
 

                           
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA  ŽUPANIJA  
          Županijska skupština  
  

 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

sa 19. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, održane 19. ožujka 

2012. u Koprivnici, Zrinski trg 1/I u prostorijama Gradske vijećnice, s početkom u 16,00 sati.  

  

  Sjednica je sazvana dopisom KLASA:  021-01/12-01/1, URBROJ: 2137/1-02/04-12-4 

od 8. ožujka 2012.  

 

Sjednici prisustvuju: 

 

a) vijećnici/vijećnice Županijske skupštine: 

  - Milivoj Androlić, Karmen Antolić, Marinko Bagarić, Željko Bakar, Milan Bingula, 

Joso Brkljača, Ljubica Cestar, Stjepan Ciganović, Željko Došen, Ivanka Dvoršćak, Damir 

Felak, Vjekoslav Flamaceta, Milica Fuček, Andrej Gligorović, Goran Gregurek, Krešimir 

Habijanec, Stjepan Henezi, Renata Husinec, Slavica Ileković, 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 vijećnik/vijećnica: 

1. Franjo Car,  opravdano, 

2. Zdravko Gašparić, opravdano, 

3. Nikola Gregur, opravdano, 

4. Zlatko Horvat,  

5. Nikola Jadanović,  opravdano, 

6. 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. Branka Cuki, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 

8. Mladen Antolić, pročelnik Upravnog   odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport, 

9. Dražen Kozjak, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 

 okoliša, 
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10. Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, 

11. Denis Maksić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, turizam i ruralni razvoj,  

12. Renato Miklobušec, član Odbora za statut i poslovnik,  

13. Melita Birčić, ravnateljica PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja, 

14. Krešimir Janach, ravnatelj Županijske uprave za ceste Križevci,  

15. Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima  na području Koprivničko-križevačke županije, 

16. Zdravko Mihevc, direktor Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije,  

17. Zlatko Filipović, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje, 

18. Dragutin Vurnek, načelnik Policijske uprave Koprivničko-križevačke,  

19. Kristina Jošt, dopisništvo „Večernjeg lista“, Koprivnica, 

20. Andrijana Gregur, HTV Dopisništvo Koprivnica,  

21. Petra Slavečki, Radio postaja Koprivnica,  

22. Marko Murković, Podravski list,  Koprivnica, 

23. Helena Matica Bukovčan, viša savjetnica za poslove Županijske skupštine, 

24. Krešo Kovačec, volonter u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, 

25. Marija Kovačec, daktilograf u Stručnoj službi, snima sjednicu. 

 

  Sjednicu je otvorila predsjednica Milica Fuček i pozdravila sve prisutne.  

 

Prozivkom vijećnika utvrđeno je da sjednici prisustvuje 35 vijećnika tj. 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 18.  sjednice Županijske skupštine prihvaćen je bez primjedaba. 

Predsjednica je obavijestila vijećnike da vijećnik Vlado Miklobušec više nije član 

Hrvatske demokratske seljačke stranke i da će dužnost obnašati kao nezavisni vijećnik. 

   

 Nakon toga predložila je da se dnevni red dopuni  točkama: 

 

 27. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za 

       poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, (materijal na klupama) 

 

 28. Donošenje Zaključka o dopuni Zaključka o davanju suglasnosti na  

       Prijedlog statuta OŠ „Mihovil Pavlek Miškina“ Đelekovec, 

 

 29. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu 

  

Nadalje, predložila je da se točka 14. izmijeni te glasi: 

 

14. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova:   

a) Upravnog vijeća PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja,  

b) Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim  

     vrijednostima na  području Koprivničko-križevačke županije, 

c) Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, 

d) Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Križevci. 

 

O predloženom se očitovao župan Darko Koren koji je predložio da se u točki 14.   

Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova: podtočke a)   
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Upravnog vijeća PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja  i d) Upravnog vijeća 

Županijske uprave za ceste Križevci skinu s dnevnog reda. 

U raspravu se uključio i vijećnik Damir Felak.  

Nakon provedene rasprave predsjednica je predložila na glasovanje prijedlog župana 

Darka Korena da se u točki 14.  Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i 

članova:  podtočke  a)  Upravnog vijeća PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja  i d) 

Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Križevci.skinu s dnevnog reda. 

 

Nakon glasovanja Županijska skupština nije prihvatila prijedlog, tako da su točke a) i d) 

ostale u dnevnom redu.  

