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1. UVOD 

 Ovo Izvješće podnosi se temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi, čl. 35b, (NN 33/01, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni 

tekst), a odnosi se na vremensko razdoblje od 01. siječnja 2014.  do 30. lipnja 2014. godine. 

 Nakon preustroja i imenovanja novih pročelnika temeljem natječaja provedenog u 

prosincu 2013. godine nastavljamo još kvalitetnije s pojačanim mjerama štednje, a sve s 

ciljem stabilizacije rashodovne strane Proračuna Međimurske županije, te da boljim 

planiranjem osiguramo više vrijednosti za naše građane. Broj upravnih odjela je smanjen, 

linearno su smanjenje plaće djelatnicima Međimurske županije, odgovorno se odnosilo 

prema novcima poreznih obveznika Međimurske županije što je i rezultiralo činjenicom da 

tijekom 2014. godine niti jedan dan nismo bili u nedozvoljenom minusu, kao i da nismo imali 

potrebe za bilokakvim kratkoročnim zaduživanjem u svrhu pokrivanja tekućeg poslovanja i 

obveza. 

 Napravljena je i revizija projekata  koji će se u narednom razdoblju prijaviti za 

sufinanciranje iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske uniju, a koji će se djelomično 

financirati iz županijskog proračuna. Popis je dostavljen resornim ministarstvima i 

agencijama, a počelo se i s izradom i prikupljanjem nedostajuće dokumentacije. Prvi rezultati 

su vidljivi već u sektoru obrazovanja gdje su prijavljene dogradnje i izgradnje školskih 

objekata (škola i pratećih dvorana) koji su ušle na indikativnu listu resornog ministarstva za 

kandidiranje na fondove Europske unije. 

 Pad nacionalnog BDP-a u promatranom razdoblju nije značajnije utjecao na 

proračunske prihode, štoviše Proračun Međimurske županije bilježi povećanje upravo na 

stavci poreza na dohodak i to 15%, dok je pad nezaposlenosti, kako će se vidjeti niže u 

podacima, rapidan te se od početka godine gotovo 1300 osoba zaposlilo. S obzirom na 

najavljene investicije u privatnom sektoru, kao i planove županije te općina i gradova 

očekujemo daljnji polagani rast u gospodarskom sektoru, kao i dodatno smanjenje broja 

nezaposlenih. 

 Kako što znamo reforma javnog sektora u Hrvatskoj i racionalizacija poslovanja koju 

provodi Vlada Republike Hrvatske, rezultirala je  ukidanjem nekih službi u Prelogu i Murskom 
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Središću te preseljenjem sjedišta određenih institucija iz Čakovca u Varaždin. Nastavio sam i 

dalje intenzivno s aktivnostima kojima je cilj osvještavanje važnosti ostanka pojedinih 

institucija i ureda upravo u svakom gradu sjedištu županije, a prvenstveno ostanku sjedišta 

Ureda državne uprave u Čakovcu. Kako jedan od prioriteta je svakako i lociranje Centra 

Hrvatske radio televizije za sjeverozapadnu Hrvatsku upravo u Međimurju.  
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2. PRORAČUN I FINANCIJE 

  U prvoj polovici 2014. godine u Međimurskoj županiji nastavljaju se već prije 

zabilježeni pozitivni trendovi što se tiče smanjenja broja nezaposlenih, otvaranja novih 

radnih mjesta i prosječne isplaćene plaće. Broj nezaposlenih evidentiranih preko Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje Područne službe Čakovec u promatranom razdoblju kretao se od 

8113 koliko je iznosio u siječnju do 6885 koliko je iznosio u lipnju. Ovaj evidentan pad 

nezaposlenosti je prvenstveno rezultat podizanja privatnog sektora ugovaranjem novih 

poslova te realizacijom investicija planiranih u 2014. godini. Ulazak Hrvatske u Europsku 

uniju međimurskom je gospodarstvu donio mnogo što je vidljivo i kroz kontinurani rast 

izvoza u odnosu na uvoz. U evidenciji i dalje prevladava dugotrajno nezaposlena radna snaga 

starije dobi što otežava situaciju i istima realno smanjuje mogućnost budućeg zapošljavanja. 

Također, broj raspoloživih radnih mjesta kreće se oko 400 uz uobičajena sezonska povećanja 

ili smanjena. Prosječna isplaćena plaća na području Međimurske županije i dalje je među 

najmanjima u državi u iznosu od 3.760,00 kuna. 

 SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ 

ULAZE U  EVIDENCIJU ZAVODA HZZZ PŠ ČK 918 736 534 506 437 565 

POSAO TRAŽE PRVI PUT 1752 1793 1717 1665 1502 1485 

BRISANO IZ EVIDENCIJE HZZZ PS ČAKOVEC 638 494 777 806 993 936 

PRONAŠLI POSAO  399 381 526 586 686 577 

POSLODAVCI TRAŽE RADNIKE PREKO HZZZ PS ČK 694 495         605 437  407 377 

UKUPNO NEZAPOSLENI U EVIDENCIJI HZZ PS ČK 8113 8355 8112 7812 7256 6885 

- podaci uzeti iz mjesečnih biltena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Čakovec 

 U promatranom razdoblju na području općine Mala Subotica je najavljeno otvaranje 

novih pogona jedne njemačke tvrtke koja već posluje na tom prostoru. Ova je tvrtka je imala 

zaposleno nekoliko stotina osoba mahom s područja Međimurske županije, a novom 

investicijom se najavljuje i novih 250 zaposlenih. Na području bivše vojarne je pokrenuta 

investicija također od strane njemačkog investitora koja će do kraja godine zaposliti novih 

70-tak ljudi, jednako kao i u Prelogu, te Murskom Središću gdje također i lokalni investitori 

grade nove pogone i realiziraju nova zapošljavanja. Procjena je da će do kraja godine samo u 

ovakvim investicijama biti zaposleno preko 1000 ljudi. I nadalje smo u pregovorima s 

nekoliko potencijalnih investitora, a to čine i jedinice lokalne samouprave s našeg područja, 
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također su postojeće tvrtke najavila nova, proizvodna ulaganja, pa u narednom razdoblju 

možemo očekivati pojačano investiranje i otvaranje novih radnih mjesta, a povezano s time i 

veće proračunske prihode, kako za Županiju tako i za sve jedinice lokalne samouprave. 

2.1. Punjenje Proračuna Međimurske županije u prvoj polovici 2014. godine 

 Porezni prihodi po osnovi Poreza na dohodak u prvih šest mjeseci ove godine bili su 

veći nego u istom razdoblju lani, unatoč i prošlogodišnjim promjenama porezne politike i to 

u iznosu od 3.073.154,50 kn ili 15%. Prema sadašnjim podacima očekujem da će konačni 

rezultati biti mnogo bolji nego lani. 

 Nastavljamo dalje sa stabilizacijom rashodovne strane Proračuna, kao i smanjenja 

dugova koje prema dobavljačima i korisnicima proračunskih sredstava ima Međimurska 

županije. I u ovom promatranom razdoblju smanjuje se ukupni dug čime se nastavlja 

kontinuitet od preuzimanja vlasti u lipnju 2013. godine.  

 30.06.2013. 30.06.2014. 

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 50.712.401,42 46.458.981,37 

UKUPNO RASHODI I IZDACI 54.211.099,65 43.096.263,73 

VIŠAK/MANJAK -3.498.698,23 3.362.717,64 

VIŠAK/MANJAK  

IZ PRETHODNE GODINE 
-23.501,129,22 -19.106.916,45 

VIŠAK/MANJAK UKUPNO -26.999.827,45 -15.744.198,81 

 

2.2. Aktivnosti oko osiguravanja proračunskih prihoda 

 U promatranom razdoblju nastavljamo pregovore s Vladom Republike Hrvatske i 

resornim ministarstvima oko preuzimanja nekih obveza, prvenstveno vezanih uz zdravstvo. 

