REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

ZAPISNIK
od 18. lipnja 2013.
sa konstituirajuće sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije koja se
održava u Gradskoj vijećnici u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, s početkom u 10,00 sati.
Sjednica je sazvana pozivom Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj
županiji KLASA: 023-01/13-01/33, URBROJ: 2137-01-13-1 od 10. lipnja 2013. godine.
Sjednici prisustvuju:
a) vijećnici Županijske skupštine:
- Tomislav Babić, Marinko Bagarić, Mijo Bardek, Milan Bingula, Antun Bratanović,
Franjo Car, Ivana Čurdija, Zlatko Delimar, Biserka Đura, Damir Felak, Frane Franičević,
Boris Garaj, Zdravko Gašparić, Goran Gregurek, Tomislav Ivanek, Irena Jagarinec
Ištvanović, Andrija Jendrek, Slavko Konfic, Goran Kovačić, Miroslav Kovačić, Božidar
Krapinec, Ivan Knok, Željko Lacković, Zlatko Makar, Marijana Markešić, Nenad Martinaga,
Gordana Meñimorec, Vjekoslav Mužinić, Marijan Novak, Eugen Pali, Stjepan Peršin, Željko
Pintar, Verica Rupčić, Tihomir Sokolić, Nada Stručić, Natalija Sučić, Zvonimir Širjan,
Mladen Švaco, Zdravko Tuba, Zdravko Valjak, Vlatko Vargić.
b) ostali prisutni:
1. Elizabeta Repić Perković, predstojnica Ureda državne uprave u Koprivničkokriževačkoj županiji i ovlaštena predstavnica Ministarstva uprave Republike
Hrvatske,
2. Darko Ledinski, zamjenik ministrice Ministarstva socijalne politike i mladih,
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. Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne
djelatnosti,
7. Denis Maksić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj i
turizam,
8. Branka Cuki, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,
9. Mladen Antolić, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport,
10. Dražen Kozjak, pročelnik Upravnog odjela za prostorno ureñenje, gradnju i
zaštitu okoliša,
11. Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima,

12. Melita Birčić, ravnateljica "PORA-e" Razvojne agencije Podravine i Prigorja,
13. Boris Majerus, v.d. ravnatelja Županijske uprave za ceste,
14. Zdravko Mihevc, direktor Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije,
15. Mladen Jozinović, direktor „Piškornice“,
16. Vesna Pribeg, voditeljica Odsjeka za ljudske potencijale,
17. Verica Ujlaki, informatički savjetnik u Službi ureda župana,
18. Marija Kovačec, snima sjednicu.
19. Sanja Dreven, volonterka u Stručnoj službi
20. Goran Generalić, Dopisništvo Večernjeg lista” Koprivnica,
21. Andrijana Gregur, Dopisništvo HTV-a,
22. Željko Dragač, Radio postaja Koprivnica,
23. Željko Krušelj, novinar,
24. Kristina Jošt, dopisništvo „Večernjeg lista“, Koprivnica,
25. Marko Murković, Podravski list, Koprivnica.
Sjednicu Županijske skupštine otvara Elizabeta Repić Perković, predstojnica Ureda
državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, ovlaštena predstavnica Vlade Republike
Hrvatske.
ELIZABETA REPIĆ PERKOVIĆ: Poštovani vijećnici, dame i gospodo, uvaženi
gosti, pozdravljam sve članove Županijske skupštine, župana Koprivničko-križevačke
županije, gospodina Darka Korena, njegove zamjenike gospodina Darka Sobotu i gospodina
Ivana Pala. Pozdravljam ostale uvažene goste, saborske zastupnike, čelnike političkih
stranaka, pročelnike i ostale službenike upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije te
predstavnike medija.
Ovom prilikom upućujem čestitke županu i njegovim zamjenicima na ponovnom
izboru, te novoizabranim članicama i članovima Županijske skupštine i želim svima puno
uspjeha u radu.
Molim pročelnicu gospoñu Marinu Horvat Pavlic da izvrši prozivku vijećnika.
MARINA HORVAT PAVLIC: Proziva članove.
ELIZABETA REPIĆ PERKOVIĆ: Utvrñujem da ovoj konstituirajućoj sjednici
prisustvuju svi članovi i članice Županijske skupštine.
Ministarstvo uprave donijelo je Odluku o sazivanju konstituirajuće sjednice
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. Ta Odluka vam je dostavljena s
utvrñenim dnevnim redom.
Molim da se o prijedlogu dnevnog reda izjasnite glasovanjem.
Nakon glasovanja Županijska skupština jednoglasno prihvaća sljedeći
D N E V N I R E D:
- Utvrñivanje kvoruma
1. Izbor predsjednice/predsjednika i članica/članova Mandatnog povjerenstva,
2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članica/članova
Županijske skupštine,
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-

Utvrñivanje članice/člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom
do izbora predsjednika,
- Polaganje svečane prisege članica/članova Županijske skupštine,
3. Izbor predsjednice/predsjednika i članica/članova Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednice/predsjednika i potpredsjednica/potpredsjednika Županijske
skupštine.
