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S A D R Ž A J
MEĐiMURSKA ŽUPANiJA 

AKTI ŽUPANA 

1.  Odluka o proglašenju elementarne nepogode 
klizište i odron zemljišta u Općini Štrigova 
u Međimurskoj županiji 

2.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 
i imenovanju Stručnog tima za izradu Mreže 
osnovnih škola, čiji je osnivač Međimurska 
županija 

3.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 
i imenovanju Stručnog tima za izradu Mreže 
srednjih škola, čiji je osnivač Međimurska 
županija 

4.  Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva 
za pripremu Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog 
i Sveta Marija 

5.  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova 
Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gorana 
Kovačića Sveti Juraj na Bregu 

6.  Rješenje o razrješenju i imenovanju članova 
Školskog odbora Osnovne škole dr. Vinka 
Žganca Vratišinec 

7.  Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o ime-
novanju članova Povjerenstva za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Međimurske župa-
nije (južni dio bivše vojarne u Čakovcu i na 
području gospodarske zone “Poslovni park 
Međimurje”) 

8.  Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o ime-
novanju predsjednika i članova Povjerenstva 
za dodjelu učeničkih i studentskih kredita 
Međimurske županije 

9.  Rješenje o imenovanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec 

10.  Rješenje o imenovanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec 

11.  Rješenje o imenovanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec 

12.  Rješenje o imenovanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Međimurske županije 

13.  Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o osni-
vanju ljekarničke jedinice u Svetoj Mariji, za 
obavljanje ljekarničke djelatnosti - ljekarne 

14.  Zaključak o imenovanju predstavnika Međi-
murske županije u Povjerenstvo za provedbu 
postupka javne nabave po programu izrade 
projektne dokumentacije sustava navodnja-
vanja Prelog - Donji Kraljevec 

15.  Zaključak o imenovanju člana u Organiza-
cijski odbor za obilježavanje 150. obljetnice 
rođenja dr. Rudolfa Steinera 

OPĆiNA PRiBiSLAVEC 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1.  Odluka o raspisivanju lokalnog referenduma 
o razrješenju općinske načelnice Općine 
Pribislavec
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“Službeni glasnik Međimurske 

županije” izlazi po potrebiČakovec, 1. veljače 2011.
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MEĐiMURSKA ŽUPANiJA
AKTi ŽUPANA 

1.
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih 

nepogoda (“Narodne novine”, broj 73/97) i članka 34. Sta-

tuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske 
županije”, broj 15/09), župan Međimurske županije dana 
3. siječnja 2011. godine, donosi
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ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode klizište  

i odron zemljišta u Općini Štrigova  
u Međimurskoj županiji

Članak 1.
Proglašava se elementarna nepogoda za područje Općine 

Štrigova u Međimurskoj županiji, zbog šteta na infrastruk-
turi, opremi i građevinskim objektima izazvanih klizištima 
i odronom zemljišta u prosincu 2010. godine.

Članak 2.
Procjenu štete od elementarne nepogode klizišta i odrona 

zemljišta izvršit će Županijsko povjerenstvo za procjenu štete 
od elementarnih nepogoda zajedno s općinskim i stručnim 
povjerenstvom za procjenu štete od elementarnih nepogoda. 
Županijsko povjerenstvo će izraditi izvješće o nastaloj šteti.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

KLASA: 920-11/11-02/1 
URBROJ: 2109/1-01-11-01  
Čakovec, 3. siječnja 2011.      

