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Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj 
županiji za 2012. godinu 

 
 
  Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji konstituirano je  
21. svibnja 2002. godine, na temelju Sporazuma o osnivanju  Gospodarsko-
socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji koji je  potpisan 8. svibnja 2002. godine 
između Županijskog poglavarstva Međimurske županije, predstavnika sindikalnih 
središnjica: Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Udruge radničkih sindikata 
Hrvatske, Hrvatske udruge sindikata, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Matice hrvatskih 
sindikata javnih službi te  predstavnika poslodavaca: Hrvatske udruge poslodavaca. 
Na drugoj sjednici  održanoj 12. lipnja 2002. godine usvojen je Poslovnik  
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.  Vijeće ima predsjednika i dva 
dopredsjednika koje biraju članovi Vijeća  većinom glasova na vrijeme od  godinu 
dana,  naizmjenično iz redova sva tri socijalna partnera. Trenutno je predsjednik 
Gospodarsko-socijalnog vijeća  u Međimurskoj županiji  predstavnik Hrvatske udruge 
poslodavaca Ivan Senčar,  dopredsjednik  ispred sindikalnih  udruga je Franjo Veble- 
Savez samostalnih sindikata,  a dopredsjednik ispred Međimurske županije Željko 
Pavlic.  Na te dužnosti izabrani su na   63.  sjednici   Gospodarsko-socijalnog vijeća u 
Međimurskoj županiji održanoj 21.  studenog  2012.  godine.  Prije njih te su dužnosti 
obnašali Željko Pavlic  predsjednik, ispred  Međimurske županije, Franjo Veble, 
dopredsjednik  ispred sindikalnih udruga – Savez samostalnih sindikata i  Ivan 
Senčar, dopredsjednik ispred Hrvatske udruge poslodavaca.  
 
  Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji su: Ivan 
Salma, Udruga radničkih sindikata Hrvatske; Stjepan Cirković, Nezavisni hrvatski 
sindikati;  Valent Blažeka, Hrvatska udruga sindikata;  Franjo Veble,  Savez 
samostalnih sindikata Hrvatske; Josip Bajsić , Matica hrvatskih sindikata  , Vladimir 
Mesarić, Josip Švenda, Stjepan Varga, Ivan Senčar i Davor Sabolić kaji je zamijenio 
preminulog Damira Viteza, ispred Hrvatske udruge poslodavaca , te Gordan 
Vrbanec, Željko Pavlic, Marija Frančić, Stjepan Korunić i Franciska Četković koja je 
zamijenila Antuna Jurasa   ispred Međimurske županije. Stručni, administrativni, 
tehnički i drugi poslovi  obavljaju se u Upravnom odjelu za  poslove župana  
Međimurske županije - Danica Holcinger, 040-374-020, fax 040-391-005, e-mail: 
danica.holcinger@medjimurska-zupanija.hr 



 
 
  Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji na drugoj sjednici 
održanoj 12. lipnja 2002. godine konstituiralo je i radna tijela Vijeća: 

- Povjerenstvo za politiku plaća i porezni sustav 
- Povjerenstvo za zapošljavanje i socijalnu politiku 
- Povjerenstvo za Proračun 
- Povjerenstvo za javne djelatnosti 
 
 

Program rada za 2012. godinu donijet je na  pedeset i petoj sjednici 
održanoj  21. prosinca 2011. godine , a u  2012. godini Gospodarsko-socijalno vijeće 
u Međimurskoj županiji održalo je ukupno osam sjednica.   

     
U povodu Dana socijalnog partnerstva 21. siječnja  19. siječnja 2012. 

održana je prigodna sjednica na kojoj je istaknuta važna uloga učinkovitog socijalnog 
dijaloga na svim razinama.   Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj 
županiji    naglasili su da će i i dalje ukazivati na sve probleme koji se javljaju u 
gospodarstvu i cjelokupnom društvu i uz učešće sva tri socijalna partnera pridonositi 
promicanju gospodarskih i socijalnih prava  i interesa  radnika i poslodavaca Pozvali 
su na suradnju sve koji žele pridonijeti boljem radu  Gospodarsko-socijalnog vijeća u 
Međimurskoj županiji, a na dobrobit svih žitelja.  Dugotrajno iskustvo i tradicija 
socijalnog partnerstva u europskim zemljama i postignuti rezultati primjer su da se do 
napretka ne dolazi lako, niti brzo, ali da bolji put od socijalnog dijaloga ne postoji. 
Socijalni mir ne može se nametnuti, ali je moguće njegovo ostvarenje strpljivim i 
odgovornim dijalogom i naporom svakog socijalnog partnera.     