ELIZABETA REPIĆ PERKOVIĆ: Utvrñujem da je dnevni red prihvaćen.
Prelazimo na prvu točku dnevnog reda.

Točka 1.
ELIZABETA REPIĆ PERKOVIĆ: Prema odredbi članka 5. Poslovnika Županijske
skupštine na konstituirajućoj sjednici Županijska skupština bira Mandatno povjerenstvo koje
će ovoj Županijskoj skupštini podnijeti Izvješće o izabranim vijećnicima. Mandatno
povjerenstvo rješava sva pitanja koja se odnose na mandatna prava vijećnika.
Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda članova
Županijske skupštine.
Dopustite da predložim sastav Mandatnog povjerenstva.
1. Zdravko Tuba iz Molvi, HSS, za predsjednika,
2. Marijan Novak iz Đurñevca, HDZ, za člana,
3. Biserka Đura iz Rasinje, HNS, za članicu.
Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje. Glasujemo javno.
Nakon glasovanja Županijska skupština prihvaća predloženo Mandatno povjerenstvo.
ELIZABETA REPIĆ PREKOVIĆ: Utvrñujem da je Mandatno povjerenstvo,
jednoglasno, izabrano u predloženom sastavu.
Molim Mandatno povjerenstvo da preuzme potvrde o izboru vijećnika, te da pripremi
i podnese Izvješće.
Neka se Mandatno povjerenstvo povuče.
Odreñujem stanku u trajanju deset minuta.
Molim da ostali ostanu u ovoj dvorani.
Točka 2.
ELIZABETA REPIĆ PERKOVIĆ: Molim predsjednika Mandatnog povjerenstva da
podnese Izvješće.
ZDRAVKO TUBA: Sve vas pozdravljam i zahvaljujem se na ukazanom povjerenju.
Kao izvjestitelj Mandatnog povjerenstva ovlašten sam da podnesem Izvješće o provedenim
izborima za Županijsku skupštinu Koprivničko-križevačke županije. Izbori za vijećnike
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Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije provedeni su 19. svibnja 2013.
godine.
.
Prema Izvješću Županijskog izbornog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije
izbori su provedeni u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12.,
u daljnjem tekstu: Zakon)
(Čita Izvješće Županijskog izbornog povjerenstava koje se prilaže ovom zapisniku i
čini njegov sastavni dio).
ZDRAVKO TUBA: Potvrde o izboru članovi Županijske skupštine predali su ovom
Mandatnom povjerenstvu.
Mandatno povjerenstvo ima i dopunu Izvješća.
Dopuna se sastoji u slijedećem:
Ove godine provedeni su lokalni izbori za predstavnička i izvršna tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave.
Prema odredbi članka 89. citiranog Zakona općinski načelnik, gradonačelnik i župan
te njihovi zamjenici za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi predstavničkog
tijela iste jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave.
Nadalje, člankom 90. stavkom 4. istog Zakona utvrñeno je da osobama koje obnašaju
nespojivu dužnost, u ovom slučaju županu i njegovim zamjenicima mandat u predstavničkom
tijelu miruje po sili Zakona.
Polazeći od rečenih odredbi Zakona župan i njegovi zamjenici deklaratorno su izjavili
da im mandat u Županijskoj skupštini miruje po sili Zakona.
1. Hrvatska seljačka stranka – HSS i Stranka umirovljenika – SU odredile su da će
dužnost člana u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije, umjesto izabranog
člana gospodina Darka Korena, obnašati gospoña Ivana Čurdija iz Cepidlaka.
2. Ista koalicija stranaka Hrvatska seljačka stranka – HSS i Stranka umirovljenika – SU
odredile su da će dužnost člana u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije,
umjesto izabranog člana Ivana Pala obnašati gospodin Nenad Martinaga iz Kunovec
Brega.
3. Hrvatska demokratska zajednica odredila je da će dužnost člana u Županijskoj
skupštini Koprivničko-križevačke županije, umjesto izabranog člana gospodina Darka
Sobote, obnašati gospodin Miroslav Kovačić iz Kalinovca.
Dozvolite da vas ukratko upoznam sa ostalim činjenicama.
Člankom 78. Zakonom o lokalnim izborima utvrñena je nespojivost dužnosti člana
predstavničkog tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave sa
obnašanjem dužnosti navedene u stavku 1. alineji 20. dakle, nespojiva dužnost zamjenika
ministra sa članom županijske skupštine.