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

2.
Temeljem članka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08, 
86/09, 92/10 i 105/10), članka 37. Statuta Međimurske 
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
26/10) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Služ-
beni glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan 
Međimurske županije je 18. siječnja 2011. godine, donio 

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju 

Stručnog tima za izradu Mreže osnovnih škola,  
čiji je osnivač Međimurska županija

I.
U Odluci o osnivanju Stručnog tima za izradu Mreže 

osnovnih škola, čiji je osnivač Međimurska županija (“Služ-
beni glasnik Međimurske županije”, broj 4/10), mijenja se 
u točci I. stavak dva tako da glasi:

“U Stručni tim za izradu Mreže osnovnih škola, čiji je 
osnivač Međimurska županija imenuju se:

1. iVAN PERHOČ za člana, župan Međimurske župa-
nije, predstavnik Kolegija gradonačelnika i načelnika 
općina u Međimurskoj županiji,

2. ZLATKO BACiNGER za člana, predsjednik Odbora 
za prosvjetu, kulturu i sport Međimurske županije,

3. BRANKO SUŠEC za člana, član Odbora za prosvjetu, 
kulturu i sport Međimurske županije,

4. Mr. sc. SONJA TOŠiĆ - GRLAČ za članicu, pro-
čelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i 
sport Međimurske županije,

5. DRAGUTiN GOLUBiĆ za člana, stručni suradnik 
za osnovne i srednje škole u Upravnom odjelu za 
obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije,

6. VESELiN BiŠEVAC za člana, zamjenik gradona-
čelnika Grada Čakovca, 

7. iGOR MESARiĆ za člana, suradnik za osnovno 
školstvo u Upravnom odjelu Grada Čakovca.” 

II.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Me-

đimurske županije”.

KLASA: 602-01/10-02/2 
URBROJ: 2109/1-01-11-18 
Čakovec, 18. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

3.
Temeljem članka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08, 
86/09, 92/10 i 105/10), članka 37. Statuta Međimurske 
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
26/10) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Služ-
beni glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan 
Međimurske županije je 18. siječnja 2011. godine donio 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju 

Stručnog tima za izradu Mreže srednjih škola,  
čiji je osnivač Međimurska županija

I.
U Odluci o osnivanju Stručnog tima za izradu Mreže 

srednjih škola, čiji je osnivač Međimurska županija (“Služ-
beni glasnik Međimurske županije” broj 4/10), mijenja se 
u točci I. stavak dva tako da glasi:

“U Stručni tim za izradu Mreže srednjih škola, čiji je 
osnivač Međimurska županija imenuju se:

1. ZLATKO BACiNGER za člana, predsjednik Odbora 
za prosvjetu, kulturu i sport,

2. ROBERTA BARAT za članicu, članica Odbora za 
prosvjetu, kulturu i sport,

3. Dr. sc. NEVENKA BRESLAUER za članicu, članica 
Odbora za prosvjetu, kulturu i sport,

4. DRAŽEN BLAŽEKA za člana, član Odbora za 
prosvjetu, kulturu i sport i ravnatelj Tehničke škole 
Čakovec,

5. Mr. sc. SONJA TOŠiĆ - GRLAČ za članicu, pro-
čelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i 
sport Međimurske županije,

6. Dr. sc. BLAŽENKA NOVAK za članicu, viša stručna 
suradnica za prosvjetu i kulturu u Upravnom odjelu 
za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije,
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7. DARKO RADANOViĆ za člana, stručni suradnik u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, promet i europske 
integracije Međimurske županije,

8. DANiCA POŠTA za članicu, pročelnica Upravnog 
odjela za poljoprivredu i turizam Međimurske žu-
panije,

9. SANJA JEŽiĆ za članicu, predstavnica Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec,

10.  DiJANA KRNJAK, za članicu, predstavnica Hrvatske 
gospodarske komore, Županijske komore Čakovec,

11.  ANĐELKO CRNČEC za člana, predstavnik Hrvatske 
obrtničke komore, Obrtničke komore Međimurske 
županije,

12. SPOMENKA NOVAK za članicu, predstavnica 
Hrvatske poljoprivredne komore, 

13.  JOSiP ŠVENDA, za člana, predstavnik Hrvatske 
udruge poslodavaca,

14.  TEA RUNJAK DRAGiĆ za članicu, ravnateljica 
Gimnazije Čakovec,

15.  DUŠANKA NOVAK za članicu, ravnateljica Eko-
nomske i trgovačke škole Čakovec,

16.  ZORAN PAZMAN za člana, ravnatelj Graditeljske 
škole Čakovec,

17.  SABRiNA BLAJDA za članicu, ravnateljica Gos-
podarske škole Čakovec,

18.  TOMiSLAV GREGUR za člana, ravnatelj Srednje 
škole Prelog.”

II.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Me-

đimurske županije”.