 
Na 57. sjednici održanoj  17. veljače 2012. godine . godine   prihvaćeno 

je Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2011. 
godini .   

Na toj se sjednici raspravljalo o  provođenju stečaja  u Međimurskoj 
županiji s naglaskom na svrsishodnost i dugotrajnost stečajnih postupaka.  Također 
su članovi informirani o provedbi stečaja u MTČ Tvornici čarapa d.d. Čakovec.  
Stečajevi  u Međimurskoj županiji  dokaz su vrlo teškog stanja u gospodarstvu 
Međimurske županije, posebice u tekstilnoj industriji.  Gospodarsko-socijalno vijeće  
u nekoliko je navrata upozoravamo na  tešku situaciju   u  toj gospodarskoj grani vrlo 
značajnoj za Međimursku županiju.  Na žalost dosadašnja praksa pokazuje da je 
većina stečajnih postupaka usmjerena samo na namirenje vjerovnika, a ne i na 
provođenje stečajeva s preustrojem putem stečajnog plana kojim bi se dijelom 
očuvala djelatnost, a time i radna mjesta.  
   Donijeto je nekoliko zaključaka  koje su članovi Gospodarsko-socijalnog 
vijeća smatrali ključnima za  uspješnim rješavanjem stečajnih  postupaka: 

- stečaj s stečajnim planom  mora  biti pravilo , a ne iznimka. Stečajnim planom 
održala bi se djelatnost tvrtke i očuvala radna mjesta.  

- tvrtkama koje su u stečaju daje se  podrška  u nastojanjima da se stečaj provede 
kroz stečajni plan jer bi se na taj način sačuvala tradicija tekstilne industrije   u 
Međimurskoj županiji i reanimirala proizvodnja 

- stečajevi se moraju pokretati pravovremeno kako bi  stečajna masa bila dovoljna 
za namirenje potraživanje svih vjerovnika ili  se mora  na vrijeme pokrenuti  
postupak putem  stečajnog plana 



- potrebno je od strane državnog i županijskog vodstva sugerirati vjerovnicima, 
naravno u tvrtkama u kojima za to postoje uvjeti i mogućnosti,  da se ide u 
izradu stečajnog plana  

- u stečajnom postupku svi moraju imati jednake uvjete i jednaka prava 
- potrebno je utvrditi odgovornost vlasnika tvrtki za  stanje u tvrtkama koje je 

dovelo do velikih dugovanja i na kraju do stečaja  
- sudstvo se poziva da efikasnije i brže obavlja svoje poslove 
- radnici su i sada u prvom isplatnom redu naplate potraživanja, ali prednost imaju 

banke koje imaju založno pravo te se stoga predlaže da apsolutno prvenstvo 
kod naplate potraživanja moraju imati radnici 

 
 Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji predložilo je svim 
mjerodavnim institucijama  da učine sve kako bi se stečajevi pokretali pravovremeno 
kako bi se vjerovnici, prvenstveno radnici, mogli namiriti, a kada je to moguće da se 
stečaj provodi s preustrojem putem stečajnog plana.  
 
 
 58. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji održana je  
18. travnja. Na njoj se raspravljalo o  stanju  u srednjoškolskom i  visokoškolskom 
obrazovanju na području Međimurske županije, a sjednica je  održana u 
Međimurskom veleučilištu. Cilj je bio upoznati se sa osnovnim značajkama 
srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, sa problemima koji se pojavljuju u 
funkcioniranju sustava obrazovanja i predviđenim mjerama koje se namjeravaju 
poduzeti da bi se sustav poboljšao. Sjednicu su uz članove Gospodarsko-socijalnog 
vijeća u Međimurskoj županiji prisustvovali i aktivno učestvovali u radu predstavnik 
ravnatelja srednjih škola, predstavnik Obrtničke komore Međimurske županije, 
predstavnica  Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Čakovec i 
predstavnici Međimurske županije. 