Nadalje, člankom 79. istog Zakona osobe koje obnašaju neku od nespojivih dužnosti
do dana konstituiranja bile su dužne o obnašanju nespojive dužnosti odnosno prihvaćaju
dužnosti člana predstavničkog tijela obavijestiti upravno tijelo jedinice nadležne za poslove
predstavničkog tijela – Stručnu službu.
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1. Gospodin Darko Ledinski izabran je za člana Županijske skupština sa Liste
Socijaldemokratske partije – SDP, Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati –
HNS, Hrvatske stranke umirovljenika HSU i Hrvatsko socijalno liberalne stranke HSLS.
Budući da gospodin Darko Ledinski obnaša nespojivu dužnost, zamjenika ministrice
socijalne politike i mladih, stavlja svoj mandat u mirovanje. Za njegovog zamjenika odreñen
je gospodin Tomislav Babić iz Koprivnice, a temeljem dogovora gore navedene koalicije.
2. Gospodin Božidar Štubelj izabran je za člana Županijske skupštine sa Liste
Socijaldemokratske partije – SDP, Hrvatske narodne stranke – Liberalni demokrati –
HNS i Hrvatske stranke umirovljenika HSU.
Budući da gospodin Božidar Štubelj obnaša nespojivu dužnost zamjenika ministra rada
i mirovinskog sustava, stavlja svoj mandat u mirovanje. Odlukom Županijskog odbora
Hrvatske stranke umirovljenika za njegovog zamjenika odreñen je gospodin Željko Pintar iz
Koprivnice.
Sukladno članku 79. stavku 6. Zakona član predstavničkog tijela ima pravo tijekom
mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva.
Prema navedenom izabrani član Božidar Kovačić stavio je svoj mandat u mirovanje.
Koalicija stranaka HSS i SU odredila je da će dužnost člana Županijske skupštine umjesto
izabranog Božidara Kovačića obnašati Andrija Jendrek iz Kamešnice.
Gospodin Stjepan Milinković izabran je za člana Županijske skupštine sa liste
Hrvatske demokratske zajednice – HDZ te je svoj mandat stavio u mirovanje.
Hrvatska demokratska zajednica odredila je da će dužnost člana u Županijskoj
skupštini Koprivničko-križevačke županije, umjesto izabranog člana gospodina Stjepana
Milinkovića, obnašati gospodin Eugen Pali iz Gole.
Uvidom u sve rečene liste Mandatno povjerenstvo je utvrdilo da se imenovane osobe
nalaze na tim listama i da mogu obnašati dužnost članova Županijske skupštine Koprivničkokriževačke županije.
ELIZABETA REPIĆ PERKOVIĆ: Prelazimo na utvrñivanje člana Županijske
skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika. Prema odredbi članka 87.
stavka 4. Zakona o lokalnim izborima konstituirajućom sjednicom Županijske skupštine
predsjedava, do izbora predsjednika, prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila
najviše glasova. Uvidom u službene rezultate izbora za članice/članove Županijske skupštine
Koprivničko-križevačke županije koje je utvrdilo i objavilo Županijsko izborno povjerenstvo
20. svibnja 2013. godine najveći broj glasova dobila je Kandidacijska lista SDP-a, HNS-a,
HSU-a i HSLS-a 12.337 glasova.
Sukladno navedenom čast da uzme voñenje nastavka konstituirajuće sjednice
Županijske skupštine ima gospodin Ivan Knok.
Molim gospodina Ivana Knoka da preuzme voñenje konstituirajuće sjednice
Županijske skupštine.
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IVAN KNOK: Čast mi je na ovoj Konstituirajućoj sjednici voditi sjednicu do izbora
predsjednika. Svim izabranim članovima čestitam na izboru za članove Županijske skupštine.
Gospoñe i gospodo, nastavljamo s radom prema dnevnom redu.
Prema odredbi članka 6. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke
županije izabrani članovi Županijske skupštine daju prisegu.
Tekst prisege smo primili.
Molim vijećnike da nakon čitanja potpišu tekst prisege i predaju je stručnim službama
poslije potpisivanja.
Dopustite mi da u ime svih vas vijećnika izgovorim prisegu, a poslije čitanja da
potvrdite prisegu izgovorom riječi “Prisežem”.
Molim da svi vijećnici ustanu.
“Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Županijske skupštine obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Županije i Republike Hrvatske, da ću se u
obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava, zakona i Statuta Koprivničko-križevačke
županije i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske”.
IVAN KNOK: Nastavljamo s radom.
Poštovane gospoñe i gospodo, predlažem da današnja sjednica Županijske skupštine
nastavi s radom.
Točka 3.