KLASA: 602-01/10-02/2   
URBROJ: 2109/1-01-11-17   
Čakovec, 18. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

4.
Temeljem članka 42. i 45. Pravilnika o utvrđivanju zona 

sanitarne zaštite izvorišta (“Narodne novine”, broj 55/02), 
članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik 
Međimurske županije”, broj 26/10) i članka 3. Poslovnika 
o načinu rada župana (“Službeni glasnik Međimurske žu-
panije”, broj 27/10), župan Međimurske županije je dana 
28. siječnja 2011. godine, donio 

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti 

izvorišta Nedelišće, Prelog i Sveta Marija

Članak 1.
U Stručno povjerenstvo za pripremu Odluke o izmjenama 

i dopunama Odluke o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog i 
Sveta Marija imenuju se:

1. STJEPAN BARANAŠiĆ pročelnik Upravnog odjela 
za prostorno uređenje i gradnju, za predsjednika,

2. ANiTA JERMiĆ stručna suradnica za stanje voda 
i sustave odvodnje u Odjelu zaštite voda, Upravi 
gospodarenja vodama, Ministarstva regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, za članicu,

3. BRANKA KOLARiĆ stručna suradnica za komu-
nalno gospodarstvo u Upravnom odjelu za zaštitu 
okoliša i komunalno gospodarstvo, za članicu,

4. ELViRA HERMAN viša stručna suradnica za po-
ljoprivredu u Upravnom odjelu za poljoprivredu i 
turizam, za članicu,

5. MELiTA JAMBROViĆ viša stručna suradnica za 
gospodarstvo u Upravnom odjelu za gospodarstvo, 
promet i europske integracije, za članicu, 

6. Mr. sc. TOMiSLAV KOŠiĆ, predstavnik Hrvatskih 
voda, Vodnogospodarski odsjek Varaždin, za člana,

7.  VLADiMiR TOPOLNJAK, predstavnik Međimur-
skih voda d.o.o., za člana.

Članak 2.
Zadaća Stručnog povjerenstva je da:
-  pripremi Odluku o izmjeni Odluke o zaštiti izvorišta 

Nedelišće, Prelog i Sveta Marija,
-  izradi Program za provođenje mjera zaštite i sanacije 

u zonama izvorišta, kao podloge sustavne izgradnje 
i sanacije zatečenog stanja u zonama, 

-  predloži provođenje mjera zaštite koje uključuju 
preventivne i kontrolne mjere za sprječavanje di-
rektnoga ili indirektnoga unošenja zagađivanja u 
podzemne vode, 

-  predloži potrebne istražne radove,
-  traži i pripremi podatke o mjerama zaštite koje se 

provode na građevinama koje se nalaze unutar zona 
sanitarne zaštite izvorišta (ceste, željeznička pruga, 
građevina čija djelatnost može utjecati na kvalitetu 
vode), 

-  traži i pripremi podatke o oblicima raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem unutar zona zaštite (koje 
je u vlasništvu države ili pravnih i fizičkih osoba),

-  uskladi odluke koje su donijete prije stupanja na 
snagu Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite 
izvorišta, 

-  uputi Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i 
vodnog gospodarstva upit glede Prijedloga o izmjeni 
i dopuni Odluke o zaštiti izvorišta Nedelišće, Prelog 
i Sveta Marija.

Članovi Stručnog povjerenstva, odgovorni su za stručnost 
provođenja zadataka iz stavka 1. ovog članka. 

Članak 3.
Naknada za rad i putne troškove Stručnog povjerenstva 

isplaćuje se sukladno Odluci o visini naknada vijećnicima 
Skupštine Međimurske županije i članovima radnih tijela 
Skupštine (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
20/10).

Članak 4.
Administrativne poslove za Stručno povjerenstvo obavljat 

će Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju. 
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Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Me-

đimurske županije”.