Aktivno dogovaramo kapitaliziranje županijske imovine, ali i pokretanje projekata koji će u 

kratko vrijeme polučiti financijske efekte za županijski proračun. Dodatne izvore prihoda 

tražimo i u vladinim Agencijama, te putem EU fondova, kao i u različitim natječajima 

pojedinih ministarstava. Također pojedine projekte i prateću dokumentaciju smo već 
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kandidirali na resornim ministarstvima s ciljem da se isti financiraju iz fondova Europske 

unije. To se u prvom redu odnosi na objekte poput školskih sportskih dvorana, prometnica i 

kanalizacijskih mreža.  I prošle godine smo prema većim tvrtkama u Međimurju i Hrvatskoj 

krenuli s inicijativom kako bi u partnerskom odnosu s njima financirali projekte udruga 

civilnog društva, manifestacije ili inicijative za koje smatramo da su od interesa za 

Međimursku županiju, a koje zbog nedostatka novca ne možemo sufinancirati u mjeri kojoj 

bi željeli.  

2.3. Prioritetni projekti Međimurske županije 

 Temeljem ukazane potrebe, krajem prošle godine pokrenuli smo izradu Županijske 

razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020., te s njime povezano revidiranje Prioritetnih 

projekata Međimurske županije za razdoblje 2014.-2017. To će biti temeljni dokumenti 

temeljem kojih će se projekti kandidirati prema domaćim i vanjskim izvorima financiranja, te 

sufinancirati putem županijskoga i lokalnih proračuna. Listu prioritetnih projekata izradit ću u 

suradnji s jedinicama lokalne samouprave, predstavnicima političkih stranaka te struke. 

2.4. Zapošljavanje u Međimurskoj županiji  

 S danom 30. lipnja 2014. godine u Međimurskoj županiji bila su zaposlena 55 

djelatnika. U promatranom razdoblju jedan je djelatnik najavio odlazak na novo radno 

mjesto izvan županije i to u srpnju mjesecu, kao i jedan u rujnu mjesecu. Ne namjerava se 

povećavati broj zaposlenih u odnosu na preuzeti broj nakon preuzimanja dužnosti župana 

Međimurske županije. Tijekom ove godine u mirovinu će otići barem jedan još djelatnik te 

postoje i najave još nekih.  

 Temeljem programa stručnog usavršavanja u Međimurskoj županiji u prvoj polovici 

2014. godine radilo je 16 osoba, od čega njih 14 u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša, za potrebe legalizacije nezakonito izgrađenih građevina. Iz istog 

razloga, u tom Upravnom odjelu putem Ugovora o djelu bilo je angažirano 5 djelatnika. 

Jednom dijelu djelatnika po programu stručnog osposobljavanja će isteći ugovori, te se 

planiraju njihove zamjene po istom programu. 
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3. SLUŽBENE I PROTOKOLARNE AKTIVNOSTI 

 S početkom godine krenuli smo u jaču komunikaciju prvenstveno s građanima, ali i 

medijima te s njima pokrenuli redovite susrete, a sve s ciljem adekvatnog i pravovremenog 

informiranja građana. Pored konstantnih napora da se stabilizira proračun i osiguraju 

dodatni izvora prihoda, najviše radnih sati utrošeno je na  uspostavljanje kontakata s 

potencijalnim investitorima, ministarstvima, strukovnim udruženjima i stranim 

veleposlanstvima, kako bi se prezentirane mogućnosti ulaganja u Međimursku županiju te 

naše prednosti pred ostalima. Međimursku županiju su službeno posjetili veleposlanici i 

izaslanstva nekolicine zemalja prvenstveno zainteresiranih za potencijalna ulaganja u 

Međimurje, a najavljuju se i nove delegacije koje bi se trebale uvjeriti u investicijski 

potencijal Međimurja do rujna ove godine. Nadalje, Međimurska županija uspješno se 

promovirala u Parizu kao i na sajmu Bazzar u Berlinu.  

 U promatranom razdoblju, održano je 70-tak konferencija za novinare, na kojima su 

govorili izabrani dužnosnici te pročelnici Upravnih odjela Međimurske županije.  

 Kako je već poznato dio poslova vode zamjenici župana. Tako je zamjenica Herman 

provodila poslove vezane uz turizam i obrazovanje, gdje se fokusirala na podizanje 

pedagoškog standarda, pripremu projekata nadogradnje odgojno-obrazovne infrastrukture 

te nastavku projekta predškole za pripadnike romske nacionalne manjine i produženog 

boravka. Pokrenuti su novi projekti u turizmu pa je Međimurje među prvima u Hrvatskoj 

dobilo svoju destinacijsku menadžment kompaniju, a i nastavilo se s potporama za ovaj 

sektor. Zamjenik Vidović bavi se pitanjima vezanim uz poljoprivredu, a aktivno se uključio u 

rješavanje problema lovišta Orešec, organizaciji svjetskih sportskih prvenstava koje su se 

provodile na području županije i to svjetskog rukometnog prvenstva te pripreme za svjetsko 

ribolovno prvenstvo koje će se održati u rujnu mjesecu. 

3.1. Doneseni akti i akti upućeni Skupštini Međimurske županije  

 U razdoblju do 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine donio sam ukupno 123 akta, od 

čega 26 odluka, 32 rješenja, 55 zaključaka, 2 pravilnika, 1 poslovnik i 7 punomoći.  
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  Skupštini Međimurske županije u razdoblju do 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine 

uputio sam ukupno 63 akata, od čega 1 godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. 

godinu, 19 odluka, 1 smjernica, 4 plana, 34 zaključka, 3 rješenja i 1 program rada.  

3.2. Inicijative i aktivnosti župana i zamjenika Međimurske županije  

Tijekom promatranog razdoblja s moje strane jednako kao i mojih zamjenika je išao veliki 

broj incijativa od kojih bi samo izdvojio one za koje smatram da su i najvažnije. Temeljem 

moje inicijative, a po pitanju reforme pravosuđa u Hrvatskoj prihvaćeni su prijedlozi koji su 

za cilj imali između ostaloga ostanak općinskog suda u Čakovcu kao i općinskog državnog 

odvjetništva. U nekoliko prilika, na otvorenim konferencijama, sastancima sam 

argumentirano obrazlagao upravo ovaj stav koji je u konačnici rezultirao prihvaćanjem svih 

prijedloga i njegovo implemetiranje u konačni prijedlog zakona i reformu pravosuđa. Kao 

jedan od prioriteta je svakako i ostanak centra HRT-a u Međimurskoj županiji. Obavljen je niz 

razgovora s predstavnicima HRT-a kao i s njegovim glavnim ravnateljem Goranom 

Radmanom na kojima su stvorene čvrste osnove za realizaciju tog prioriteta. Također, 

svjestan nužne potrebe, u ovim za obrtnike teškim vremenima, inicirao sam potpis 

sporazuma o sufinanciranju projekata i aktivnosti Obrtničke komore Međimurske županije u 

2014. godini. Time se dao poticaj obrtnicima kao jednim od nositelja gospodarskog sustava 

naše županije, posebice u predstavljanjima na sajmovima koji u biti daju priliku za 

sklapanjem novih poslova te otvaraju vrata novih tržišta. Međimurska županija je bila i 

nositelj regionalnog gospodarskog susreta na temu malih hidroelektrana, bioplina i biomase 

u Hrvatskoj na kojem su se susreli mnogi hrvatski stručnjaci s ovog područja djelovanja, kao i 

sveučilišnih institucija, te 11 austrijskih tvrtki s ciljem međusobnog upoznavanja, povezivanja 

i izmjene iskustava. U navedenom razdoblju Međimurska županija je potpisala i ugovor s 89 

udruga invalida s područja naše županije. Ovo je po prvi put da je na ovaj način riješeno 

pitanje sufinanciranja rada ovih udruga čime su im osigurana sredstva izravno u proračunu 

što im daje sigurnost u planiranju i radu u 2014. godini. S ciljem daljnje podrške turističkom 

sektoru županije potpisani su i ugovori s korisnicima turističkih potpora u Međimurskoj 

županiji za 2014. godinu. Treba napomenuti i da je ove godine kvalitetnom pripremom i 

pratećim aktivnostima osigurano preko 2 milijuna kuna za turističke projekte u Međimurju 

čime smo se nametnuli kao jedna od najkvalitetnijih turistički destinacija kontinentalnog 

turizma. Također prvu polovicu ove godine su obilježile i velike poplave u Hrvatskoj odnosno 
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u Slavoniji i Međimurska županija se organizirala i prikupljala pomoć te ju organizirano slala u 

Slavoniju. U aktivnostima i inicijativama nije zaboravljen niti sport kao jedan od promotora 

Međimurja. Tako je županija bila suorganizator Svjetskog rukometnog prvenstva za juniorke 

čime se još jedanput pokazala kao kvalitetan organizator, sposoban ponijeti i najzahtjevnije 

svjetske manifestacije. I u konačnici, s ciljem olakšavanja i omogućavanja svim građanima 

Međimurja dostupnost svih informacija i tijela javne uprave, otvoren je i područni ured za 

urbanizam u Murskom Središću s čime smo uz Prelog zaokružili cjelinu te osigurali i da 

građani gornjeg Međimurja imaju svoj područni ured.  