IVAN KNOK: Prema odredbama članka 9. Poslovnika Županijske skupštine, na
konstituirajućoj sjednici bira se Odbor za izbor i imenovanja. Odbor za izbor i imenovanja
predlaže izbor predsjednika Županijske
skupštine te predsjednika i članove radnih
tijela koja se biraju na konstituirajućoj sjednici. Kako su se meñustranačkim konzultacijama
stranke dogovorile o svojim predstavnicima u odborima, dozvolite da predložim Odbor za
izbor i imenovanja u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goran Kovačić iz Koprivnice, HDZ, za predsjednika,
Zlatko Makar iz Borovljana, HSS, za potpredsjednika,
Marijan Novak iz Đurñevca, HDZ, za člana,
Miroslav Kovačić iz Kalinovca, HDZ, za člana,
Ivana Čurdija iz Cepidlaka, HSS, za člana,
Slavko Konfic iz Križevaca, HNS, za članicu,
Marijana Markešić iz Đurñevca, SDP, za članicu.
Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Županijska skupština nakon glasovanja jednoglasno prihvaća prijedlog.
IVAN KNOK: Utvrñujem da je Odbor za izbor i imenovanja izabran u sastavu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goran Kovačić iz Koprivnice, HDZ, za predsjednika,
Zlatko Makar iz Borovljana, HSS, za potpredsjednika,
Marijan Novak iz Đurñevca, HDZ, za člana,
Miroslav Kovačić iz Kalinovca, HDZ, za člana,
Ivana Čurdija iz Cepidlaka, HSS, za člana,
Slavko Konfic iz Križevaca, HSU, za članicu,
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7. Marijana Markešić iz Đurñevca, SDP, za članicu.
Točka 4.
IVAN KNOK: Predlažem stanku od 10 minuta kako bi se sastao Odbor za izbor i
imenovanja te dao, sukladno Poslovniku, prijedlog za imenovanje predsjednika Županijske
skupštine.
(nakon stanke)
IVAN KNOK : Molim predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese
prijedlog za izbor predsjednika Županijske skupštine.
GORAN KOVAČIĆ: Odbor za izbor i imenovanja predlaže da se za predsjednika
Županijske skupštine, sukladno članku 10. Poslovnika, izabere gospodin Damir Felak iz
Koprivnice.
IVAN KNOK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidat prihvaća kandidaturu?
Budući da nema drugih prijedloga, dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon glasovanja Županijska skupština većinom glasova, (1 suzdržan) donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Županijske skupštine
Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
IVAN KNOK: Utvrñujem da je propisanom većinom izabran Damir Felak iz
Koprivnice, za predsjednika Županijske skupštine.
Čestitam izabranom predsjedniku Županijske skupštine.
Molim novoizabranog predsjednika da preuzme daljnje voñenje sjednice.
PREDSJEDNIK: Dozvolite da zahvalim svim vijećnicama i vijećnicima na potpori
koju su mi dali prilikom ovog izbora. Nastojat ću surañivati sa svima, raditi po zakonu i
Statutu naše Županije i Poslovniku. Pozivam na suradnju sve vijećnike i vijećnice. Isto tako
očekujem dobar rad i suradnju sa stručnim službama, prije svega sa izvršnom vlašću,
gospodinom županom i zamjenicima župana. Koristim priliku da pozdravim sve goste.
Očekujem da ćemo dobro surañivati i sa državnom vlašću, pogotovo s ljudima koji su s našeg
područja izabrani, bilo u Sabor bilo da su članovi pojedinih ministarstava. Mislim da nam je
svima u interesu da radimo za dobrobit, prije svega onih koji su nas izabrali, a to su
stanovnici naše Županije, da ostvarimo što više projekata. Da bismo to mogli moramo privući
što više sredstava. Uskoro, kao članovi Europske unije, vjerujem da ćemo i u tom segmentu
dobro participirati i da ćemo se i tu pozicionirati na način da što više projekata isfinanciramo
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iz tih zajedničkih fondova EU i našeg državnog proračuna, jasno uz sredstva koja su temeljni
i osnovni prihod našeg Županijskog proračuna.
Nastavljamo s radom i prelazimo na izbor potpredsjednika Županijske skupštine
pojedinačnim glasovanjem.
Molim predstavnika predstavničke većine da iznese prijedlog za potpredsjednika.
VERICA RUPČIĆ: Dozvolite da u ime predstavničke većine u ovoj Skupštini,
sukladno izborima na lokalnim izborima 2013. godine, temeljem članka 34. stavka 2. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predložim za potpredsjednika Županijske
skupštine Koprivničko-križevačke županije iz reda predstavničke većine gospodina Gorana
Gregureka iz Križevaca, člana HSS-a.
PREDSJEDNIK: Da li predloženi kandidat prihvaća kandidaturu?
Konstatiram da kandidat prihvaća kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog za izbor potpredsjednika Županijske skupštine predstavničke
većine na glasovanje. Glasuje se javno većinom glasova svih članova.
Tko je za izbor Gorana Gregureka iz Križevaca, HSS, za potpredsjednika Županijske
skupštine iz reda predstavničke većine?
