, Vjekoslav Mužinić, Marijan Novak, 
Nikola Novosel, Dragec Pokos, Ivan Popec, Petra Rožmarić, Verica Rupčić, Tihomir 
Sokolić, Dušanka Šprem,  Ivan Vuk. 

 
Sjednici ne prisustvuju vijećnici: 

1. Zlatko Horvat, 
2. Josip Vincek, opravdano 

   
b) ostali prisutni: 
 

1. Darko Koren, župan,  
2. Ivan Pal, zamjenik župana, 
3. Darko Sobota, zamjenik župana,  
4. Marina Horvat Pavlic, pročelnica Stručne službe, 
5. Vladimir Šadek, pročelnik Službe ureda župana, 
6. Marija Švegović, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, 
7. Mladen Antolić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, 
8. Denis Maksić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, 
9. Dražen Kozjak, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

 okoliša, 
10. Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, 
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11. Krešimir Janach, ravnatelj Županijske uprave za ceste Križevci,  
12. Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima Koprivničko-križevačke županije, 
13. Zdravko Mihevc, direktor Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, 
14. Gordana Slavetić, ravnateljica Opće bolnice, 
15. Terezija Kolar, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije 
16. Mladen Vuljak, privremeni ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu, 
17. Josip Kukec, PZC, Varaždin, 
18. Mario Biljan,  Bistra Đurđevac,   
19. Duško Bodinovac, "Glas Podravine" Koprivnica, 
20. Andrijana Gregur, HTV Dopisništvo Koprivnica, 
21. Petra Slavečki, Radio postaja Koprivnica,  
22. Marko Murković, Podravski list,  Koprivnica, 
23. Mario Kos,  Koprivnica NET, 
24. Helena Matica Bukovčan, viša savjetnica za poslove Županijske skupštine, 
25. Melita Pavlek, viša stručna suradnica za odnose s javnošću u Službi ureda župana, 
26. Marija Kovačec, daktilograf u Stručnoj službi, snima sjednicu. 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček i pozdravila 
prisutne.  

 
Prozivkom vijećnika utvrđeno je da sjednici prisustvuje 39 vijećnika, većina od 

ukupnog broja  pa je Županijska skupština mogla donositi pravovaljane akte. 
Pročelnica Stručne službe Marina Horvat Pavlic izvijestila je o izvršenju zaključaka s 

prošle sjednice.  
Skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Županijske skupštine prihvaćen je bez primjedaba. 
 
Predsjednica Županijske skupštine otvorila je raspravu o prijedlogu dnevnog reda koji 

je vijećnicima dostavljen uz poziv za sjednicu. 
 
U raspravi o dnevnom redu sudjelovao je: Marinko Bagarić koji je u ime Kluba 

vijećnika SDP-a, HNS-a, HDSS-a i HSU-a predložio da se točka 17. „Donošenje Rješenja o 
imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog 
tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske“ skine s dnevnog reda.  

Predložio je da točka 18. postane točkom 17.  
Nadalje, predložio je da točka 19. postane točka 18. koja bi glasila: 
„18. Donošenje rješenja o razrješenju: 
 

a) predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 
županije, predstavnika osnivača, 

b) predsjednice i članova Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ 
Koprivnica, predstavnika osnivača, 

c) predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-
križevačke županije, predstavnika osnivača, 

d) predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarne Križevci, predstavnika osnivača, 
e) predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarni Koprivnica, predstavnika osnivača. 
 
dok bi točka 19. glasila: 
 
„19. Donošenje Rješenja o imenovanju: 



 3 

a) predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 
županije, predstavnika osnivača, 

b) predsjednice i članova Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ 
Koprivnica, predstavnika osnivača, 

c) predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-
križevačke županije, predstavnika osnivača, 

d) predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarne Križevci, predstavnika osnivača, 
e) predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarni Koprivnica, predstavnika osnivača. 
 

U skladu s naprijed navedenim izmjenama dnevnog reda točke 24. 25. i 26. postale bi 
točkama 20. 21. i 22.  

Nadalje, u raspravi o dnevnom redu sudjelovali su Verica Rupčić i župan Darko 
Koren. 

Župan Darko Koren  predložio je da se sve točke o imenovanjima i razrješenjima 
skinu s dnevnog reda. 

 
Nakon provedene rasprave predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček dala je na 

glasovanje prijedlog Kluba vijećnika SDP, HNS, HDSS i HSU.   
 