Predsjednica je dala na glasovanje cjelokupni predloženi dnevni red. 

 

Nakon glasovanja Županijska skupština prihvatila je sljedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

  

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije:       

  a) Nagrade za životno djelo, 

      b) Nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije, 

      c) Nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini, 

      d) Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije, 

2. Razmatranje Pokazatelja stanja sigurnosti na području Koprivničko-križevačke županije u 

2011. godini, s prijedlogom Zaključka, 

3. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije  za razdoblje od 1. 

srpnja  do 31. prosinca 2011., s prijedlogom Zaključka, 

4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije 

za  2011.,  s obrazloženjem, 

5. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Razvojne agencije 

Podravine i Prigorja za razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2011. godine, s prijedlogom 

Zaključka,  

6. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije  i 

ostvarivanju  zaštite održavanja, očuvanja i promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih 

vrijednosti na području Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu s prijedlogom 

Zaključka,      

7. Razmatranje Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije 

za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka,                                                                                             

8. Razmatranje Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje 

Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu, s prijedlogom Zaključka  

9. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije 

za 2012. godinu – Tekuće donacije političkim strankama,    

10. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije 

za 2012. – Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave,    

11. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije 

za  2011. godinu, Proračunska zaliha, s prijedlogom Zaključka,   

12. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu 

na području Općine Sveti Petar Orehovec,     

13. Donošenje Zaključka o predlaganju člana Uprave „Piškornice“ d.o.o. regionalnog centra 

za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske,     

14. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova:   
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a) Upravnog vijeća PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja,  

b) Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim  

     vrijednostima na  području Koprivničko-križevačke županije, 

c) Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, 

d) Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Križevci,  

15. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ Molve iz 

reda osnivača,    

16. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Srednje gospodarske škole 

Križevci iz reda osnivača,     

17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Zavoda 

za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,   

18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Doma 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije,   

19. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 

Ljekarni Koprivnica,    

20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta 

Ljekarne Križevci,    

21. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Srednje škole „Ivan 

Seljanec“ Križevci,   

22. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine OŠ Grgura 

Karlovčana Đurđevac,    

23. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Kalnik o 

sklapanju Ugovora o darovanju nekretnine,   

24. Razmatranje Informacije o stanju u ratarstvu na području Koprivničko-križevačke 

županije u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka, 

25. Razmatranje Informacije o elementarnim nepogodama tijekom 2011. godine na području 

Koprivničko-križevačke županije, s prijedlogom Zaključka, 

26. Razmatranje Izvješća o stanju i prijedlog zaštite kulturne baštine Koprivničko-križevačke 

županije u 2011., s prijedlogom Zaključka,    

27. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i 

vodoprivredu, (materijal na klupama) 

28. Donošenje Zaključka o dopuni Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog statuta OŠ 

„Mihovil Pavlek Miškina“ Đelekovec, 

29. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mrtvozorstvu, 

30. Pitanja i prijedlozi vijećnika.  

 

Točka 1. 

 

 Uvodno obrazloženje prijedloga odluka o dodjeli javnih priznanja dao je predsjednik 

Odbora za dodjelu javnih priznanja dao je predsjednik Ivan Vuk. 

 Županijska skupština je bez rasprave, glasujući o svakom prijedlogu odluke posebno, 

jednoglasno donijela:   

  

a) Odluku o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke županijeza životno djelo  Antunu 

Šrameku iz Svetog Ivana Žabno, 

b) Odluku o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i 

promociji Koprivničko-križevačke županije Podravskoj banci d.d. Koprivnica 

 

Županijska skupština većinom glasova donijela je: 
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- Odluku o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i 

promociji Koprivničko-križevačke županije Slavku Kuzmiću iz Imbriovca 

 

Županijska skupština jednoglasno je donijela: 

 

c) Odluku o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u 

protekloj godini  Sanji Benko iz Svetog Ivana Žabna, 

- Odluku o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u 

protekloj godini Moniki Kemenović iz Dijankovca 

d) Odluku o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije Gradskoj knjižnici 

Đurđevac  

- Odluku o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije Valentinu Rumeku iz 

Hlebina 

- Odluku o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije Udruzi za pomoć 

osobama s mentalnom retardacijom Koprivnica 

- Odluku o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije gospođi Anđeli 

Lenhard Antolin iz Đurđevca 

- Odluku o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije Dobrovoljnom 

vatrogasnom društvu iz Molvi 

 

Točka 2.  