 Nakon rasprave  donijeto je nekoliko zaključaka  koje članovi Gospodarsko-
socijalnog vijeća smatraju ključnima za   budućnost  obrazovanja u Međimurskoj 
županiji: 

- potrebno je izraditi analize trenutnog stanja u školstvu i gospodarstvu 
kako bismo mogli procijeniti ponudu i potražnju za zanimanjima u 
Međimurskoj županiji. Treba što prije smanjiti upisivanje nekih 
zanimanja te početi školovati za deficitarna zanimanja.  

- programi u  srednjim školama moraju se modernizirati i uvesti novi koji 
će  biti prilagođeni potrebama gospodarstva i tržištu rada 

- više treba raditi na sustavu cjeloživotnog obrazovanja 
- gospodarstvo mora dugoročno planirati svoje potrebe za radnicima s 

jasno preciziranim znanjima, vještinama i kompetencijama, te jasnim i 
konkretnim ponudama motivirati učenike, svoje buduće radnike 

- Međimurskom veleučilištu omogućiti uvođenje novih programa koji bi  
zadovoljili potrebe gospodarstva  Međimurske županije i šire 

- učenicima srednjih škola koji se školuju za obrtnička zanimanja osigurati 
kvalitetnu praktičnu nastavu kako bi već tijekom školovanja stekli  znanja 
i vještine koje će primjenjivati u radu nakon završetka školovanja  

 
Svi sudionici sjednice naglasili su važnost kvalitetnog obrazovnog sustava kao  

temelj  ubrzanog razvoja jer samo s visokostručno obrazovanim kadrovima možemo 
ispuniti  zahtjeve  koje će pred nas postaviti  ulazak u  Europsku uniju.   



 
U povodu 28. travnja  Dana zaštite na radu u Republici Hrvatskoj 

predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća  priopćenjem  je  upozorio na važnost 
obilježavanja toga dana te na činjenicu da sigurnost i zaštita na radu moraju biti 
temelj i početak svake radne aktivnosti, a sigurno i zdravo okruženje osnovno ljudsko 
pravo.  Prigodna sjednica održana je  17. svibnja  u prostorima tvrtke Čakovečki 
mlinovi. 

 
Direktor Čakovečkih mlinova Stjepan Varga  ujedno i član 

Gospodarsko-socijalnog vijeća sa svojim suradnicima  upoznao je nazočne s tvrtkom 
domaćinom, a dan je i kratak osvrt na primjenu pravila zaštite na radu.  O stanju 
zaštite na radu govorio je voditelj Ispostave Državnog inspektorata za Međimursku 
županiju  Božidar Dolar.  Sjednici je nazočio i  član Nacionalnog vijeća za zaštitu na 
radu  Ljubomir Pintarić.  Istaknuto je da je stanje  zaštite na radu u Međimurskoj 
županiji na zadovoljavajućoj razini, no prostora za poboljšanje još ima.  Potrebna je 
svakodnevna i kontinuirana edukacija svakog radnika i adekvatna ekipiranost i 
opremljenost  službi za zaštitu na radu.  Samo profesionalnom suradnjom na 
provedbi osnovnih obveza i odgovornosti zaštite na radu od strane poslodavaca i 
radnika moguće je izbjeći stradavanja na radnom mjestu.  Tvrtka Čakovečki mlinovi  
dobar je primjer zaštite na radu. Tvrtka provodi cjeloviti sustav sigurnosti  i ulaganja u 
zaštitu što donosi pozitivne rezultate jer ima manje ozljeda i sigurnost je veća.  
Posebno je istaknuta vrlo dobra suradnja s Državnim inspektoratom Ispostavom u 
Čakovcu koji sve više poprima savjetodavnu ulogu nudeći pomoć  svojim znanjem i 
sugestijama za poboljšanje zaštite na radu.   Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća 
u Međimurskoj županiji sa sjednice su uputili apel svih poslodavcima i radnicima  kao 
i svim drugima  koji su u sustavu stalnog praćenja u području zaštite na radu i radnih 
odnosa da je rad na siguran način stalna briga i zakonska obveza i poslodavaca i 
radnika te da će  Gospodarsko-socijalno vijeće pratiti kretanja u području zaštite na 
radu i radnih odnosa i ukazivati na eventualne nepravilnosti. 