Nakon glasovanja, većinom glasova (22 "za" i 17 "protiv")  prijedlog je prihvaćen. 
 
Predsjednica Milica Fuček dala je na glasovanje prijedlog župana da se točke 

razrješenja i imenovanja upravnih vijeća skinu s dnevnog reda.  
Nakon glasovanja Županijska skupština većinom (17 „za“, 22 „protiv“) nije prihvatila 

prijedlog župana. 
 
Predsjednica Milica Fuček dala je na glasovanje sljedeći  
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Prezentacija ustroja Zavoda za hitnu medicinu,  
2. Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj reviziji Proračuna Koprivničko-križevačke 

županije za 2010. godinu, 
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke 

županije za razdoblje od  1. siječnja do 30 lipnja  2011.,  s obrazloženjem, 
4. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije 

za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, Proračunska zaliha, s prijedlogom 
Zaključka,  

5. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. 
siječnja do 30. lipnja 2011. godine, s prijedlogom Zaključka, 

6. Donošenje Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je 
osnivač Koprivničko-križevačka županija, 

7.  Donošenje Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije, 
8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave: dodjela koncesije 

za sakupljanje ambalažnog otpada za područje: 
a) Koprivnice, 
b) Đurđevca, 
c) Križevaca, 
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9. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Upravnog 
vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, 

10. Razmatranje Analize stanja i kretanja korisnika stalne pomoći u 2010. godini na području 
Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka,  

11. Razmatranje Izvješća o turističkoj infrastrukturi Koprivničko-križevačke županije u 2010. 
godini, s prijedlogom Zaključka, 

12. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. za 2010. 
godinu, s prijedlogom Zaključka, 

13. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Bistra“ d.o.o. za 2010. godinu, s 
prijedlogom Zaključka, 

14. Razmatranje Izvješća o radu trgovačkog društva „Geopodravina“ d.o.o. za 2010. godinu, s 
prijedlogom Zaključka,  

15. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva PZC Varaždin d.d. za 2010. 
godinu, s prijedlogom Zaključka, 

16. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ceste d.d. Bjelovar za 2010. 
godinu,  s prijedlogom Zaključka, 

17.  Donošenje Rješenja o: 
a) razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, 

predstavnika osnivača,  
b) imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, 

predstavnika osnivača,  
18. Donošenje Rješenja o razrješenju: 

a) predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 
županije, predstavnika osnivača, 

b)  predsjednice i članova Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ 
Koprivnica, predstavnika osnivača, 

c) predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-
križevačke županije, predstavnika osnivača, 

d) predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarne Križevci, predstavnika osnivača, 
e) predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarni Koprivnica, predstavnika osnivača, 

19. Donošenje Rješenja o imenovanju: 
a) predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije, predstavnika osnivača, 
b) predsjednice i članova Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ 

Koprivnica, predstavnika osnivača, 
c) predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-

križevačke županije, predstavnika osnivača, 
d) predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarne Križevci, predstavnika osnivača, 
e) predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarni Koprivnica, predstavnika osnivača.  

20.  Donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka o prijedlogu predstavnika Koprivničko-
križevačke županije u upravna vijeća centara za socijalnu skrb s područja Koprivničko-
križevačke županije, 

21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora: 
a) OŠ Fran Koncelak Drnje o zamjeni zemljišta između OŠ Fran Koncelak Drnje i 

Općine Peteranec, 
b) OŠ Koprivnički Bregi o prihvaćanju Ugovora o osnivanju prava građenja, 
c) OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski o prihvaćanju novih uvjeta otplate kredita 

br. 07718020002 povodom Odluke Općine Novigrad Podravski o stavljanju kredita u 
poček,  

22. Pitanja i prijedlozi vijećnika.   
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 Županijska skupština, nakon glasovanja, većinom glasova (22 "za" i 17 "protiv") 
prihvatila je predloženi dnevni red. 

 
Predsjednica Milica Fuček izvijestila je o održanim sjednicama odbora koji su sazvani 

za sjednicu Županijske skupštine te o održanim sastancima klubova vijećnika. 
 
Nakon toga uslijedila je rasprava po prihvaćenom dnevnom redu.  
 

Točka 1. 
 

Prezentaciju oko ustroja Zavoda za hitnu medicinu dali su: ravnateljica Opće bolnice 
„Dr. Tomislav Bardek“, a ujedno i članica Povjerenstva za provedbu reforme Hitne 
medicinske pomoći gospođa Gordana Slavetić,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu gospodin 
Mladen Vuljak te ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije gospođa  
Terezija Kolar. 