3.3. Protokolarne aktivnosti  

Protokolarne aktivnosti tijekom promatranog razdoblja su obilježili mnogi posjeti različitih 

diplomatskih delegacija, veleposlanika te ministara. Tako su Međimursku županiju s ciljem 

daljnjeg gospodarskog povezivanja i suradnje posjetili veleposlanica Austrije Andrea Ikić-

Böhm, kao i Rumunjske Cosmin-Georg Dinescu te Francuske Michèle Boccoz. Ovi su posjeti 

rezultirali i daljnjim gospodarskim aktivnostima, te kulturnoj suradnji.  Ministri Vlade RH su 

bili redovni gosti u Međimurju pa je tako ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak došao u dva 

navrata kada je potpisao 2 ugovora, jedan za projekte energetske učinkovitosti, a drugi za 

jamstveni fond za prerađivačku industriju i inovacije temeljem kojeg se ove godine povuklo 

1,3 milijuna kuna iz Ministarstva gospodarstva. To je gotovo 3 puta više nego godinu prije, a 

s ciljem daljnjeg postepenog  povećavanja iznosa u godinama koje slijede. U predmetnom 

razdoblju potpisan je i veliki ugovor INA-e s konzorcijem izvođača temeljem kojeg će biti 

uloženo 350 milijuna kuna u projekt „Međimurje“ odnosno eksploataciju plina na području 

gornjeg Međimurja.  Naravno, travanj je razdoblje kada se proslavljaju i Dani Međimurske 

županije. Tom su prilikom u posjetu županiji došli mnogi visoki uzvanici među kojima i prva 

potpredsjednica Vlade Vesna Pusić, zajedno s ministricama Ankom Mrak Taritaš te Andreom 

Zlatar Violić. Međimursku županiju je posjetio i predsjednik RH Ivo Josipović te se tom 

prilikom uvjerio u izvrsnost međimurskih tvrtki, posebice onih koje su proizvozno 

orijentirane. Velikim gospodarskim aktivnostima se priključio i ministar Branko Grčić koji je 

svečano položio kamen temeljac za pogon CWS-Boco u Čakovcu. Tim je započeta investicija 

kojom će biti zaposleno 70-tak ljudi. Kvalitetna suradnja s ostalim stranim investitorima je 

rezultirala najavama daljnjih investicija kojima bi trebali svjedočiti u drugoj polovici godine. U 

predmetnom razdoblju je potpisan i još jedan ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i 
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fondova Europske unije za progtrame održivog razvoa lokalne zajednice temeljem koje su 

dobivena sredstva za dogradnju gimnazije u Čakovcu. U lipnju mjesecu Međimursku županiju 

su posjetili i ministri Darko Lorencin te Mirando Mrsić s kojima su se dogovarali daljnji 

planovi na područjima turizma  kaoi socijalne skrbi. Naravno nikako ne smojemo zaboraviti 

niti tradicionalno Urbanovo koje je i ove godine srušilo sve rekorde posjećenosti, ali i koje je 

po prvi puta posjetio premijer Zoran Milanović. 
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4. SKUPŠTINA I OPĆI POSLOVI 

U Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove zaposleno je 11 službenika. 

Uz navedene službenike u radu Upravnog odjela dodatno sudjeluje još jedna osoba na 

stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa te jedna zaposlena preko programa 

javnog rada. Prema Pravilniku sistematizirano je 14 radnih mjesta s 15 izvršitelja. Popunjeno 

je 11 radnih mjesta s 11 izvršitelja.   

 Tijekom promatranog razdoblja 01.01.2014.-30.06.2014. godine Upravni odjel je bio 

nositelj velikog broja sjednica, kako Skupštinskih, tako i ostalih radnih tijela. Jedno od bitnih 

obilježja promatranog razdoblja je rješavanje, odnosno smanjenje broja sudskih predmeta. 

Nadalje, općenito je primijećena tendencija porasta potrebe za pravnom pomoći, kako od 

strane županijskih upravnih odjela, tako i od strane ustanova/društava kojima je osnivač 

Međimurska županija. 

4.1. Skupština Međimurske županije 

 Tijekom razdoblja na koje se odnosi ovo Izvješće održane su 2 sjednice Skupštine 

Međimurske županije kao i jedna svečana sjednica povodom Dana županije, na kojima je 

predstavljen 1 godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu, donijeto 19 odluka, 4 

plana, 1 program, 1 smjernica, 34 zaključaka i 3 rješenja, odnosno ukupno 63 akata.  

4.2. Stalna radna tijela Skupštine Međimurske županije 

 U promatranom razdoblju Odbor za financije i proračun održao je 2 sjednice, Odbor 

za izbori imenovanja 4, Odbor za Statut, Poslovnik i propise 2, Odbor za socijalnu skrb 2, 

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 2, Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu 

infrastrukturu 2, Odbor za zdravstvo 3, Odbor za prosvjetu, kulturu i sport 2, Odbor za 

gospodarski razvoj 1, Odbor za poljoprivredu i turizam 1, a Odbor za dodjelu javnih priznanja 

1 sjednicu. 

4.3. Službenički odnosi 

 U promatranom razdoblju izdano je ukupno 38 rješenja, pripremljeni su i obrađeni  

Ugovori o djelu, 2 pravilnika, 1 poslovnik, 1 plan, 28 odluka, 55 zaključka, 7 punomoći, 2 

izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem radu što čini ukupno 161 akta, od čega u 
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službeničkim odnosima njih 38 (samo akti i ugovori koji su u nadležnosti župana), dok 123 

akta čine akti župana u nadležnosti Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.  

4.4. Pravni poslovi 

Sudski postupci koji se provode: Poslovne informacije c/a MŽ, P-4639/07, Općinski sud u 

Zagrebu (v.p.s. 1.683,60 kn), čeka se ročište, Gospodarski informator c/a MŽ, Ovrv-258/08, 

P-1236/09, Trgovački sud Zagreb (v.p.s. 1.683,60 kn)- prvostupanjska presuda c/a MŽ, 

19.3.2012. upućena žalba MŽ protiv presude od 31.01.2012. Čeka se odluka povodom žalbe; 

MŽ c/a Privredna banka Zagreb d.d., Općinski sud u Čakovcu, P- 530/11,vps: 210.029,42 – 

izrađen nalaz vještaka, 19.02.2014. godine presudom naloženo da je PBZ d.d. dužna MŽ 

platiti iznos od 92.027,61 kn sa zak. zat. kta uz nadoknadu parničnih troškova. Uložene žalbe 

PBZ-a i MŽ te se čeka drugostupanjska presuda; MŽ c/a Zagrebačka banka d.d., Trgovački 

Varaždin, P- 98/12, vps 173.000,00 kn – 3.9.2013. poslan podnesak radi očitovanja na 

odgovor na tužbu, 19.11.2013. održano uvodno ročište, 29.01.2014. upućena požurnica radi 

zakazivanja novog ročišta. Donesena prvostupanjska presuda u korist Međimurske županije. 