 

 Kratko obrazloženje Pregleda pokazatelja stanja sigurnosti dao je načelnik Policijske 

uprave Koprivničko-križevačke Dragutin Vurnek. 

 U raspravi je sudjelovao vijećnik Milivoj Androlić.  

 Županijska skupština jednoglasno je donijela Zaključak o prihvaćanju Pokazatelja 

stanja sigurnosti na području Koprivničko-križevačke županije u 2011. godini. 

 

Točka 3. 

 

 Obrazloženje Izvješća o radu župana za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. 

dao je župan Darko Koren. 

  Vjekoslav Mužinić raspravljao je u ime Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a i 

nezavisnog vijećnika. Nadalje u raspravi su sudjelovali vijećnici Nikola Novosel, Damir 

Felak, Vlado Miklobušec, predsjednica Milica Fuček i župan Darko Koren. 

 Županijska skupština, većinom glasova, nije prihvatila Izvješće o radu župana 

Koprivničko-križevačke županije  za razdoblje od 1. srpnja  do 31. prosinca 2011., s 

prijedlogom Zaključka. 

 

Točka 4. 

 

 Župan Darko Koren kratko se osvrnuo na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 

2011. godinu.  

 Županijska skupština, bez rasprave, jednoglasno je prihvatila Godišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za  2011.,  s obrazloženjem. 

 

Točka 5. 

 

 Obrazloženje Izvješća o radu PORE za 2011. godinu dala je ravnateljica PORE Melita 

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

Izvješća o radu i financijskom poslovanju PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja za 

razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2011. godine. 

 

Točka 6. 

 

 Obrazloženje Izvješća o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima za 2011. godinu dala je ravnateljica Željka Kolar.  

 U raspravi je sudjelovala vijećnica Martina Majdak. Na pitanje joj je odgovorila 

ravnateljica Željka Kolar.  

 Županijska skupština jednoglasno je donijela Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o radu 

i financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 

na području Koprivničko-križevačke županije  i ostvarivanju  zaštite održavanja, očuvanja i 

promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Koprivničko-križevačke 

županije za 2011. godinu.    

 

Točka 7. 

 

 Obrazloženje Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola za 2011. godinu dao je 

zamjenik Župana Ivan Pal. 

 Županijska skupština je bez rasprave jednoglasno donijela Zaključak o prihvaćanju  

Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije za 2011. godinu. 

 

Točka 8. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o prihvaćanju                                                                      

 Izvješća o radu i utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke 

županije za 2011. godinu. 

 

Točka 9. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o rasporedu 

sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu – Tekuće donacije 

političkim strankama. 

 

Točka 10. 

 

 Obrazloženje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna dao je župan Darko Koren. U 

raspravi je sudjelovao vijećnik Andrej Gligorović. 

 Županijska skupština jednoglasno je donijela Zaključak o rasporedu sredstava 

Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. – Kapitalne pomoći jedinicama lokalne 

samouprave. 

 

Točka 11.  

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o prihvaćanju 

Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za  2011. 

godinu, Proračunska zaliha. 
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Točka 12. 

 

 Obrazloženje prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine dao je 

zamjenik župana Darko Sobota. U raspravi je sudjelovao Vlado Miklobušec i župan Darko 

Koren. 

 Županijska skupština jednoglasno je donijela Odluku o priključenju na komunalne 

vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Sveti Petar Orehovec. 

 

Točka 13. 

  

 Obrazloženje Zaključka o predlaganju člana Uprave „Piškornice“ dala je pročelnica 

Stručne službe Marina Horvat Pavlic. 

 Nakon toga vijećnicima se obratio Mladen Jozinović, predloženi član Uprave 

„Piškornice“. 

 U raspravi je sudjelovao Vlado Miklobuše u ime Odbora za komunalne djelatnosti.  

Nadalje, u raspravi su sudjelovali vijećnici Milivoj Androlić, predsjednica Milica Fuček, 

župan Darko Koren, vijećnici Marinko Bagarić i Damir Felak. 

 Nakon provedene rasprave Županijska skupština jednoglasno je donijela Zaključak o 

predlaganju člana Uprave „Piškornice“ d.o.o. regionalnog centra za gospodarenje otpadom 

sjeverozapadne Hrvatske. 