U raspravi su sudjelovali zamjenik župana Ivan Pal, Nikola Novosel, Karmen Antolić, 
Terezija Kolar, župan Darko Koren i Željko Bakar. 

Prezentacija je primljena na znanje.  
 

Točka 2. 
 

 Izvješće o obavljenoj reviziji sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije  
obrazložio je župan Darko Koren. 

U raspravi je sudjelovala vijećnica Martina Majdak i župan Darko Koren. 
Izvješće je primljeno na znanje. 
 

Točka 3. 
 

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije 
obrazložio je župan Darko Koren. U raspravi su sudjelovali Karmen Antolić i zamjenik 
župana Ivan Pal. 
  Županijska skupština većinom glasova (17 „za“, 2 „suzdržana“ i 20 „protiv“) nije 
prihvatila Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 
razdoblje od  1. siječnja do 30 lipnja  2011.,  s obrazloženjem. 
 

Točka 4. 
 

Župan Darko Koren dao je kratko obrazloženje Izvještaja o korištenju sredstava 
Proračunske zalihe. U raspravi je sudjelovao vijećnik Tihomir Sokolić u ime Kluba vijećnika 
SDP-a, HNS-a, HDSS-a i HSU-a i župan Darko Koren.  

Županijska skupština većinom glasova donijela je Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o 
korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 1. siječnja do 
30. lipnja 2011. godine, Proračunska zaliha. 

 
Točka 5. 

 
Izvješće o radu župana obrazložio je župan Darko Koren kao predlagatelj. U raspravi 

je sudjelovao vijećnik Vjekoslav Mužinić u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HDSS-a i 
HSU-a.  

Županijska skupština većinom glasova (17 „za“, 20 „protiv“ i 1 „suzdržan“) nije 
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prihvatila Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. siječnja 
do 30. lipnja 2011. godine.  

 
Točka 6. 

 
Obrazloženje Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima 

je osnivač Koprivničko-križevačka županija, u ime predlagatelja Kluba vijećnika SDP-a, 
HNS-a, HDSS-a i HSU-a   dao je Marinko Bagarić.  

Županijska skupština, bez rasprave, većinom glasova donijela je Odluku o obavljanju 
osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je osnivač Koprivničko-križevačka 
županija. 

 
Točka 7. 

 
Obrazloženje Odluke o javnim priznanjima Koprivničko-križevačke županije dala je 

pročelnica Stručne Službe Marina Horvat Pavlic. U raspravi je sudjelovao Marinko Bagarić, 
koji je predložio amandman, dopunu članka 24. rečenicom, da Županijska skupština  odluke o 
dodjeli javnih priznanja donosi većinom glasova svih vijećnika. 

 Nadalje, u raspravi su sudjelovali Marina Horvat Pavlic, i župan Darko Koren. 
Županijska skupština većinom glasova prihvatila  je predloženi amandman. 
Nakon glasovanja Županijska skupština većinom glasova donijela je Odluku o javnim 

priznanjima Koprivničko-križevačke županije 
 

Točka 8. 
 

Obrazloženje prijedloga odluka o dodjeli koncesija za sakupljanje ambalažnog otpada 
dao je zamjenik župana Darko Sobota. 

U ime Odbora za komunalne djelatnosti očitovao se predsjednik Vlado Miklobušec. 
Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno, donijela Odluku o odabiru 

najpovoljnije ponude za predmet nabave: dodjela koncesije za sakupljanje ambalažnog otpada 
za područje: a) Koprivnice, b )Đurđevca i c) Križevaca. 

 
Točka 9. 

 
Obrazloženje Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova 

Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica dao je Marinko Bagarić u ime 
predlagatelja Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HDSS-a i HSU-a.   

U raspravi su sudjelovali vijećnik Milivoj Androlić i zamjenik župana Ivan Pal, 
Županijska skupština je većinom glasova donijela Odluku o utvrđivanju visine 

naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 
Koprivnica. 

Točka 10. 
 

Analizu stanja i kretanja korisnika stalne pomoći u 2010. godini obrazložio je 
zamjenik župana Ivan Pal. 

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb očitova se predsjednik Odbora Željko 
Bakar. 

Županijska skupština je bez rasprave, većinom glasova donijela Zaključak o 
prihvaćanju Analize stanja i kretanja korisnika stalne pomoći u 2010. godini na području 
Koprivničko-križevačke županije. 
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Točka 11. 