Nakon glasovanja Županijska skupština većinom glasova (1 suzdržan) donosi
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Županijske skupštine
Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Utvrñujem da je propisanom većinom svih članova za
potpredsjednika Županijske skupštine iz reda predstavničke većine izabran Goran Gregurek
iz Križevaca, HSS.
Molim predstavnika predstavničke manjine da iznese prijedlog za potpredsjednika.
TOMISLAV BABIĆ: Koalicija stranaka SDP-a, HNS-a, HSU-a i HSLS-a kao
predstavnici manjine u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije sukladno
izbornim rezultatima na lokalnim izborima 2013., a temeljem članka 34. stavka 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi predlažemo za potpredsjednika Županijske
skupštine Koprivničko-križevačke županije iz reda predstavničke manjine gospodina
Marinka Bagarića iz Koprivnice, SDP.
PREDSJEDNIK: Da li predloženi kandidat prihvaća kandidaturu?
Konstatiram da kandidat prihvaća kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog za izbor potpredsjednika Županijske skupštine predstavničke
manjine na glasovanje.
Tko je za izbor Marinka Bagarića iz Koprivnice, SDP, za potpredsjednika Županijske
skupštine iz reda predstavničke manjine
Nakon glasovanja Županijska skupština većinom glasova (1 suzdržan) donosi
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RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Županijske skupštine
Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: Utvrñujem da je propisanom većinom svih članova za
potpredsjednika Županijske skupštine iz reda predstavničke manjine izabran Marinko Bagarić
iz Koprivnice, SDP.
Čestitam izabranim potpredsjednicima Županijske skupštine.
Ovime je konstituiranje Županijske skupštine završeno.
Pušta se tonska snimka "Lijepa naša Domovino"
PREDSJEDNIK: Pozivam sve sudionike ove današnje sjednice da minutom šutnje
odamo počast svima poginulima i nestalima u Domovinskom ratu te svim preminulim
vijećnicima od prvog saziva Županijske skupštine.
PREDSJEDNIK: Molim župana Koprivničko-križevačke županije da nam se obrati sa
par riječi.
DARKO KOREN: Uvažane vijećnice i vijećnici naše Skupštine, štovani gosti,
predstavnici medija, svi ostali prisutni, lijepo vas pozdravljam. Čestitam na tome što ste
danas ovdje. Ovdje smo, svi skupa, zbog volje birača koji su nas izabrali da svaki u svojim
ulogama predstavljamo, prije svega, njihove interese. Uvjeren sam da bi volja birača, sigurno,
bila i da na ovakav način djelujemo cijelo vrijeme ovog mandata, što je svima nama koji smo
u politici, imamo odreñena iskustva, teško očekivati. Neka barem ovaj današnji dan bude u
mislima svima nama da ćemo se zalagati i boriti za sve one ideje tijekom ovog
četverogodišnjeg mandata koji je pred nama. Osim čestitke, zahvaljujem se svima na ovoj,
doista, dostojanstvenoj i tolerantnoj atmosferi prilikom konstituiranja ovog predstavničkog
tijela. Zahvaljujem se svima onima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji današnje
sjednice. Naravno, kao župan sa svojim zamjenicima moram biti sastavni dio svih vas,
odnosno svi moramo biti na jednoj strani. Tome ću i osobno kao onaj koji je zadužen da u
ime svih ostalih to artikulira, nastojati se držati. Nastojat ćemo da u jednom ovakvom ozračju
učinimo što više za prostor Koprivničko-križevačke županije. Vjerujem da je prva pomisao
svih onih ljudi koji su nas izabrali u ovim našim ulogama bila upravo to. Nastojat ćemo
prihvaćati sve dobre prijedloge i ideje, ma iz koje strane one dolazile. Razmijenio sam, malo
prije, nekoliko misli s gospodinom Garajem, neka te ideje i prijedlozi budu pripremljeni na
jedan kvalitetan način, ne dovedene pred gotov čin, jer je onda u pravilu u tim političkim
nadmetanjima, to teže provesti, nego da ih kao odgovorni ljudi, a vjerujem da smo zaista u
tom smislu i sazrjeli svi skupa, kao društvo, kao zajednica da ćemo moći iz toga izvući ono
što je najbolje i najkorisnije za stanovništvo ove Županije. Pridružujem se mislima našeg
predsjednika koje je izrekao u svom uvodnom obraćanju, da želimo surañivati sa svima, sa
uvaženim našim predstavnicima u tijelima izvršne vlasti na razini države, pozivamo na
apsolutnu suradnju sve one koji danas imaju mogućnost pomoći našoj Županiji kroz svoje
djelovanje, bilo u Saboru, bilo u Vladi, ili na ostalim razinama državne uprave. Pružamo tu
ruku suradnje i prihvaćamo ruku suradnje i želimo da svi skupa, na približno, svečani način
kao danas, djelujemo i sljedeće četiri godine.