 
 

 60.  sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća  u Međimurskoj županiji 
održana je  28. lipnja.  Na njoj se raspravljalo o poreznoj politici i decentralizaciji 
Hrvatske.  Cilj je bio  upozoriti na neodrživo sadašnje stanje u kojem lokalni proračuni 
počivaju uglavnom samo na porezu na dohodak i potrebu jačanja fiskalnih kapaciteta 
općina , gradova i županija.  Hrvatska je danas jedna od najcentraliziranijih država u 
Europi, a analitičari upozoravaju da su zemlje u kojima pojedinačne regije imaju veće 
ovlasti i odgovornosti u poreznoj politici gospodarski razvijenije  od centraliziranih.   

 Nakon rasprave  donijeto je nekoliko zaključaka  koje članovi Gospodarsko-
socijalnog vijeća smatraju ključnima za  funkcioniranje lokalne i područne 
samouprave, a odnose se na fiskalne kapacitete i utvrđivanje novih obveza za koje 
se ne osiguravaju i dodatni, sigurni izvori sredstava za financiranje tih obveza.  Kako 
bi se  osigurala zadovoljavajuća razina zadovoljavanja javnih potreba u  jedinicama 
lokalne  samouprave potrebno je: 

- kako funkcioniranje lokalne i područne samouprave ovisi o veličini fiskalnih 
kapaciteta tih jedinica, postojeći model financiranja ima za posljedicu 
neizvršavanje ili  nepotpuno izvršavanje propisima utvrđenih poslova 
općina, gradova i županija te neizvršavanje ili neredovito izvršavanje 
preuzetih financijskih obveza i povećanja stupnja zaduženosti  



- kod donošenja zakona  kojima se jedinicama lokalne i područne uprave i 
samouprave utvrđuju nove obveze potrebno je osigurati  i odgovarajuća 
dodatna sredstva ili nove izvore financiranja 

- preraspodijeliti postojeće proračunske prihode na način da se  uspostavi 
model glavarine ili da se porez na dobit  vrati  gradovima, općinama i 
županijama  na čijem se području tvrtka  nalazi.  Na taj bi način općine, 
gradovi i županije bili zainteresirani da se upravo na njihovom području  
otvara što više tvrtki, a posebice bi lokalne samouprave svoj naglasak o 
brizi i potpori stavile na dobre i zdrave tvrtke , koje donose dobit,  bez 
obzira na njihovu veličinu ( a upravo  radi udjela poreza na dobit ).  Osim 
toga potrebno je utvrditi udio koje tvrtke koje imaju svoje sjedište u drugim 
općinama, gradovima i županijama, a promet ostvaruju i na drugim 
područjima ( npr, veliki trgovački centri i slično ). Taj udio  tako bi bio  
prihod općine, grada ili županije gdje se promet ostvaruje.  

- što prije postupno krenuti u proces decentralizacije, ne samo fiskalne  već i 
decentralizacije ovlasti 

- otvoriti raspravu o racionalizaciji  lokalne  samouprave 
- povećati odgovornost i transparentnost u trošenju proračunskih sredstava 

na svim razinama vlasti  
 Svi sudionici sjednice  posebno su naglasili  da je sadašnje stanje,  u kojem 

lokalni proračuni počivaju samo na porezu na dohodak, neodrživo. 
 
 
61. sjednica održana je  19. rujna. Na njoj su članovi Gospodarsko-socijalnog 

vijeća u Međimurskoj županiji  upoznati s Informacijom o stanju i kretanjima 
međimurskog gospodarstva u 2011. godini te u prvoj polovici 2012. godine. Sjednici 
je nazočio i pomoćnik ministra Ministarstva poduzetništva i obrtništva Stjepan Koraj.  