Uložena žalba. Čeka se odluka VTS-a; STANOING c/a MŽ i drugi, utvrđivanje vlasništva 

apartmana u Selcu – Presudom Općinskog suda Crikvenica P-496 od 6.9.2012. usvojen 

tužbeni zahtjev. Istaknuta žalba koja je rješenjem Županijskog suda u Rijeci 25.9.2013. 

usvojena, a predmet vraćen na ponovni postupak. Donesena prvostupanjska presuda u korist 

Međimurske županije. Žalba nije dostavljena na očitovanje; TOPLEK IVA c/a MŽ – tužba radi 

povrata studentskog kredita; vps: 10.196,76 kn, Općinski sud Čakovec P-1005/12 – održana 2 

ročišta u 2013., treće zaključno zakazano za 31.01.2014. nakon čega se očekuje donošenje 

presude. Zaključena nagodba. Predmet pravomoćno okončan; Laslo Buclsa c/a MŽ i dr. 

Trgovački sud u Varaždinu (tužba na utvrđenje – 10.ooo sudski i odvjetnički troškovi) – 

prvostupanjska presuda po žalbi ukinuta i vraćeno na ponovno suđenje. Predmetu spojen 

novi predmet po tužbi nasljednika Attila Geza Kalman i dr. c/a MŽ i drugi, P- 265/13.Za 

4.03.2014. određeno ročište za donošenje i objavu presude. Donesena pravomoćna presuda 

VTS-a u korist Međimurske županije i dr. Predmet pravomoćno okončan; MEĐIMURSKA 

ŽUPANIJA c/a ANA POKRIVAČ, KROJAČKA RADIONICA – pokreće se ovrha na nekretnini 

temeljem Sporazuma u uređenju međusobnih odnosa između RBA i MŽ od 18.12.2013. V.p.s. 

375.396,97 kn Doneseno rješenje o ovrsi Ovr-483/14. Uložena žalba. Čeka se odluka ŽS u 

Varaždinu; Obrtnička komora MŽ c/a MŽ, Općinski sud u Čakovcu, P-156/02 (tužba na 
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utvrđenje - 5.ooo sudski i odvjetnički troškovi) Donesena drugostupanjska presuda u korist 

Međimurske županije. Riješeno pravomoćno; Danica Pošta/MŽ, Općinski sud u Čakovcu, P-

15/11, Gž-4534/11 (naknada štete, vps - 130.646,15 kn sa zakonskom zateznom kamatom) – 

drugostupanjska presuda u korist Međimurske županije – tužba tužiteljice se odbija; 

tužiteljica izjavila reviziju pred Vrhovnim sudom RH; Gospodarski informator c/a MŽ, Ovrv-

5640/2010, P-1181/11, Trgovački sud Zagreb Karlovac (v.p.s. 1.683,60 kn), prvostupanjska 

presuda kontra G.I. – podnesena žalba.  

Od upravnih sporova u tijeku je predmet Jasna Preložnjak-Bedić/MŽ  UsI-1847/13 

(spomenička renta) koji je u fazi izricanja presude. 

 

4.5. Ostali pravni poslovi 

Ostali značajniji predmeti koji se provode su: RH, Državni hidrometeorološki zavod/MŽ – 

izvanparnični postupak, radi isplate sredstava za provođenje operativnog rada obrane od 

tuče, predlaže se sklapanje nagodbe u iznosu od 912.493,71 kn sa zak. zat. kta-om; 

Međimurske vode – izlazak Međimurske županije iz vlasničke strukture Međimurskih voda 

d.o.o. sukladno odredbama Zakona o vodama; Javni natječaj za odabir strateškog poslovnog 

partnera Ljekarne Čakovec (ponudbena dokumentacija) – natječaj je bio otvoren tijekom 

travnja 2014. godine, a u otvorenom natječajnom postupku nije bilo zainteresiranih 

ponuditelja; Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u svrhu uzgoja jednogodišnjih 

poljoprivrednih kultura (Poslovni park Međimurje - dio zelenog pojasa, zk. ul. 7761, k.o. 

Čakovec, kat. čest. 1134/53/1/1, u naravi pašnjak, identična s kat.čest.br. 1700/2, k.o. 

Čakovec, ukupne površine 139.542,27 m2) – nakon provedenog natječaja sklopljen je 

trogodišnji ugovor o zakupu sa zadrugom „Domaći vrt“; Prijenos vlasništva na nekretninama 

upisanim u zk.ul.br. 19, k.o. Kotoriba, kat. čest. 362 u naravi ZGRADA - ŠKOLA, DVOR 

površine 3395 m2; Zaklada za prevenciju Međimurske županije, izrada osnivačkih akata, 

statuta i pravilnika, upis u zakladni registar, postupak dodjeljivanja statističkog broja, 

otvaranje poslovnog računa; Centar za pomoć u kući Međimurske županije, izrada osnivačkih 

akata, statuta i pravilnika, sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, izdavanje 

suglasnosti potrebnih za poslovanje ustanove; Savjet mladih Međimurske županije, 

donošenje nove odluke o osnivanju uslijed izmijenjene zakonske regulative, raspisivanje 
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javnog poziva; Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske županije, izrada odluke, osnivanje 

Povjerenstva i raspisivanje javnog poziva za izbor članova Povjerenstva; legalizacija objekata 

u vlasništvu Međimurske županije (Selce, Sigurna kuća, zgrada Međimurske županije; Izrada i 

donošenje svih akata i ugovora organizacije učeničkog i studentskog prijevoza; priprema 

dokumentacije za davanje u koncesiju prava za obavljanje javnog linijskog prijevoza; Pravilnik 

o vinskoj cesti, izrada Pravilnika te pravna zaštita prava na korištenje županijske robne marke 

„Pušipel“; Izrada i donošenje svih akata u svezi izdavanja minimalnih tehničkih uvjeta 

domova socijalne skrbi; rješavanje imovinsko-pravnih poslova Ljekarna Čakovec – Štrigova; 

tehnička pomoć – izgradnja komunalne infrastrukture u romskim naseljima (Piškorovec, 

Pribislavec, Lončarevo i Parag); izrada ugovora, pravilnika, pravnih savjeta i konkretne pravne 

pomoći upravnim odjelima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu MŽ, te 

općinama s područja Međimurske županije; parafiranje svih ugovora koje potpisuje 

Međimurska županija. 

 

4.6. Ostali poslovi 

4.6.1. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije 

Povjerenstvo je održalo 1 sjednicu, te se Međunarodni dan žena obilježio tribinom na temu 

trgovanja ljudima. Tribini je nazočila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja 

Ljubičić.  

4.6.2. Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji 

Kolegij je kao savjetodavno tijelo župana održao 3 sjednice. Kao važnije naglašavamo 

sljedeće teme o kojima se raspravljalo na Kolegiju: provedba DDD mjera na području 

Međimurske županije, epidemiološki značaj infekcija koje se prenose komarcima, sustav 

socijalnih pomoći na području općina i gradova Međimurske županija, prezentacija Mjere 7. 

iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020., predstavljanje 

Programa suzbijanja ambrozije na području Međimurske županije, problematika pasa lutalica 

na području Međimurske županije, informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekućih 

pomoći gradovima i općinama Međimurske županije u 2014. godini, informacija o 

predstojećim izborima u 2014. godini, Prostorni plan Međimurske županije, informacija o 
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radu za opće dobro bez naknade u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

provođenje mjera zaštite na radu sukladno zakonskim odredbama Zakona o zaštiti na radu, 

informacija o radu Hrvatske gorske službe spašavanja.  