KLASA: 325-01/11-03/3
URBROJ: 2109/1-01-11-13
Čakovec, 28. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

5.
Temeljem članka 119. i 121. Zakona o odgoju i obrazo-

vanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 
87/08, 86/09, 92/10 i 105/10), članka 37. Statuta Međimurske 
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
26/10) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Služ-
beni glasnik Međimurske županije”, broj 27/10), župan 
Međimurske županije je dana 5. siječnja 2011. godine donio 

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

Osnovne škole ivana Gorana Kovačića  
Sveti Juraj na Bregu

I.
NATALi BiŠKUP, dipl. uč., iz Žiškovca 104, razrješuje 

se dužnosti članice Školskog odbora Osnovne škole Ivana 
Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, iz reda učitelja, 
nastavnika i stručnih suradnika, na prijedlog Učiteljskog 
vijeća, s danom 5. siječnja 2011. godine. 

II.
DUNJA TURK, prof., iz Čakovca, Ul. Ivana Gorana 

Kovačića 66, imenuje se za članicu Školskog odbora Osnov-
ne škole Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, iz 
reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, na prijedlog 
Učiteljskog vijeća, s danom 6. siječnja 2011. godine.

III.
Mandat imenovanoj članici Školskog odbora traje do 

isteka mandata članovima Školskog odbora Osnovne škole 
Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu, po Rješenju - 
KLASA: 602-02/08-03/67, URBROJ: 2109/1-02-09-04 od 
27. veljače 2009. godine (“Službeni glasnik Međimurske 
županije”, broj 2/09).

IV.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku 

Međimurske županije”.

KLASA: 602-02/08-03/67
URBROJ: 2109/1-01-11-07
Čakovec, 5. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

6.
Temeljem članka 119. i 121. Zakona o odgoju i obra-

zovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, 
broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10), članka 37. Statuta 
Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske žu-
panije”, broj 26/10) i članka 3. Poslovnika o načinu rada 
župana (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
27/10), župan Međimurske županije je dana 10. siječnja 
2011. godine, donio 

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

Osnovne škole dr. Vinka Žganca Vratišinec

I.
LADA ODiĆ HUDiN, dipl. iur., iz Čakovca, Stjepa-

na Bencea 22, razrješuje se na osobni zahtjev, dužnosti 
članice Školskog odbora Osnovne škole dr. Vinka Žganca 
Vratišinec, imenovana na prijedlog Ureda državne uprave u 
Međimurskoj županiji, s danom 10. siječnja 2011. godine. 

II.
MiLENA ZELiĆ, dipl. inf., iz Šenkovca Ul. Maršala 

Tita 108, imenuje se za članicu Školskog odbora Osnovne 
škole dr. Vinka Žganca Vratišinec, na prijedlog Ureda dr-
žavne uprave u Međimurskoj županiji, s danom 11. siječnja  
2011. godine.

III.
Mandat imenovanoj članici Školskog odbora traje do 

isteka mandata članovima Školskog odbora Osnovne škole 
dr. Vinka Žganca Vratišinec, po Rješenju - KLASA: 602-
02/08-03/63, URBROJ: 2109/1-02-09-04 od 27. veljače 
2009. godine (“Službeni glasnik Međimurske županije”, 
broj 2/09).

IV.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku 

Međimurske županije”.

KLASA: 602-02/08-03/63
URBROJ: 2109/1-01-11-09
Čakovec, 10. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

7.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije 

(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i 
članka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni gla-
snik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske 
županije je dana 19. siječnja 2011. godine, donio 

RJEŠENJE 
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova 
Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu  

Međimurske županije (južni dio bivše vojarne  
u Čakovcu i na području gospodarske zone  

“POSLOVNi PARK MEĐiMURJE”)
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I.
U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za prodaju 

nekretnina u vlasništvu Međimurske županije (južni dio 
bivše vojarne u Čakovcu i na području gospodarske zone 
“POSLOVNI PARK MEĐIMURJE” (“Službeni glasnik 
Međimurske županije”, broj 12/10), u točci I. mijenja se 
podtočka 1. tako da glasi:

“1. STJEPAN BARANAŠiĆ”.