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PREDSJEDNIK: Poštovane vijećnici i vijećnice, predlažem da današnja sjednica
Županijske skupštine nastavi s radom.
Dozvolite mi da u tu svrhu predložim dopunu dnevnog reda s točkom 5:
a) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Županijske
skupštine,
b) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun Županijske
skupštine,
c) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja,
d) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj,
e) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i
vodoprivredu
f) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti
g) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno
ureñenje
h) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb,
i) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za prosvjetu i kulturu, znanost i
šport,
j) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za meñunarodnu i meñužupanijsku
suradnju,
k) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za razvoj lokalne samouprave,
l) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za predstavke grañana
m) izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za branitelje Domovinskog rata
Molim da se izjasnimo o ovako predloženom dnevnom redu.
Županijska skupština jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red.
PREDSJEDNIK: Konstatiram da smo predloženi dnevni red prihvatili.
Predlažem novu stanku od 10 minuta kako bi se sastao Odbor za izbor i imenovanja
kako bi dao sukladno Poslovniku prijedlog za imenovanje predsjednika, potpredsjednika i
članova svih pobrojanih odbora u dopuni dnevnog reda.
Točka 5 a.
PREDSJEDNIK: Odbor za statut i poslovnik ima predsjednika, potpredsjednika i tri
člana. Njegova je zadaća da razmatra prijedlog Statuta Županije, razmatra i predlaže
Poslovnik Županijske skupštine, razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi
Županijska skupština u pogledu njihove usklañenosti sa zakonom i Statutom i obavlja i druge
poslove odreñene Statutom Županije i Poslovnikom Županijske skupštine.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za statut i poslovnik predlažu se:
1. Verica Rupčić iz Đurñevca, HDZ, za predsjednicu,
2. Natalija Sučić iz Kunovca, HSS, za potpredsjednicu,
3. Marko Mioč iz Koprivnice, HDZ, za člana,
4. Nenad Martinaga iz Kunovec Brega, HSS, za člana,
5. Vjekoslav Mužinić iz Reke, HNS, za člana
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PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
TOMISLAV BABIĆ: Koalicija SDP, HNS, HSU i HSLS poštivat će volju birača
izraženu na izborima te prihvatiti prijedlog za sastav Odbora. Htjeli bi upozoriti da volja
birača nije u potpunosti poštivana, jer je oporbi pripalo svega 22% članova svih odbora, dok
je istovremeno oporba u radu Županijske skupštine zastupljena sa 43% vijećnika.
PREDSJEDNIK: Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu? Konstatiram da
kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon glasovanja Županijska skupština većinom glasova (3 suzdržana) donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora za statut i poslovnik
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5b).
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za financije i proračun ima predsjednika, potpredsjednika i pet članova.
Njegova je zadaća da raspravlja pitanja financiranja Županije, raspravlja proračun i
ostale proračunske akte, obavlja i druge poslove odreñene Statutom i Poslovnikom.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za financije i proračun predlažu se:
1. Goran Gregurek iz Križevaca, HSS, za predsjednika,
2. Goran Kovačić iz Koprivnice, HDZ, za potpredsjednika,
3. Andrija Jendrek iz Kamešnice, HSS, za člana,
4. Zdravko Gašparić iz Koprivnice, HSS, za člana,
5. Ivanka Perić-Novak iz Koprivnice, HDZ, za članicu,
6. Ivan Knok iz Križevaca, SDP, za člana,
7. Frane Franičević iz Đurñevca, SDP, za člana.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu? Konstatiram da kandidati
prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština većinom glasova (3 suzdržana) donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i proračun
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

11

Točka 5c).
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za dodjelu javnih priznanja ima predsjednika, potpredsjednika i pet
članova.
Odbor provodi postupak predlaganja dodjele javnih priznanja Koprivničko-križevačke
županije.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za dodjelu javnih priznanja predlažu se:
1. Vlatko Vargić iz Križevaca, HSLS, za predsjednika,
2. Verica Rupčić iz Đurñevca, HDZ, za potpredsjednicu,
3. Milan Bingula iz Virja, A-HSP, za člana,
4. Božidar Krapinec iz Koprivnički Bregi, HSS, za člana,
5. Nada Stručić iz Križevaca, SU, za članicu,
6. Irena Jagarinec Ištvanović iz Koprivnice, HDZ, za članicu,
7. Mladen Švaco iz Koprivnice, kandidat grupe birača, za člana,
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština većinom glasova (3 suzdržana) donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka

5d)

PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za gospodarski razvoj ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.