U raspravi je istaknuto  da je veliki problem u hrvatskom, a time i u 
međimurskom gospodarstvu porast broja nezaposlenih osoba i nastavak negativnih 
trendova , što je dovelo i do pada kvalitete života građana .   Međimurski poduzetnici 
su u  2011. godini  ostvarili bolje poslovne rezultate  nego u 2010. godini ,  ubrajaju 
se u uspješniji segment  gospodarstva Hrvatske, ali su zaposlenici kontinuirano 
manje plaćeni od prosjeka  Republike Hrvatske. U prošloj godini to je bilo čak 21,06 
%.  U usporedbi s svim županijama i Gradom Zagrebom Međimurska županija po 
uspješnosti u poslovanju, odnosno  prema visini dobiti,  zauzima jako visoko šesto 
mjesto.  
 Također je upozoreno da elementi gospodarske politike Vlade koji se 
poduzimaju nisu dovoljni da bi se  potaknulo  gospodarsku aktivnost.  Za ulaganja je  
od mjera poticanja važnije stvaranje ujednačenih uvjeta poslovanja koji će važiti za 
sve.  
 Nakon rasprave  donijeto je nekoliko zaključaka  koje članovi Gospodarsko-
socijalnog vijeća smatraju ključnima za poboljšanje gospodarske situacije u Republici 
Hrvatskoj, a time i u Međimurskoj županiji: 
 

- potrebno je ujednačiti uvjete poslovanje za sve, kako bi se ravnomjerno 
mogli razvijati svi sektori gospodarstva , prvenstveno malo i srednje 
poduzetništvo i obrt  Potrebno je stvoriti  poticajni sustav jednakih šansi za 
sve investitore, za sadašnje i buduće gospodarstvenike, za domaće i 
strane ulagače.  



- retrogradno oporezivanje dobiti  loš je signal poduzetnicima koji su svoju 
dobit prikazivali  i investirali u nova radna mjesta i unapređenje proizvodnje 

- prihod od poreza na dobit mora se vratiti jedinicama lokalne samouprave 
koje bi time mogle lakše financirati sve obveze koje su svakim danom sve 
veće i mogle kreirati gospodarsku politiku 

- regije, odnosno županije koje dobru posluju potrebno je u tome stimulirati, 
posebno se to odnosi na izvoznike 

- uz pomoć diplomacije potrebno je otvoriti vanjska tržišta i na taj način 
zaposliti domaće gospodarstvo, prvenstveno građevinarstvo 

- kako bi se spasila trgovina i povećala potrošnja potrebno je uvesti realni 
PDV 

   -   poduzetnici Međimurske županije ostvarili su bolje poslovne rezultate u neto  
       dobiti i trgovinskom saldu i uspješan su dio gospodarstva Hrvatske, ali su    
       zaposlenici kontinuirano manje plaćeni od prosjeka Hrvatske što je potrebno  
       promijeniti 

 
 

62. sjednica održana je 29. listopada  u Prelogu. Na njoj se raspravljalo o   
gospodarskim zonama u Međimurskoj županiji. Gradonačelnik Grada Preloga 
Dragutin Glavina upoznao je nazočne s iskustvima Grada Prelogu u otvaranju i 
opremanju gospodarskih zona, a nakon sjednice  upriličen je posjet zonama.    
Prikupljanjem podataka o stanju  razvoja i popunjenosti gospodarskih zona u 
Međimurskoj županiji u 2012. godini utvrđeno je da je trenutno  u funkciji 43 zone od 
ukupno 60 osnovanih odlukom nadležnog tijela  jedinica lokalne i regionalne 
samouprave, od kojih je 16 popunjeno, a 27 je spremno za ulaganje.  Zbog interesa 
ulagača jedinice lokalne samouprave   pokrenule su proširenje  6 zona.  U fazi 
pripreme su 22 gospodarske zone.  
 U raspravi je istaknuto da je u Međimurskoj županiji veliki broj gospodarskih 
zona.  Kod otvaranja gospodarskih zona treba procijeniti učinke koje će njihovo 
otvaranje imati na nezaposlenost, osnivanje i rast malih i srednjih poduzeća, 
povećanje gospodarske aktivnosti, te  privlačenje  stranih i domaćih investicija.  
 Otvaranjem zona potrebno je privući domaća i strana ulaganja, zaposliti mlade 
i visokoobrazovane kadrove te povećati broj novoregistriranih tvrtki zasnovanih na 
znanju. 
 Donijeti su i slijedeći zaključci: 