II.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku 

Međimurske županije”.

KLASA: 406-01/10-02/10
URBROJ: 2109/1-01-11-02
Čakovec, 19. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

8.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije 

(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10), 
članka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni gla-
snik Međimurske županije”, broj 27/10), sukladno članku 
12 Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima (“Služ-
beni glasnik Međimurske županije”, broj 29/10), župan 
Međimurske županije je 20. siječnja 2011. godine, donio 

RJEŠENJE
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju  

predsjednika i članova Povjerenstva za  
dodjelu učeničkih i studentskih kredita  

Međimurske županije

I.
U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Povjeren-

stva za dodjelu učeničkih i studentskih kredita Međimurske 
županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 
12/09 i 22/10), mijenja se i dopunjuje u točci I. podtočka 
3. tako da glasi:

“3. Mr. sc. Vladimir Legac, viši predavač na Učitelj-
skom fakultetu - Odsjek u Čakovcu, za člana”.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u “Službenom 

glasniku Međimurske županije”.

KLASA: 604-01/09-02/2  
URBROJ: 2109/1-01-11-04 
Čakovec, 20. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

9.
Temeljem članka 57. stavaka 3, 4, 8. i 10. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 150/08, 155/09, 
71/10 i 139/10), članka 37. Statuta Međimurske županije 
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10), član-
ka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni glasnik 
Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske 
županije je 28. siječnja 2011. godine, donio 

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec

I.
U Upravno vijeće Ljekarne Čakovec, s danom 1. veljače 

2011. godine, imenuju se:
-  za predsjednika:
1. MARiJAN GLAViNA iz Preloga, Sajmišna 31,
-  za članove:
1. MARiO MOHARiĆ iz Goričana, Školska 21,
2. VLADiMiR MiHALiC iz Male Subotice, Ul. Glavna 

 11.

II.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku 

Međimurske županije”.

KLASA: 510-01/11-02/3
URBROJ: 2109/1-01-11-01
Čakovec, 28. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

10.
Temeljem članka 57. stavaka 3, 4, 8. i 10. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 150/08, 155/09, 
71/10 i 139/10), članka 37. Statuta Međimurske županije 
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10), član-
ka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni glasnik 
Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske 
županije je 28. siječnja 2011. godine, donio 

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova  
Upravnog vijeća Županijske bolnice  

Čakovec

I.
U Upravno vijeće Županijske bolnice Čakovec, s danom 

1. veljače 2011. godine, imenuju se:
-  za predsjednika
 STJEPAN KORAJ iz Čakovca, Ul. R. Horvata 10, 
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- za članove:
1.  VATROSLAV MERLiĆ iz Goričana, Ul. Prvomajska 

 51,
2. NENAD HRANiLOViĆ iz Čakovca, UI. S. Kolara 

 19.

II.
Mandat članova Upravnog vijeća Županijske bolnice 

Čakovec traje četiri godine, a započinje 1. veljače 2011. 
godine.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku 

Međimurske županije”.

KLASA: 510-01/11-02/1
URBROJ: 2109/1-01-11-01
Čakovec, 28. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

11.
Temeljem članka 57. stavaka 3, 4, 6, 8. i 10. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 150/08, 155/09, 
71/10 i 139/10), članka 37. Statuta Međimurske županije 
(“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10), član-
ka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni glasnik 
Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske 
županije je 28. siječnja 2011. godine, donio 

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova  

Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec

I.
U Upravno vijeće Doma zdravlja Čakovec, s danom 1. 

veljače 2011. godine, imenuju se:
-  za predsjednika
 BRANKO SUŠEC iz Orehovice, Ul. Zrinskih 17, 
- za članove:
1. DEAN ŽBULJ iz Čakovca, Ul. Vladimira Nazora 

26,
2. MARiJANA FABiĆ RUSAK iz Čakovca, UI. 