Odbor za gospodarski razvoj prati odnose u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtništvu,
te razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz ovog područja.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za gospodarski razvoj predlažu se:
1. Tomislav Ivanek iz Križevaca, HDZ, za predsjednika,
2. Boris Garaj iz Koprivnice, SDP, za potpredsjednika,
3. Zdravko Valjak iz Kolareca, HSS, za člana,
4. Milan Bingula iz Virja, A-HSP, za člana,
5. Zlatko Makar iz Borovljana, HSS, za člana,
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu? Konstatiram da kandidati
prihvaćaju kandidaturu.
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Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština većinom glasova (3 suzdržana) donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Točka 5e).
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ima predsjednika,
potpredsjednika i tri člana.
Njegova je zadaća da prati odnose u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu i vodoprivredi
na području Županije, te razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz tih područja.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu predlažu
se:
1. Zdravko Gašparić iz Koprivnice, HSS, za predsjednika,
2. Zvonimir Širjan iz Kusijevca, HDZ, za potpredsjednika,
3. Stjepan Antolić iz Drnja, HSS, za člana,
4. Stjepan Ciganović iz Novog Virja, HDZ, za člana,
5. Ante Bratanović iz Đurñevca, HNS, za člana.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu? Konstatiram da kandidati
prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština nakon glasovanja većinom glasova (3 suzdržana) donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova odbora za
poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Županijske skupštine
Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5f).
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za komunalne djelatnosti ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.
Zadaća Odbora je da prati razvoj komunalnih djelatnosti u Županiji, razmatra prijedloge
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odluka i drugih akata koji se odnose na obavljanje komunalnih djelatnosti od interesa za
Županiju.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za komunalne djelatnosti predlažu se:
1.
2.
3.
4.
5.

Goran Gregurek iz Križevaca, HSS, za predsjednika,
Zvonimir Širjan iz Kusijevca, HDZ, za potpredsjednika,
Franjo Car iz Đurñevca, HSS, za člana,
Dražen Ban iz Koprivnice, HDZ, za člana,
Marinko Bagarić iz Koprivnice, SDP, za člana.

PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština nakon glasovanja većinom glasova (4 suzdržana) donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5g).
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za zaštitu okoliša i prostorno ureñenje ima predsjednika, potpredsjednika i
tri člana.
Odbor razmatra prijedloge odluka i prostornih planova, daje mišljenje o predloženim
rješenjima za zaštitu prirode, te korištenja i upravljanja posebno zaštićenih objekata prirode.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za zaštitu okoliša i prostorno ureñenje predlažu se:
1. Irena Jagarinec Ištvanović iz Koprivnice, HDZ, za predsjednicu
2. Goran Gregurek iz Križevaca, HSS, za potpredsjednika,
3. Eugen Pali iz Gole, HDZ , za člana,
4. Zdravko Tuba iz Molvi, HSS, za člana,
5. Željko Pintar iz Koprivnice, HSU, za člana.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština nakon glasovanja većinom glasova (5 suzdržana) donosi
RJEŠENJE
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o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova
Odbora za zaštitu okoliša i prostorno ureñenje
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5h).
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.
Odbor prati razvoj javnih djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi, te razmatra prijedloge
odluka i drugih akata koji se odnose na te djelatnosti.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Županijske skupštine
predlažu se:
1. Nada Stručić iz Križevaca, SU, za predsjednicu,
2. Verica Rupčić iz Đurñevca, HDZ, za potpredsjednicu,
3. Željka Koluder Vlahinja iz Koprivnice,, za članicu,
4. Franjo Car iz Đurñevca, HSS, za člana,
5. Mijo Bardek iz Koprivnice, kandidat grupe birača, za člana.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština većinom glasova (3 suzdržana) donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednice, potpredsjednice i
članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5i).
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za prosvjetu, kulturu, znanost i šport ima predsjednika, potpredsjednika i tri
člana.
Odbor prati razvoj javnih djelatnosti prosvjete, kulture, znanosti i sporta te razmatra
prijedloge odluka i drugih akata koji se odnose na te djelatnosti.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za prosvjetu kulturu, znanost i sport predlažu se:
1. Stjepan Peršin iz Donje Glogovnice, HDZ, za predsjednika,
2. Natalija Sučić iz Kunovca, HSS, za potpredsjednicu,
3. Draženka Patačko iz Đurñevca, A-HSP, za članicu,
4. Ivanka Perić-Novak iz Koprivnice, HDZ, za članicu,
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5. Tomislav Babić iz Koprivnice, SDP, za člana.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština većinom glasova (5 suzdržanih) donosi
RJEŠENJE
izboru predsjednika, potpredsjednice i članova
Odbora za prosvjetu kulturu, znanost i sport
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5j).
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za meñunarodnu i meñužupanijsku suradnju ima predsjednika,
potpredsjednika i pet članova.