- potrebno je izraditi jedinstvenu studiju, odnosno strategiju u kojoj bi se ukazalo 
na problematiku i specifičnosti poduzetničkih zona u Međimurskoj županiji. 
Poduzetničke zone moraju se razvijati prema Regionalnom operativnom 
programu i Detaljnom urbanističkom planu. 

- treba posebice raditi na poticanju razvoja onih zona koje trenutno još nisu u 
funkciji ako postoji mogućnost da se one kvalitetno razviju.  

- gospodarske zone moraju biti dobro povezane s važnim prometnicama, a 
posebno je potrebno aktivirati željezničko povezivanje pruge Budimpešta – 
Rijeka i prema Republici Sloveniji. 

- javni prijevoz također treba staviti u funkciju kako bi se poboljšao lakši dolazak 
zaposlenih na posao u tvrtke koje se nalaze u poduzetničkim zonama 

- gospodarskim zonama treba osigurati potpuno opremljenost infrastrukturom,  
posebno je potrebno osigurati pristupne ceste koje bi olakšale frekvenciju ljudi i 
robe 

- poželjno je razvijati  specijalizirane i tranzitne  zone  



- gradovima i općinama se preporuča  da izađu u susret  svim zainteresiranim  
bez obzira da li su domaći ili strani investitori osiguranjem  što povoljnijih  uvjeta 

- dio prihoda od poreza na dobit mora se vratiti  gradovima, općinama i 
županijama na čijem se području tvrtka nalazi. Na taj način općine, gradovi i 
županije bile bi dodatno stimulirane da izađu u susret gospodarstvenicima te 
imale više sredstava za opremanje gospodarskih zona i  komunalne 
infrastrukture 

- treba izjednačiti uvjete investitora i postojećih gospodarstvenika  izvan gospodarskih 
zona sa uvjetima investitora i postojećih gospodarstvenika unutar gospodarskih zona. ( 
komunalni uvjeti, investicijske subvencije, gospodarske subvencije; investitori i 
gospodarstvenici unutar zona su u  često u povlaštenom položaju ). 

 
  

O  Proračunu Međimurske županije za 2013. godinu   raspravljano je na 63. 
sjednici održanoj  21. studenog. Kroz raspravu u kojoj su sudjelovali predstavnici sva 
tri socijalna partnera  ukazano je  na vrlo tešku situaciju u gospodarstvu koja za 
posljedicu ima  nemogućnost donošenja razvojnih proračuna  kako Međimurske 
županije , tako i općina i gradova . Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća podržali su 
Proračun Međimurske županije jer  jedino takav realan, ali su  pozvali   predstavnike 
u županijskoj i lokalnoj  vlasti da  dodatnim angažmanom  i štednjom pridonesu  
poboljšanju  stanja u gospodarstvu kako bi se zaustavila svakim danom sve veća 
nezaposlenost  i pad životnog standarda.  I ovaj je put  istaknuta važnost  
decentralizacije i vraćanja prihoda od poreza na dobit  općinama, gradovima i 
županijama koje sve teže financiraju obveze koje su svakim danom  sve veće. 
 
 Na svim sjednicama  o kretanju na tržištu rada u Međimurskoj županiji članove 
informiraju predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe u 
Čakovcu.  Sve sjednice su javne, a na  sjednice se redovito pozivaju  mediji s 
područja Međimurske županije, te svi pravni subjekti o kojima se raspravlja. 
 
 Vrlo je dobra suradnja sva tri socijalna partnera i većina zaključaka donosi se 
jednoglasno.  
 