Travnik 36,
3. STJEPAN NOVAK iz Nedelišća, Ul. J. Š. Slavenskog 

22. 

II.
Mandat članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Čako-

vec traje četiri godine, a započinje 1. veljače 2011. godine.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku 

Međimurske županije”.

KLASA: 510-01/11-02/2
URBROJ: 2109/1-01-11-01
Čakovec, 28. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

12.
Temeljem članka 57. stavaka 3, 4, 8. i 10. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 150/08, 155/09, 
71/10 i 139/10), članka 37. Statuta Međimurske županije 
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10), član-
ka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni glasnik 
Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske 
županije je 28. siječnja 2011. godine, donio 

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog  

vijeća Zavoda za javno zdravstvo  
Međimurske županije

I. 
U Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske 

županije, s danom 1. veljače 2011. godine, imenuju se:
-  za predsjednika:
 SANJiN TOMŠiĆ iz Murskog Središća, Ul. M. 

 Gupca 46, 
-  za članove:
1.  MARiO TOMAŠEK iz Domašinca, UI. M. Pušteka 

 8,
2.  TANJA ZELENBABA iz Čakovca, Gajeva 8. 

II.
Mandat članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdrav-

stvo Međimurske županije traje četiri godine, a započinje 
1. veljače 2011. godine.

III.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom glasniku 

Međimurske županije”.

KLASA: 510-01/11-02/4
URBROJ: 2109/1-01-11-01
Čakovec, 28. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

13.
Temeljem članka 37. i članka 69. stavka 1. Statuta 

Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske žu-
panije”, broj 26/10), župan Međimurske županije je dana 
12. siječnja 2011. godine, donio 
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ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 

Ljekarne Čakovec o osnivanju ljekarničke  
jedinice u Svetoj Mariji, za obavljanje 

ljekarničke djelatnosti - ljekarne

1.  Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Lje-
karne Čakovec o osnivanju ljekarničke jedinice u 
Svetoj Mariji, P. Miškine 1, za obavljanje ljekarničke 
djelatnosti - ljekarne, koja je donijeta na sjednici, 
održanoj 22. prosinca 2010. godine.

2.  Odluka Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec čini 
sastavni dio ovog Zaključka.

3.  Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku 
Međimurske županije”.

KLASA: 510-01/11-03/3
URBROJ: 2109/1-01-11-02
Čakovec, 12. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

14.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije 

(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i 
članka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni gla-
snik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske 
županije je dana 19. siječnja 2011. godine, donio 

ZAKLJUČAK
o imenovanju predstavnika Međimurske županije  

u Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave  
po programu izrade projektne dokumentacije 

sustava navodnjavanja PRELOG -  
DONJi KRALJEVEC 

I.
DANiCA POŠTA, pročelnica Upravnog odjela za poljo-

privredu i turizam, imenuje se kao predstavnica Međimurske 
županije, za članicu Povjerenstva za provedbu postupka 
javne nabave HRVATSKIH VODA Zagreb, po programu 
izrade projektne dokumentacije sustava navodnjavanja 
PRELOG - DONJI KRALJEVEC. 

II.
Donošenjem ovog Zaključka, prestaje važiti Zaključak 

o imenovanju predstavnika Međimurske županije u Povje-
renstvo za provedbu postupka javne nabave HRVATSKIH 
VODA Zagreb, po programu izrade projektne dokumentacije 
sustava navodnjavanja PRELOG - DONJI KRALJEVEC 
(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10). 

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku 

Međimurske županije”. 

KLASA: 325-01/10-02/13
URBROJ: 2109/1-01-11-03 
Čakovec, 19. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

15.
Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije 

(“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10) i 
članka 3. Poslovnika o načinu rada župana (“Službeni gla-
snik Međimurske županije”, broj 27/10), župan Međimurske 
županije je dana 20. siječnja 2011. godine, donio 

ZAKLJUČAK
o imenovanju člana u Organizacijski odbor  

za obilježavanje 150. obljetnice rođenja  
dr. Rudolfa Steinera

1.  PETAR NOVAČKi, prof., predsjednik Skupštine 
Međimurske županije, imenuje se kao predstavnik 
Međimurske županije, za člana Organizacijskog 
odbora za obilježavanje 150. obljetnice rođenja dr. 
Rudolfa Steinera i dočeka posebnog Steiner expresa 
25. veljače 2011. godine.