Odbor razmatra i predlaže način suradnje s odgovarajućim tijelima drugih zemalja i
meñunarodnim organizacijama, predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne)
samouprave.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za meñunarodnu i meñužupanijsku suradnju predlažu
se:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivana Čurdija iz Cepidlaka, HSS, za predsjednicu,
Irena Jagarinec Ištvanović iz Koprivnice, HDZ, za potpredsjednicu,
Helga Jug iz Velike Mučne, HSS, za članicu,
Miroslav Kovačić iz Kalinovca, HDZ, za člana,
Tihomir Sokolić iz Novog Đurñica, SDP, za člana.

PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština većinom glasova (5 suzdržanih) donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova
Odbora za meñunarodnu i meñužupanijsku suradnju
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5k).
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PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za razvoj lokalne samouprave ima predsjednika, potpredsjednika i
tri člana.
Njegova je zadaća da prati i razmatra stanje lokalne samouprave u Županiji i predlaže
Županijskoj skupštini i drugim jedinicama lokalne samouprave mjere za unapreñivanje
lokalne samouprave.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za razvoj lokalne samouprave predlažu se:
1. Andrija Jendrek iz Kamešnice, HSS, za predsjednika,
2. Željko Lacković iz Đurñevca, nezavisna lista, za potpredsjednika,
3. Božidar Krapinec iz Koprivnički Bregi, HSS, za člana,
4. Božica Trnski iz Hlebina, HDZ, za članicu,
5. Stjepan Peršin iz Donje Glogovnice, HDZ, za člana.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština nakon glasovanja većinom glasova (3 suzdržana) donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za razvoj lokalne samouprave
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5l).
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za predstavke grañana ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana.
Odbor razmatra predstavke i prijedloge grañana i daje grañanima na njih odgovor.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za predstavke grañana predlažu se:
1. Zlatko Delimar iz Starigrada, HL – Stranka rada, za predsjednika,
2. Eugen Pali iz Gole, HDZ, za potpredsjednika,
3. Helga Jug iz Velike Mučne, HSS, za članicu,
4. Renato Kivač iz Koprivnice, HDZ, za člana,
5. Zdravko Valjak iz Kolarca, HSS, za člana.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština nakon glasovanja većinom glasova (4 suzdržana) donosi
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RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za predstavke
grañana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Točka 5m).
PREDSJEDNIK: Prema odredbama Statuta Županije i Poslovnika Županijske
skupštine, Odbor za branitelje Domovinskog rata ima predsjednika, potpredsjednika i tri
člana.
Odbor vodi brigu o pravima branitelja Domovinskog rata te razmatra i predlaže
odluke i druge akte o rješavanju problema branitelja.
Pozivam predsjednika Odbora za izbor i imenovanja da podnese prijedlog.
GORAN KOVAČIĆ: U Odbor za branitelje Domovinskog rata predlažu se:
1. Miroslav Kovačić iz Kalinovca, HDZ, za predsjednika,
2. Nenad Martinaga iz Kunovec Brega, HSS, za potpredsjednika,
3. Dražen Keleminec iz Koprivnice, A-HSP, za člana,
4. Branko Patačko iz Đurñevca, HDZ, za člana,
5. Siniša Kavgić iz Koprivnice, Hrvatski laburisti – Stranka rada za člana.
PREDSJEDNIK: Da li netko ima drugačiji prijedlog?
Da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu?
Konstatiram da kandidati prihvaćaju kandidaturu.
Dajem ovaj prijedlog na glasovanje.
Županijska skupština nakon glasovanja većinom glasova (4 suzdržana) donosi
RJEŠENJE
o izboru predsjednika, potpredsjednika i
članova Odbora za branitelje Domovinskog rata
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije
Rješenje se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
PREDSJEDNIK: U skladu s člankom 24. Poslovnika Županijske skupštine vijećnici
mogu osnovati klub vijećnika. Klub vijećnika mogu osnovati političke stranke s najmanje tri
vijećnika. Klubovi moraju donijeti pravila o svom radu. Sve ostalo može se dogovoriti sa
pročelnicom Stručne službe.
Do izbora predsjednika kluba Stručna služba će kontaktirati sa prvim vijećnikom s
liste koja ima uvjete za osnivanje kluba.
Ujedno pozivam izabrane potpredsjednike, župana i eventualno izabrane predsjednike
klubova vijećnika ili prve vijećnike sa pojedinih lista na koordinaciju političkih stranaka
zastupljenih u Županijskoj skupštini, a temeljem članka 42. Poslovnika Županijske skupštine
radi dogovora o sljedećoj sjednici Županijske skupštine koju planiramo održati već sljedećeg
tjedna i to 27. lipnja 2013. godine.
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Najavljujem da ćemo do 10. srpnja 2013. imati još jednu sjednicu Županijske
skupštine pa si i to planirajte.
Napominjem kako će se sjednice Županijske skupštine održavati i dalje u 16,00 sati.
Završavam sjednicu.
ZAPISNIK SASTAVILA:
Vesna Pribeg Peričić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl.ing.
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