 Sve zaključke Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji dostavlja 
mjerodavnim institucijama Međimurske županije i na  nacionalnom nivou.  Nismo 
zadovoljni suradnjom s ministarstvima, Samostalnom službom za socijalnim 
partnerstvo i Gospodarsko-socijalnim vijećem na nacionalnom nivou. 
   

Vrlo je dobra suradnja s svim županijskim službama, Hrvatskom 
gospodarskom komorom  Županijskom komorom Čakovec, Hrvatskom obrtničkom 
komorom Županijskom komorom Čakovec i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 
Područnom službom Čakovec. Želimo uspostaviti   bolju suradnju s   gradovima i 
općinama u Međimurskoj županiji. Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća u 
Međimurskoj županiji smatraju da bi trebalo promijeniti status  Gospodarsko-
socijalnog vijeća u smislu da ono nema samo savjetodavnu ulogu , već da njegove 
odluke, inicijative  i zaključci budu više obvezujući .  

 
Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji  pokrenuti će inicijativu 

za jačanje uloge lokalnih  gospodarsko-socijalnih vijeća.   Suradnjom socijalnih 
partnera na lokalnoj razini potrebno je djelovati na poboljšanju  gospodarske, 



zdravstvene, socijalne,porezne i obrazovne politike.  Programi rada moraju biti 
usklađeni s realnim uvjetima, potrebama i interesima lokalnih zajednica.   

 
Jedina  financijska sredstva koja se Gospodarsko-socijalnom vijeću u 

Međimurskoj županiji isplaćuju su naknade od 150,00 kuna po članu i sjednici 
direktno iz Proračuna Međimurske županije 

 
 
  
                                                      
                              Gospodarsko-socijalnog vijeća  

          u Međimurskoj županiji 
                         
       
      Predsjednik 
                Ivan Senčar 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA RADA GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI  

ZA 2013. godinu 

 

Program rada usvojen je na 64. sjednici održanoj 22. siječnja 2013. godine 

 
1. Donošenje Programa rada Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2013. godinu 

 
2. Obilježavanje Dana socijalnog partnerstva – 21. siječnja 
 
3. Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2012.  

godinu      
 
4. Razvojna strategija Međimurske županije  

 
5. Obilježavanje Nacionalnog dana zaštite na radu – 28. travnja 
 
6. Gospodarska kretanja i utjecaj gospodarske politike na život i standard građana. 

 
7. Informacije o stanju gospodarstva za 2012. godinu 

 
8. Praćenja stanja u tvrtkama na području Međimurske županije u kojima dolazi do problema u poslovanju 

 
9. Praćenje  stanja u dobrim tvrtkama sa posebnim razvojnim potencijalom  

 
10. Stanje u poslovanju: malih , srednjih poduzeća i obrtnika Međimurske županije 

 
11. Stanje nezaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja na području županije Međimurske – Zavod za 

zapošljavanje, područna služba Čakovec (kontinuirano kroz cijelu godinu) 
 
12. Socijalna skrb na području Međimurske županije 

 
13.  Izvješće o stanju sigurnosti i kriminaliteta - Policijska uprava međimurska  

 
14.  Izvješće inspekcijskih službi i Porezne uprave Čakovec za 2012. godinu 

 
15.  Ulazak Hrvatske u Europsku Uniju i utjecaj ulaska na Međimursku županiju 

 
16. Stanje u gospodarstvu od posebnog značaja za Međimursku županiju  

 
17. Desetljeće uključivanja Roma 2005.-2015. – projekti ,programi i rezultati 

 
18. Stanje u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Međimurske županije 

 
19. Djelovanje udruga civilnog društva  u Međimurskoj županiji 

 
20. Praćenje stanja u kulturi i športu  Međimurske županije 

 
21. Proračun za 2014. godinu, rasprava, prijedlozi, izvršenje proračuna 

 
22. Analiza predloženih i aktualnih zakona i pod zakonskih akata ministarstava i drugih državnih tijela 

 
23. Jačanje uloge lokalnih gospodarsko-socijalnih vijeća 

      

 

         Gospodarsko-socijalno vijeće  
                  u  Međimurskoj županiji 
 
 
KLASA:  022-06/13-02/2 
URBROJ:  2109/1-01-13-07 
 