4.6.3. Stožer zaštite i spašavanja Međimurske županije 

Stožer je održao je 2 sjednice, 1 radnu sjednicu te jednu svečanu povodom Dana civilne 

zaštite. U suradnji s Državnim uredom za zaštitu i spašavanje raspisan je natječaj za izbor 

najboljih likovnih, literarnih i foto radova povodom Dana civilne zaštite, na temu „Katastrofa 

i snage zaštite i spašavanja u katastrofama“. Župan se sa zamjenikom župana Zoranom 

Vidovićem, načelnikom Stožera zaštite i spašavanja, aktivno uključio u preventivne aktivnosti 

u sklopu zaštite i spašavanja. Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo civilne zaštite i 

Vatrogasno zapovjedništvo Međimurske županije sudjelovali su 24. travnja 2014. godine na 

stručnom osposobljavanju u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanja, gdje je 

konstatirano da su isti spremni za poduzimanje svih aktivnosti zaštite i spašavanja na 

području Međimurske županije. U tijeku je usklađivanje dokumenata s novonastalim 

promjenama na terenu: Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Međimurske županije, te Plan zaštite i 

spašavanja Međimurske županije. Također, u izradi je i Procjena ugroženosti i Plan zaštite od 

požara Međimurske županije. Vidljiva je kontinuirana i kvalitetna suradnja sa svim 

subjektima uključenim u zaštitu i spašavanje (Hrvatske vode, Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje, Policijska uprava međimurska, Zavod za hitnu medicinu, Vatrogasna zajednica 

Međimurske županije i dr.), a u cilju što kvalitetnije razmjene potrebnih informacija s 

Republikom Slovenijom i Republikom Mađarskom, predstavnici Međimurske županije.  

4.6.4. Službeni glasnik Međimurske županije 

U razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2014. godine izdano je 11 „Službenih glasnika 

Međimurske županije“ (brojevi 17 – 20 iz 2013. s usvojenim proračunima jedinica lokalnih 

samouprava bili su tiskani do polovice veljače 2014. godine, a brojevi 1 -7 za 2014. godinu).  

4.6.5. Informatička podrška 

Uz uobičajeno obavljanje poslova održavanja računala, mreže, web-stranica, sigurnosti 

pristupa Internetu, nadogradnji svih vrsta aplikacija, čišćenje i kontrola antivirusnim alatima i 
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ostale zadatke kroz specificirano razdoblje imali smo i par bagatelnih nabava informatičke 

opreme. Prikupljali smo i ponude za nadogradnju postojećih web-stranica, koje su bile u 

posljednje vrijeme dosta ranjive sa aspekta njihove sigurnosti, što se i riješilo krajem osmog 

mjeseca.  

 Krajem 5. mjeseca uveli smo „Sustav za upravljanje dokumentima“ čime smo 

nadogradili pisarnicu i povezali sve djelatnike u jednu zajedničku cjelinu. Cilj uvođenja 

sustava je digitalizacija svih predmeta, lakše pretraživanje dokumenata i arhiviranje istih. 

Sustav je u potpunosti kompatibilan i sa ArhiNet sustavom Državne arhive. Kroz određeno 

vrijeme želja je da se svi predmeti vode samo u digitalnom obliku. Za potrebe sustava za 

upravljanje dokumentima povezani smo i bežičnom vezom između sjedišta Županije i 

Ispostave Prelog.  

 Tijekom promatranog razdoblja proveli smo i čitav niz nabave računala i informatičke 

opreme, njihovo postavljanje i uvođenje u funkciju.  

Prije svake sjednice Skupštine Međimurske županije, sve materijale digitaliziramo i 

prebacujemo u PDF format te objavljujemo na Internetu. Nakon završetka sjednice snimke 

također na traženje Upravnog odjela za poslove župana objavljujemo  na Internetu.  

Službene glasnike počeli smo objavljivati i na popularnim stranicama SCRIBD.COM što je 

trenutno najveća besplatna digitalna knjižnica na svijetu, te su isti na taj način i lakše 

dostupni građanima. 

4.6.6. Ostalo 

 Uz svoje uobičajene zadatke, informatička samo potpora trgovačkim društva i 

ustanovama kojima je Županija osnivač, ujedno unutar naših web-stranica uređujemo 

stranice Muzeja Međimurja, Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“, Zaklade dr. Vinko 

Žganec te MIN-a. 

 Uz to, u tijeku je ažuriranje Plana obrane Međimurske županije, u nadležnosti 

Upravnog odjela a u sklopu poslova civilnih obrambenih priprema.  

 Napominjemo da je u sustavu Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove i 

Pisarnica u kojoj se zaprimaju urudžbiraju i arhiviraju svi predmeti. Isto tako u sklopu 
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Upravnog odjela su i tehničke službe koje se bave održavanjem zgrade, poslovima pripreme 

(kopiranja) materijala za Skupštinu i sve druge upravne odjele, zaštitom osoba i imovine te 

kuhinja.  

 

 



 

 

5. OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT 

 U ovim resorima u prvoj polovici 2014. godine najveću pozornost posvetili smo 

osiguravanju materijalnih i financijskih uvjeta za rad osnovnih i srednjih škola kojima je 

Međimurska županija osnivač, pronalaska sredstava financiranja za dogradnje školskih 

objekata,  za potporu studentskom i srednjoškolskom standardu te za pribavljanje što veće 

potpore za projekte obrazovanja Roma. 

5.1. Obrazovanje 

5.1.1. Upravljanje decentraliziranim sredstvima namijenjenim osiguravanju  

minimalnog standarda osnovnog i srednjeg školstva  

 Financiranje decentraliziranih funkcija uređeno je odlukama Vlade RH prema kojima 

je Upravni odjel izradio Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija te učeničkih domova u 

Međimurskoj županiji i Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2014. godini. Na osnovi tih 

odluka pripremljeni su provedbeni dokumenti, planovi investicijskih i kapitalnih ulaganja za 

osnovne i srednje škole. 

 Temeljem navedenih dokumenata mjesečno se izrađuju nalozi za isplatu osnovnim i 

srednjim školama i prati namjensko trošenje sredstava te tromjesečno priprema izvješća za 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Isto tako, sudjelovanjem u radu povjerenstava 

za javnu nabavu u osnovnim i srednjim školama prati realizaciju planova i namjensko 

trošenje sredstava. 

5.1.2. Priprema kapitalnih ulaganja u osnovnom i srednjem školstvu 

 Nakon obilaska svih osnovnih i srednjih škola te Učeničkog doma načinjen je plan 

investicija i investicijskog održavanja. Osnovnim školama kojima je osnivač Međimurska 

županija i u prvom je polugodištu 2014. godine osigurano stabilno financiranje iz 

decentraliziranih funkcija koje su za prvo polugodište iznosile 7,2 milijuna. Sustavu osnovnog 

školstva osigurano je još 2,3 milijuna kuna, od čega su vlastiti prihodi osnovnih škola 

ostvareni uglavnom naplatom troškova nastalih korištenjem školskih sportskih dvorana za 
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potrebe održavanja različitih sportskih i zabavnih priredaba, iznosili svega 277.000 kuna, dok 

u gotovo milijun kuna uložile jedinice lokalne uprave. Osim spomenutog, najviše je sredstava 

utrošeno za prijevoz učenika, plaćanje osobnih asistenata te za potrebe natjecanja učenika 

osnovnih škola.  

 Prvo polugodište bilo je i razdoblje planiranja investicijskih kao i radova u kapitalnoj 

izgradnji koji se mogu izvoditi samo u ljetnim mjesecima kada su učenici na praznicima. Plan 

rashoda nabave dugotrajne imovine objedinjen je za osnovne i srednje škole, iznosi 

4.353.967 kuna i odnosi se na izgradnju i adaptacije školskih objekata. Najveća investicija je 

dogradnja i adaptacija Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, a ostali projekti su adaptacija 

atrija u OŠ Prelog, temelji sportske dvorane OŠ Strahoninec, izmjena stolarije u OŠ Vladimira 

Nazora Pribislavec, sanacija krovišta na školama u PŠ Železna Gora, PŠ Zebanec i PŠ Sveti 

Juraj u Trnju te fasade u OŠ Gornji Mihaljevec, PŠ Gardinovec i PŠ Sivica. 

 Minimalni standardni u sustavu srednjeg školstva osigurani su decentraliziranim 

sredstvima koja se planiraju i distribuiraju u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. Sam 

je sustav stabilan i u osiguravanju postignutog standarda, u broju učenika, mreži škola i 

programa. Škole kojima je Međimurska županija osnivač i u prvom su polugodištu 2014. 

poslovale pozitivno, no Graditeljska škola Čakovec iz redovitog poslovanja ne uspijeva riješiti 

probleme iz prethodnih razdoblja u kojima je ostvaren manjak prihoda, koji dodaju li mu se i 

nepodmirena dospjela potraživanja iz prethodnih razdoblja, iznosi gotovo 2 milijuna kuna. Uz 

novu se ravnateljicu nastoji racionalizirati poslovanje i osigurati realno planiranje školskih 

aktivnosti.  