 
Kratki osvrt na Izvješće o turističkoj infrastrukturi dao je zamjenik župana Darko 

Sobota. U raspravi je sudjelovao vijećnik Andrej Gligorović. 
Županijska skupština jednoglasno je donijela Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

turističkoj infrastrukturi Koprivničko-križevačke županije u 2010. godini. 
 

Točka 12.. 
 

Uvodno obrazloženje Izvješća o poslovanju Piškornice dao je župan Darko Koren. 
Županijska skupština, bez rasprave, većinom glasova nije prihvatila Izvješće o 

poslovanju trgovačkog društva „Piškornica“ d.o.o. za 2010. godinu, s prijedlogom Zaključka. 
 

Točka 13. 
 

Županijska skupština je, bez rasprave, većinom glasova donijela Zaključak o 
prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Bistra“ d.o.o. za 2010. godinu. 

 
Točka 14. 

 
Županijska skupština je, bez rasprave, većinom glasova donijela Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva „Geopodravina“ d.o.o. za 2010. godinu.  
 

Točka 15. 
 

Županijska skupština je, bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o prihvaćanju 
Izvješća o poslovanju trgovačkog društva PZC Varaždin d.d. za 2010. godinu. 

 
Točka 16. 

 
Županijska skupština je, bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o prihvaćanju 

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste d.d. Bjelovar za 2010. godinu. 
 

Točka 17. 
 

Obrazloženje Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i 
nemoćne osobe Koprivnica  u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HDSS-a i HSU-a dao je 
Marinko Bagarić.  

U raspravi su sudjelovali: župan Darko Koren, Marino Bagarić, Verica Rupčić, Marina 
Horvat Pavlic, Stjepan Henezi, Ivan Popec, Damir Felak, Nikola Novosel i Milan Bingula. 

 
(Nakon provedene rasprave, a prije glasovanja, vijećnici Zajedničkog kluba vijećnika 

HDZ-a, HSS-a, A-HSP-a napustili su dvoranu) 
 
Predsjednica Milica Fuček utvrdila je da Županijska skupština ima kvorum (22 

vijećnika)  i može nastaviti s radom. 
Nakon toga Županijska skupština glasujući o svakom prijedlogu Rješenja posebno, 

jednoglasno je donijela  Rješenje o: 
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a) razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, 
predstavnika osnivača,  

b) imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, 
predstavnika osnivača. 

 
(U dvoranu se vraćaju vijećnici Zajedničkog kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a i A-HSP-a) 
 

Točka 18. 
 

 Prijedloge rješenja o razrješenju članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova 
obrazložio je, u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HDSS-a i HSU-a predsjednik Marinko 
Bagarić. 
 Na prijedloge se očitovao župan Darko Koren. U raspravi su nadalje sudjelovali: 
župan Darko Koren, predsjednica Milica Fuček, Milivoj Androlić, Nikola Novosel, pročelnica 
Stručna službe Marina Horvat Pavlic, zamjenik župana Ivan Pal, Marinko Bagarić i Verica 
Rupčić. 
  
 (Nakon rasprave, a prije glasovanja o prijedlozima vijećnici Zajedničkog kluba 
vijećnika HDZ-a, HSS-a, A-HSP-a napuštaju dvoranu). 
 
 Županijska skupština, nakon glasovanja o svakom prijedlogu rješenja posebno, 
donijela je: 

- jednoglasno:  a) Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Koprivničko-križevačke županije, predstavnika osnivača,  

- jednoglasno:  b) Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Opće 
bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, predstavnika osnivača, 

- većinom glasova (21 „za“, 1 „suzdržan“) Rješenje o razrješenju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, 
predstavnika osnivača, 

- većinom glasova (21 „za“, 1 „suzdržan“)  d) Rješenje o razrješenju predsjednice i 
članova Upravnog vijeća Ljekarne Križevci, predstavnika osnivača, 

- jednoglasno: e) Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća 
Ljekarni Koprivnica, predstavnika osnivača. 

 
(U dvoranu se vraća dio vijećnika Zajedničkog kluba vijećnika HDZ-a, HSS-a, A-
HSP-a) 

 
Točka 19. 

 
Uvodno obrazloženje o postupku pripreme prijedloga rješenja o imenovanju 

predsjednika i  članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova dala je predsjednica Milica 
Fuček. Navela je da su vijećnici primili prijedloge Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HDSS-a i 
HSU-a o kojima je raspravu proveo Odbor za izbor i imenovanja, koji je većinom glasova 
podržao prijedloge te iste proslijedio  pročelnici Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 
na prihvaćanje.  