 

Točka 14. 

 

 Obrazloženje rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednica i članova upravnih 

vijeća u ime predlagatelja dao je Marinko Bagarić, predsjednik Kluba vijećnika SDP-a, HNS-, 

HSU-a i nezavisnog.  

 U raspravi su sudjelovali vijećnik Damir Felak, župan Darko Koren, vijećnici Vlado 

Miklobušec, Marinko Bagarić, Milan Bingula, Ivan Vuk i Nikola Novosel, te pročelnica 

Marina Horvat Pavlic. 

 

 Nakon provedene rasprave, a prije glasovanja, vijećnici HDZ-a, HSS-a i A-HSP-a 

napustili su prostoriju Vijećnice. 

 Županijska skupština jednoglasno (21 vijećnik)  donijela je: Rješenje o razrješenju i 

imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća PORE Razvojne agencije Podravine i 

Prigorja. 

 

 Nakon toga vijećnici HDZ-a, HSS-a i A-HSP-a  vratili su se u Vijećnicu. 

 

 Županijska skupština većinom glasova donijela je Rješenje o razrješenju i imenovanju 

predsjednika i članova: 

b) Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na   

     području Koprivničko-križevačke županije, 

c) Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, 

d) Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Križevci. 

 

Točka 15. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Rješenje o razrješenju i 

imenovanju članova Školskog odbora OŠ Molve iz reda osnivača. 
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Točka 16.  

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Rješenje o imenovanju 

članova Školskog odbora Srednje gospodarske škole Križevci iz reda osnivača. 

 

 

Točka 17. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o davanju 

suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-

križevačke županije. 

 

Točka 18. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o davanju 

suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije. 

 

Točka 19. 

 

  Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o davanju 

suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Ljekarni Koprivnica. 

 

Točka 20. 

 

  Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o davanju 

suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Ljekarne Križevci. 

 

Točka 21. 

 

  Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o prijenosu 

nabavljene nefinancijske imovine Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci. 

 

Točka 22. 

 

  Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o prijenosu 

nabavljene nefinancijske imovine OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac. 

 

Točka 23. 

 

  Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o davanju 

suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Kalnik o sklapanju Ugovora o darovanju 

nekretnine. 

Točka 24. 

 

  Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o prihvaćanju  

Informacije o stanju u ratarstvu na području Koprivničko-križevačke županije u 2011. godini.  
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Točka 25. 

 

  Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o prihvaćanju 

Informacije o elementarnim nepogodama tijekom 2011. godine na području Koprivničko-

križevačke županije.  

 

Točka 26. 

 

  Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno donijela Zaključak o prihvaćanju  

Izvješća o stanju i prijedlog zaštite kulturne baštine Koprivničko-križevačke županije u 2011. 

 

Točka 27. 

 

  Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i 

vodoprivredu obrazložio je predsjednik Kluba vijećnika SDP-a, HNS-a, HSU-a i nezavisnog 

Marinko Bagarić. 

  U raspravi su sudjelovali vijećnici Damir Felak i Milan Bingula.  

  Županijska skupština većinom glasova donijela je Rješenje o razrješenju i izboru člana 

Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. 

 

Točka 28. 

 

  Županijska skupština je bez rasprave jednoglasno donijela Zaključak o dopuni 

Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog statuta OŠ „Mihovil Pavlek Miškina“ 

Đelekovec. 

 

Točka 29. 

 

  Županijska skupština je bez rasprave jednoglasno donijela Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o mrtvozorstvu. 

 

Točka 30. 

 

  Pod točkom „Pitanja i prijedlozi vijećnika“ sudjelovali su Verica Rupčić, Stjepan 

Ciganović, Vlado Miklobušec, Slavko Konfic, Milan Bingula, Milivoj Androlić, Nikola 

Novosel, Tihomir Sokolić i Damir Felak. 

  Na neka od postavljenih pitanja odgovorio je župan Darko Koren, a na ostala će se 

vijećnicima odgovoriti pisanim putem. 

 

  Predsjednica Županijske skupštine završila je sjednicu u 20,30 sati. 

 

 

         ZAPISNIK SASTAVILA:           PREDSJEDNICA: 

Helena Matica Bukovčan, dipl.iur., v.r.    Milica Fuček, ing. građ.,v.r. 

 
 

 