 Troškovi decentraliziranih funkcija u prvom su polugodištu iznosili 4.165.000  kuna, a 

iznad minimalnog standarda, računajući i vlastite prihode škola koji su iznosili 766.000 kuna, 

uloženo je još 2.145.000 kuna. Nastavljeni su radovi na dogradnji zgrade Gimnazije Josipa 

Slavenskog Čakovec, a racionalnim raspolaganje raspoloživim sredstvima osigurano je 

solidno održavanje zgrade i opreme u svim srednjim školama kojima je Županija osnivač. 

Posebna pozornost posvećena je ulaganjima u osiguranje energetske učinkovitosti, tako da 

je značajno smanjena potrošnja energenata u svim školama, osim Tehničke škole Čakovec, za 

koju se pripremaju projekti obnove.  
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 Školske sportske dvorane Graditeljske i Ekonomske škole Čakovec služile su sportskim 

i zabavnim potrebama cijele Županije, a sustavom financiranja dvorana osigurano je da se 

takve aktivnosti ne financiraju samo na račun obrazovnog sustava nego i iz drugih izvora.  

 

5.1.3. Javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za infrastrukturne projekte 

izgradnje škola i sportskih dvorana   

 S ciljem jačanja odgojno-obrazovne infrastrukture na području Međimurske županije 

odnosno s ciljem stvaranja jednakih materijalnih i prostornih uvjeta za sve učenike u 

odgojno-obrazovnom procesu i osiguranjem optimalnog funkcioniranje škola prema 

važećem pedagoškom standardu, preuzeta je koordinacija na prijavi i izradi predstudija 

izvodljivosti za izgradnju i dogradnju škola Međimurske županije. Tako je na Javni poziv 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojim se želi pripremiti zaliha infrastrukturnih 

projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) 

u programskom razdoblju 2014.-2020. do 30. lipnja 2014. godine dodatno prijavljen projekt 

dogradnje OŠ Nedelišće. Tako sada na „Indikativnoj list zalihe projekata“ osim Nedelišća 

imam sportske dvorane OŠ Orehovica, OŠ Sveta Marija, OŠ Sveti Martin na Muri, OŠ Goričan, 

OŠ Strahoninec, OŠ Pribislavec (škola i dvorana) i dogradnja škole i sportska dvorana OŠ 

Macinec.  

 Svi ovi projekti kao i preostale sportske dvorane imaju alternativna rješenja izgradnje 

kroz javno privatno partnerstvo u koordinaciji s nadležnim ministarstvom.  

 

5.1.4. Upisna politika 

 Upravni je odjel tijekom cijele godine raspravljao o potrebama gospodarstva, pratio 

gospodarska kretanja i pokušao prepoznati smjernice gospodarskog razvoja u Županiji. U 

tom je poslu nastojao razviti bolju suradnju s institucijama koje se bave područjem 

gospodarstva i zapošljavanja – Obrtničkom i Gospodarskom komorom i Zavodom za 

zapošljavanje.  



Izvješće o radu župana MŽ  1. siječnja – 30. lipnja 2014. godine  

21/51 

 Od ožujka su počeli poslovi na planiranju upisa u školsku godinu 2014./2015., a 

rezultati upisa potvrđuju da je posao obavljen uspješno i kvalitetno, čime su osigurani solidni 

temelji za početak nove školske godine. U prvom upisnom roku je popunjeno 92% 

raspoloživih mjesta, što je bio najviši postotak u Republici Hrvatskoj. Srednjim školama je 

sugerirano da svoje programe popune s nekoliko zanimanja koji trenutno nema u 

Međimurskoj županiji.  

5.1.5. Županijska natjecanja, susreti i smotre 

 Organizirane su  školske i županijske razine natjecanja i smotre. Pripreme za 

natjecanja u šk. god. 2013./2014. počele su u listopadu sastancima u Ministarstvu znanosti, 

obrazovanja i sporta te formiranjem povjerenstava na nivou županije. Svrha natjecanja i 

smotri leži u predstavljanju rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija 

učenika i njihovih mentora na određenom području. Od siječnja do svibnja 2014. u osnovnim 

školama Međimurske županije organizirano je i održano 20 raznih županijskih natjecanja i 

smotri na kojima je sudjelovalo preko 6000 učenika, dok je u srednjim školama organizirano i 

održano 17 raznih županijskih natjecanja i smotri na kojima je sudjelovalo preko 900 učenika. 

Mentorima i voditeljima ekipa krajem 2013., isplaćene su zaostale naknade za tu godinu.   

5.2. Kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata te drugi oblici potpora 

5.2.1. Stipendiranje djece hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata 

 Međimurska županija isplaćuje stipendije djeci poginulih i nestalih branitelja, djeci 

hrvatskih ratnih vojnih invalida i djeci nezaposlenih razvojačenih hrvatskih branitelja. 

Natječajni postupak proveden je krajem 2013., a stipendije od 300 kuna primalo je 67 

učenika srednjih škola.  

5.2.2. Kreditiranje studenata  

 I dalje se prati sustav kreditiranja učenika, redovnih i izvanrednih studenata i 

postdiplomanata, što je jedna od kontinuiranih aktivnosti Županije. Ove je godine u veljači 

raspisan natječaj i proveden novi postupak dodjele kredita. Primljeno je 10 prijava za redovni 

studij i 1 za izvanredni studij. Svi su prijavljeni ispunjavali uvjete i Povjerenstvo im je odobrilo 

kredite. Iako Međimurska županija nije osnivač nijedne visokoškolske ustanove, potpora 

studentskom standardu izravno utječe na povećanje broja studenata i uspješnije završavanje 
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studija. Subvencioniranjem kamata u prvom je polugodištu bilo obuhvaćeno gotovo 400 

korisnika studentskih kredita.   

5.2.3. Subvencioniranje troškova prijevoza učenicima srednjih škola i studentima 

 Svim je srednjoškolcima u Međimurskoj županiji, u prvom polugodištu 2014. godine 

osiguran besplatan prijevoz u školu, kojeg sufinanciraju MZOS temeljem Odluke Vlade RH sa 

75 %, a preostalim iznosom Međimurska županija temeljem Odluke župana i prijevoznika. U 

suradnji s općinama i gradovima besplatan je prijevoz osiguran i za one srednjoškolce koji, 

zbog premale udaljenosti od mjesta školovanja, prema odluci resornog Ministarstva nemaju 

pravo na prijevoz, kao i onima koji se školuju u susjednim županijama. 

 Organizacija isplate potpora za prijevoz, u tehničkom, fizičkom i vremenskom stilu 

jedan je od opsežnijih poslova Upravnog odjela. Natječaj za potporu studentskom prijevozu 

okončan je krajem siječnja. Budući da je bilo 1915 prijava, njihovo primanje i obrada kao i 

priprema podataka za autobusne prijevoznike i željeznicu te raspodjela voznih karata dulje 

vrijeme angažiraju sve zaposlenike odsjeka. Dodijeljeno je 1759 potpora studentima u RH i 

156 potpora redovnim studentima i studentima koji studiraju u inozemstvu. Najveći dio u 

obliku voznih karata za višekratni prijevoz autobusom ili vlakom od mjesta stanovanja do 

mjesta studiranja.  