  Prije sjednice vijećnici su primili i prijedlog pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo 
i socijalnu skrb koja je po Zakon u o zdravstvenoj zaštiti ovlašteni podnositelj prijedloga.  

 
O prijedlozima se očitovao zamjenik župana Ivan Pal i Marina Horvat Pavlic. 
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U raspravi su sudjelovali Ivan Vuk, Milivoj Androlić, Marinko Bagarić, Ivan Pal. 
župan Darko Koren, Nikola Novosel, Stjepan Henezi, predsjednica Milica Fuček. 

 
Predsjednica Milica Fuček, nakon provedene rasprave daje na glasovanje prijedloge 

rješenja podnesenih od pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.  
   
Nakon glasovanja (o svakom prijedlogu Rješenja posebno) Županijska skupština: 
 

- većinom glasova (4 „za“, 22 „protiv“) ne prihvaća prijedlog a) Rješenja o imenovanju 
predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 
županije, predstavnika osnivača, 

- većinom glasova (4 „za“, 22 „protiv“) ne prihvaća prijedlog b) Rješenja o imenovanju 
predsjednice i članova Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ 
Koprivnica, predstavnika osnivača, 

- većinom glasova (4 „za“, 21 „protiv“, 1 „suzdržan) ne prihvaća prijedlog c) Rješenja o 
imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Koprivničko-križevačke županije, predstavnika osnivača, 

- većinom glasova (4 „za“, 21 „protiv, 1 „suzdržan““) ne prihvaća prijedlog d) Rješenja 
o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarne Križevci, predstavnika 
osnivača, 

- većinom glasova (4 „za“, 22 „protiv“) ne prihvaća prijedlog e) Rješenja o imenovanju   
 predsjednice i članova Upravnog vijeća Ljekarni Koprivnica, predstavnika osnivača. 
  

 Predsjednica Županijske skupštine Milica Fuček, predložila je stanku, kako bi se 
dogovorili oko prekida sjednice, budući da Županijska skupština nije izabrala upravna vijeća.    
 
 O prijedlogu se očitovao župan Darko Koren. 
 
 Nakon toga predsjednica je odredila stanku od 10 minuta radi konzultacija Kluba 
vijećnika.  
 
 Nakon stanke, predsjednica Milica Fuček utvrdila je da Županijska skupština ima 
kvorum i  predložila  prekid sjednice. Nastavak 15. sjednice zakazala je za 3. listopada 2011. 
godinu s početkom u 16,00 sati. 
 
 Za riječ se javio predsjednik Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HDSS-a i HSU-a 
Marinko Bagarić i predložio da se dnevni red nastavka sjednice dopuni s točkom „Donošenje 
Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku 
županiju“. 
 
 Pročelnica Stručne službe Marina Horvat Pavlic pojasnila je da se dnevni red utvrđuje 
na početku sjednice, pa nema mogućnosti uvrštenja prijedloga u nastavak sjednice. 
 
 Predsjednica Milica Fuček dala je prijedlog za prekid kao i nastavak sjednice za 3. 
listopada 2011. godine, na glasovanje. 
 
 Nakon glasovanja Županijska skupština prihvatila je prijedlog. 
 
 Sjednica je prekinuta u 21,45 sati.  
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 Nastavak 15. sjednice Županijske skupštine s početkom u 16,00 sati. 
 
Sjednici prisustvuju: 
 

a) vijećnici Županijske skupštine: 
- Milivoj Androlić,  Marinko Bagarić, Željko Bakar, Joso Brkljača, Ljubica Cestar,  Stjepan 

Ciganović, Željko Došen, Ivanka Dvoršćak, Damir Felak, Vjekoslav Flamaceta, Milica 
Fuček, Zdravko Gašparić, Andrej Gligorović, Goran Gregurek, Krešimir Habijanec, 
Stjepan Henezi, Renata Husinec,  Slavica Ileković, Nikola Jadanović, Irena Jagarinec 
Ištvanović, Helga Jug, Slavko Konfic, Slavko Kuzmić, Martina Majdak, Vlado 
Miklobušec, Vjekoslav Mužinić, Marijan Novak, Nikola Novosel, Dragec Pokos, Ivan 
Popec, Petra Rožmarić, Verica Rupčić, Tihomir Sokolić, Dušanka Šprem,   Ivan Vuk. 