2.  Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku 
Međimurske županije”.

KLASA: 080-01/11-02/1
URBROJ:2109/1-01-11-02
Čakovec, 20. siječnja 2011.

ŽUPAN
ivan Perhoč, v. r.

OPĆiNA PRiBiSLAVEC
AKTi OPĆiNSKOG ViJEĆA 

1.
Na temelju članka 40. b Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 16. točke 14. 
Statuta Općine Pribislavec (“Službeni glasnik Međimurske 

županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Pribislavec 
na svojoj 12. sjednici, održanoj 31. siječnja 2011. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
o raspisivanju lokalnog referenduma o razrješenju 

općinske načelnice Općine Pribislavec 
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Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Pribislavec raspisuje referendum 

za područje Općine Pribislavec. 

Članak 2. 
Mještani s pravom glasa, koji su upisani u popis birača 

izjašnjavat će se o pitanju razrješenja općinske načelnice 
Općine Pribislavec s izjašnjavanjem ZA ili PROTIV. 

Članak 3. 
Referendum se raspisuje zbog učestalog kršenja odluka 

Općinskog vijeća i Statuta Općine Pribislavec. 
Načelnica je potpisala više štetnih ugovora, ni jednom 

nije u pismenoj formi odgovorila na vijećnička pitanja iako 
je u aktualnih pola sata preuzela obvezu isto učiniti, preuzela 
je obvezu izdavanja financijskog jamstva po ugovorima 
bez suglasnosti Općinskog vijeća, kršila prijašnje odluke 
Općinskog vijeća o izgradnji Osnovne škole i plaćanjem 
stručnih mišljenja i izradom novih projekata nanijela znatnu 
financijsku štetu, nije izvršavala odluke Općinskog vijeća. 

Članak 4. 
Od dana objave ove Odluke o raspisivanju referenduma 

u “Službenom glasniku Međimurske županije”, ne smije 
proći manje od 20 niti više od 40 dana do dana održavanja 
referenduma. 

Članak 5. 
Referendum o pitanju razrješenja općinske načelnice 

Općine Pribislavec, održat će se u nedjelju 27. veljače 2011. 
godine u vremenu od 07,00 do 19,00 sati. 

Članak 6. 
Općinsko vijeće će imenovati članove Povjerenstva za 

provedbu lokalnog referenduma posebnom odlukom. 

Članak 7. 
Sredstva za provedbu lokalnog referenduma dužna su 

se osigurati iz proračunskih sredstava Općine Pribislavec 
za 2011. godinu. 

Članak 8. 
Ustavnost i zakonitost referenduma nadzire Državno 

izborno povjerenstvo i Ustavni sud Republike Hrvatske. 

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u “Službenom glasniku Međimurske županije”. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIBISLAVEC 

KLASA: 021-05/11-01/02 
URBROJ: 2109/26-11-01 
Pribislavec, 31. siječnja 2011.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
ivica Lesjak, v. r.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” službeno je glasilo Međimurske županije, grado-
va Mursko Središće i Prelog, općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, 
Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, 
Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, 
Štrigova i Vratišinec.
IZDAJE: Međimurska županija, 40000 Čakovec, R. Boškovića 2, tel. (040) 374-201 - Odgovorna  
urednica: Doris Srnec, dipl. iur. - Priprema i tisak: “GLASILA” d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, 
tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. 
Godišnja pretplata za 2011. godinu iznosi 330,00 kn, a uplaćuje se na poslovni račun broj 2392007-
1800020004 (poziv na broj 68-7404 - OIB). “Službeni glasnik” objavljuje se i na WEB stranici Međi-
murske županije na adresi www.medjimurska-zupanija.hr