5.2.4. Osobni pomoćnici učenicima s teškoćama odnosno s posebnim potrebama 

 I ove godine nastavljeno je s projektom osobnih pomoćnika u nastavi za pomoć 

učenicima s posebnim potrebama posebice onima s motoričkim smetnjama, oštećenim 

sluhom ili vidom kao i s kombiniranim i drugim poteškoćama. Kao asistenti angažirani su u 

najvećem broju slučajeva nezaposleni mladi ljudi sa solidnim pedagoškim znanjem koji u 

svom radu mogu primijeniti stručna znanja i steći iskustvo u radu. U projektu kojeg 

financiraju Međimurska županija, općine i gradovi sudjeluje 14 osnovnih i 4 srednje škole i 

ukupno je angažirano 19 osobnih pomoćnika. Osim njih, udruge civilnog društva angažirale 

su preko natječaja za udruge još 15-ak pomoćnika. Nekima od njih je istekao rad na 

određeno vrijeme te su do kraja školske godine uključeni u program Županije i općina.  

 U lipnju je dovršena prijava na Poziv na dostavu projektnih prijedloga MZOS-a – 

Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim 
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odgojno-obrazovnim ustanovama. Međimurska županija je nositelj, škole su partneri, a 

konzultirane su i udruge koje su aktivne po tim pitanjima. Ukoliko će se ovih dana projektni 

prijedlog Međimurske županije prihvatiti, on će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. 

Projekt je vrijedan 3.100.000 kuna i trajat će do kraja nastavne godine.   

 Uz to, Županija aktivno sudjeluje u različitim aktivnostima udruga koje brinu o djeci s 

teškoćama u razvoju. 

5.3. Kultura 

5.3.1. Proračunsko financiranje i javne potrebe u kulturi 

 Financiranje kulture odvijalo se na osnovi proračunom utvrđenih stavki za pojedine, 

uglavnom institucionalne korisnike – Muzej Međimurja,  Knjižnicu „Nikola Zrinski“, prije 

svega njezine bibliobusne djelatnosti i Centar za kulturu Čakovec. Navedene institucije 

poslale su  izvješća o radu za prethodnu godinu i programe rada, a izvješće Muzeja 

Međimurja, sukladno Zakonu o ustanovama, pripremljeno je za skupštinsko zasjedanje. 

 Ostale su kulturne djelatnosti financirane na osnovi Javnih poziva za predlaganje 

programa u kulturi Međimurske županije za 2014 godinu i odlukama župana. Kako je starom 

sazivu Kulturnog vijeća Međimurske županije istekao mandat, raspisan je javni poziv na 

predlaganje novih članova vijeća, no nije pristigao dovoljan broj prijava, tako da vijeće nije 

osnovano, pa je odabir programa i projekata koji će se financirati u ovoj godini obavilo 

povjerenstvo koje je imenovao župan. Župan je isto tako inicirao projekt oživljavanja Kraljeva 

vrta u koji je uloženo 5000 kuna, a održavali su se susreti s likovnim umjetnicima i 

književnicima, okupljali učenici i djeca iz čakovečkih vrtića i osnovnih škola iz Međimurja.  

5.4. Obrazovanje Roma 

5.4.1. Strategija obrazovanja Roma u RH 

 Upravni odjel usklađuje svoj rad s radom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

te Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Brine o predškolskom, 

osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju Roma, zatim o studentima Romima i 

štićenicima Učeničkog doma pri Graditeljskoj školi. Djelatnici Upravnog odjela sudjelovali su 

u radu radne skupine koja je sastavila Strategiju obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj.  
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 U suradnji s osnovnim i srednjim školama prati se osnovno i srednjoškolsko 

obrazovanje romskih učenika i njihova prohodnost kroz sustav, a aktivno se uključuje u 

rješavanje konkretnih problema.  

5.4.2. Predškola 

 Projekt predškole za djecu romske nacionalne manjine tijekom školske godine 

2013./2014. provodio se četvrtu godinu u organizaciji Međimurske županije, Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta te Roma Education Fund-a (REF-a) iz Budimpešte.  U projektu 

predškole sudjeluju OŠ dr. Ivana Novaka Macinec, OŠ Vladimira Nazora Pribislavec, OŠ Jože 

Horvata Kotoriba, OŠ Orehovica i OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica. U projekt je bilo 

uključeno 167 djece raspoređenih u devet skupina. U sklopu projekta djeca imaju osiguran 

prijevoz do predškole, užinu i ručak, potreban didaktički materijal, a s njima rade 

odgojiteljice uz pomoć romskih pomagača.  

 U projekt su, osim škola, uključeni gradovi i općine, socijalni radnici zaduženi za 

predavanja i radionice za roditelje, liječnici, studenti Učiteljskog fakulteta koji obavljaju 

stručnu praksu i volontiranje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje u smislu početne i 

završne evaluacije projekta te Agencija za odgoj i obrazovanje. Projekt financiraju 

Međimurska županija, sa sjedištem u Budimpešti i Ministarstvo znanosti, odgoja i 

obrazovanja, a ukupna vrijednost projekta bila je  349.718,00 eura. Projekt provodi i nadzire 

Upravni odjel za društven djelatnosti.  

5.4.3. Osnovno i srednje obrazovanje       

 Upravni odjel u suradnji s osnovnim i srednjim školama prati osnovno i srednjoškolsko 

obrazovanje romskih učenika i njihovu prohodnost kroz sustav. Uključuje se u rješavanje 

konkretnih problema. 

5.5. Sport 

5.5.1. Suradnja sa Zajednicom sportova Međimurske županije 

 Održano je nekoliko sastanaka sa Zajednicom sportova Međimurske županije vezano 

uz dogovor i raspored treninga i utakmica za nositelje kvalitete međimurskog sporta u 

sportskim dvoranama osnovnih i srednjih škola Međimurske županije i vezano uz  ostale 

aktivnosti predviđenim njihovim planom rada. Problemi koji se javljaju su promjene nositelja 
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kvalitete koje određuju sportski savezi. Te promjene su vezane na rasporede korištenja 

sportskih dvorana i njihovo plaćanje.  

5.5.2. Suradnja sa Savezom ŠŠK Međimurske županije 

 Održano je nekoliko sastanaka sa savezom ŠŠK MŽ o aktivnostima predviđenim 

njihovim planom rada. Savez je također u suradnji s UO organizirao 35 školskih i županijskih 

natjecanja za razne sportske discipline, kao i obuku neplivača za učenike 3. razreda osnovnih 

škola.  

5.5.3. Projekt Međimurske županije i sportskih udruga prijavljen na natječaj Erasmus plus 

 Središnja aktivnost je provođenje programa tjelesne aktivnosti za predškolarce i 

osnovnoškolce koji su pretili, s prekomjernom težinom ili smanjenom tjelesnom aktivnošću 

te obiteljske aktivnosti svake druge subote. Pilot program prvo bi se provodio u Međimurju s 

pet sportsko-rekreativnih udruga, a nakon inicijalnih pet mjeseci transferirao partnerima koji 

bi ga provodili devet mjeseci. Međunarodni partneri su iz Slovenije, Slovačke, Srbije i Belgije. 

Cilj projekta je pridonijeti jačanju svijesti o potrebi kretanja kao osnove zdravog načina 

života, a kandidirano je 500.000 eura. 
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6. ZDRAVSTVO, SOCIJALNA ZAŠTITA I NACIONALNE MANJINE 

 Tijekom prve polovice 2014. godine Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 

manjine provodio je sve aktivnosti i poslove predviđene planom i programom rada, u skladu 

s postojećom zakonskom regulativom, u suradnji s ustanovama, udrugama civilnog društva 

te stručnim osobama iz tih područja. Zakonska regulativa omogućila je rješavanje najvažnijih 

pitanja iz područja zdravstva, socijalne zaštite i nacionalnih manjina, a koja su u nadležnosti 

Međimurske županije.  

 U promatranom razdoblju, Ustanove socijalne skrbi i zdravstvene ustanove iskazuju 

veće angažiranje struke na kreiranju programa zadovoljavajući javne potrebe u zdravstvu i 

socijalnoj skrbi. Također, prenošenjem decentraliziranih funkcija na Županiju, omogućeno je 

ostvarivanje namjenskih prihoda za ulaganja i održavanje opreme i objekata u zdravstvenim 

ustanovama. 

 Suradnja s nevladinim organizacijama je zadovoljavajuća te one surađuju i 

participiraju na svim razinama. 