 
Sjednici ne prisustvuju vijećnici: 

1. Karmen Antolić, 
2. Milan Bingula, opravano, 
3. Franjo Car, opravdano,  
4. Nikola Gregur, 
5. Zlatko Horvat, 
6. Josip Vincek, opravdano 

   
b) ostali prisutni: 
 

1. Darko Koren, župan,  
2. Ivan Pal, zamjenik župana, 
3. Marina Horvat Pavlic, pročelnica Stručne službe, 
4. Vladimir Šadek, pročelnik Službe ureda župana, 
5. Marija Švegović, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun, 
6. Mladen Antolić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, 
7. Denis Maksić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam, 
8. Dražen Kozjak, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i                      

zaštitu okoliša, 
9. Krešimir Janach, ravnatelj Županijske uprave za ceste Križevci,  
10. Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije, 
11. Duško Bodinovac, "Glas Podravine" Koprivnica, 
12. Petra Slavečki, Radio postaja Koprivnica,  
13. Marko Murković, Podravski list,  Koprivnica, 
14. Mario Kos,  Koprivnica NET,  
15. Helena Matica Bukovčan, viša savjetnica za poslove Županijske skupštine, 
16. Melita Pavlek, viša stručna suradnica za odnose s javnošću u Službi ureda župana, 
17. Marija Kovačec, daktilograf u Stručnoj službi, snima sjednicu. 
 
 Predsjednica Županijske skupštine pozdravila je sve prisutne. Obavještava prisutne da 
su na klupe primili prijedlog dnevnog reda za 16. sjednicu Županijske skupštine koju je 
sazvala za 3. listopada 2011. godine u 17,00 sati. Obrazložila je razlog zbog  kojeg je sazvala 
navedenu sjednicu.  
 
 Nakon toga izvršena je prozivka vijećnika. 
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 Predsjednica je konstatirala da je nastavku sjednice prisutna većina od ukupnog broja 
vijećnika i Županijska skupština može nastaviti s radom. 
 

Točka 20.  
 

 Obrazloženje Zaključka o izmjenama Zaključka o prijedlogu predstavnika 
Koprivničko-križevačke županije u upravna vijeća centara za socijalnu skrb dao je Marinko 
Bagarić u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HDSS-a i HSU-a. 
 
  Župan Darko Koren prije nego što se očitovao o prijedlogu Zaključka, osvrnuo se na 
saziv za zakazivanje 16. sjednice Županijske skupštine. 
 U raspravu su se uključili predsjednica Milica Fuček, Ivan Vuk, Verica Rupčić, 
Stjepan Henezi, Damir Felak i Marinko Bagarić. 
 
 Nakon provedene rasprave, Županijska skupština većinom je glasova donijela  
Zaključak o izmjenama Zaključka o prijedlogu predstavnika Koprivničko-križevačke županije 
u upravna vijeća centara za socijalnu skrb s područja Koprivničko-križevačke županije. 
 

Točka 21.  
 
 Uvodno obrazloženje  prijedloga Zaključaka dala je predsjednica Milica Fuček. 
 Župan Darko Koren kao predlagatelj očitovao se  da  povlači s dnevnog reda 
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ „Prof. Blaž Mađer“ 
Novigrad Podravski o prihvaćanju novih uvjeta otplate kredita br. 07718020002 povodom 
Odluke Općine Novigrad Podravski o stavljanju kredita u poček.  
 Za raspravu se javio vijećnik Milivoj Androlić i župan Darko Koren.  
 Nakon rasprave Županijska skupština, glasujući o svakom prijedlogu posebno, 
jednoglasno je donijela: 

a) Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Fran Koncelak 
Drnje o zamjeni zemljišta između OŠ Fran Koncelak Drnje i Općine Peteranec, 

b) Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Koprivnički Bregi 
o prihvaćanju Ugovora o osnivanju prava građenja. 

 
Točka 22. 

 
 Pod točkom „Pitanja i prijedlozi vijećnika“ za riječ su se javili vijećnici Stjepan 
Ciganović i Slavko Kuzmić.  
 Na postavljena pitanja odgovorili su župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal. 
 
 Oko sazivanja 16. sjednice Županijske skupštine  za riječ su se javili Ivan Vuk, Damir 
Felak i Marinko Bagarić. 
 
 Predsjednica se očitovala da ostaje kod prijedloga saziva za 16. sjednicu.  
 
 Predsjednica završava sjednicu u 17,00 sati.  
 
             Zapisnik sastavila:           PREDSJEDNICA: 
Helena Matica Bukovčan, dipl.iur., v.r.              Milica Fuček, ing.građ.,v.r. 
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