 I dalje je primjetan nedostatak novčanih sredstava što onemogućuje ulaganja, razvoj i 

pripremanje novih projekata. To se prije svega odnosi na decentralizirana sredstva koja su i 

dalje nedostatna s obzirom na velike potrebe. Tome u prilog ide i česta promjena zakona 

kojima se mijenjaju nadležnosti o i obveze županija i JLS-a bez jasno naznačenih izvora 

financiranja.  

 Bez obzira na navedeno, županijske službe koje pokrivaju ove resore postupale su u 

zakonskim rokovima, korisnicima materijalne pomoći isplaćivane su naknade u skladu s 

planiranim sredstvima, a financirane su i dodatne mjere zdravstvene zaštite.   

6.1. Zdravstvo 

 Odsjek je provodio sve obveze Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti. UU 

sklopu nadležnosti i obveza Županije za obavljanje javno-zdravstvene službe dodjela 

koncesija odrađuje se sukladno Zakonu. Temelje zahtjeva koncesionara, izrađuju se aneksi 

ugovora o koncesiji.  

 Osigurana je provedba postupka objedinjene javne nabave za zdravstvene ustanove 

čiji je osnivač Županija.  
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 Osigurana su sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke ustanove, pratio se rad 

mrtvozornika, prikupljala su se i kontrolirala izvješća o obavljenom mrtvozorstvima nad 

umrlim izvan zdravstvene ustanove, kvartalna obrada naloga za isplatu naknada za obavljena 

mrtvozorstva, suradnja s drugim nadležnim tijelima kod specifičnih situacija.  

 Prikupljeni su planovi prioriteta za: investicijsko i tekuće ulaganje u prostor, 

medicinsku i nemedicinsku opremu, prijevozna sredstva i informatizaciju zdravstvene 

djelatnosti, nakon utvrđivanja prioriteta, usvajanja i dostava istih na suglasnost nadležnom 

ministarstvu, usklađen je plan prioriteta s Odlukom o minimalnim financijskim standardima 

za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za 2014. godinu i Skupštini Međimurske 

županije predložene su Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.  

 Izvršavala se funkcija Međimurske županije kao osnivača zdravstvenih ustanova, 

putem sudjelovanja na sastancima upravnih vijeća, gospodarenja imovinom i ostalim 

obavezama utvrđenih statutom i dugim općim aktima zdravstvenih ustanova. Sukladno 

mogućnostima, ostvarena je suradnja s upravnim vijećima i ravnateljima na donošenju 

kvalitetnih financijskih i investicijskih planova kako za sredstva decentraliziranih funkcija tako 

i za sredstva iz vlastitih izvora.  

 Ministarstvu zdravlja upućen je zahtjev za promjenom Mreže javne zdravstvene 

službe u smislu popunjavanja već odobrenih, a trenutačno upražnjenih mjesta.  

 Prema nalogu ministarstva dostupnim se informacijama pokušavaju riješiti dugovanja 

koncesionara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Osim izvršenih opomena i nagodbi, 

pripremaju se i ovrhe.  

 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine proslijedio je Skupštini 

Međimurske županije na usvajanje izvješća o radu u 2013. godini svih zdravstvenih ustanova 

i Ljekarne Čakovec te izvješće Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Međimurske županije 

za 2013. godine. Za Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Odsjek priprema materijal za 

sjednice i odrađuje svu administraciju vezanu uz rad Povjerenstva.  
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6.2. Socijalna zaštita 

  

 Skupštini Međimurske županije predložena je na donošenje Odluka o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i 

pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva. Temeljem 

dostavljenih zahtjeva i izdanih rješenja korisnicima koji su ostvarili pravo na podmirenje 

troškova ogrjeva od strane jedinica lokalne samouprave, u skladu s planiranim sredstvima, 

realizira se isplata sredstava za ogrjev na račune jedinica lokalne samouprave, prema 

njihovim zahtjevima upućenim Županiji, objedinjavaju se izvješća JLS o utrošku sredstava i 

dostavljaju nadležnom ministarstvu.  

 Odsjek bi trebao koordinirati rad Savjeta mladih Međimurske županije koji nije bio 

aktivan u prvom polugodištu 2014. godine.  

 Kvartalno su usklađena izvješća Centra za socijalnu skrb o izvršenim rashodima i 

izvješće nadležnom ministarstvu o namjenskom trošenju decentraliziranih sredstava. 

Izrađena su tromjesečna, kao i godišnje izvješće, o ostvarenim prihodima i rashodima za 

Centar za socijalnu skrb u 2013. godini, sukladno Odluci.  

 Skupštini Međimurske županije proslijeđeni su Izvještaji o radu za 2013. godinu, 

Centra za socijalnu skrb, Savjeta mladih Međimurske županije, Doma za starije i nemoćne 

osobe Čakovec i Sigurne kuće.  

 Osiguran je nastavak projekta za djecu s autističnim poremećajem sukladno ranije 

potpisanom Sporazumu o financiranju skupine za djecu predškolske dobi koja imaju 

poremećaj iz autističkog spektra. 

 Odsjek vodi kompletnu administraciju za Zakladu za prevenciju Međimurske županije, 

kao i Savjeta za socijalnu skrb.  

 

6.2.1. Domovi za starije i nemoćne osobe 

 Kontinuirano radi stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta početka rada domova za 

starije osobe, uvjeta za početa pružanja usluga socijalne skrbi za starije osobe bez osnivanja 

doma i uvjeta za početak obavljanja poslova obiteljskog doma te pomoći i njege u kući kao 

profesionalne djelatnosti.  

 Skupštini Međimurske županije predloženo je donošenje Odluke o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe: raspored planiranih 
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sredstava za ukupne rashode za zaposlene, raspored planiranih sredstava za ukupne rashode 

poslovanja, utvrđivanje Popisa prioriteta i raspored ukupnih sredstava za nabavku 

nefinanancijske imovine, raspored planiranih sredstava za tekućeg i investicijskog 

održavanja.  

 Odsjek izvršava funkcije osnivača prema ustanovama iz područja socijalne skrbi, 

sudjelovanjem na sastancima upravnih vijeća, komunikaciji s upravom i članovima upravnih 

vijeća, gospodarenja imovinom ustanova, ostalim obvezama utvrđenih statutom i drugim 

općim aktima ustanova. Također i priprema suglasnosti na odluke ustanova.  

 U suradnji s Gradom Čakovcem i Centrom za socijalnu skrb Čakovec, osiguran je 

nastavak projekta „Pučka kuhinja“.  

 

6.2.2. Udruge civilnog društva 

 Suradnja s nevladinim organizacijama je zadovoljavajuća te one surađuju i 

participiraju na svim razinama. Izrađen je Poziv za predlaganje projekata udruga civilnog 

društva za financijsku potporu iz proračuna Međimurske županije te pripadajući obrasci koji 

su potrebni za prijavu. Na poziv su se odazvale 22 udruge, povjerenstvo je odabralo 13 

projekata za sufinanciranje u ukupnom iznosu 90.000 kuna.   

 

6.3. Nacionalne manjine 

 

 Osigurana je isplata sredstava za rad Vijeća romske nacionalne manjine kao i za 

nagrade članovima Vijeća za prisustvovanje sjednicama (nakon prethodno dostavljenog 

zapisnika sa sjednice i popisom prisutnih vijećnika) te sredstva za rad predstavnice ruske i 

srpske nacionale manjine. 

 Održano je nekoliko sastanaka Vijeća u čijem radu sudjeluje i predstavnik Odsjeka, a 

također se za Vijeće vodi i kompletna administracija. Izrađeno je i Izvješće o provedbi 

Županijskog akcijskog plana 2013. - 2015. te Nacionalne strategije. Odsjek podržava i 

aktivnosti vezane uz izradu Atlasa romskih naselja.  

 

6.3.1. Projekti 

 1. Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih 

usluga – Program EU za RH IPA IV. komponenta – Razvoj ljudskih potencijala – Ugovorno 
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tijelo – HZZ, Partner na projektu – Ministarstvo socijalne politike i mladih, trajanje projekta: 

do kolovoza 2014.  

 

Radna skupina za socijalno planiranje Međimurske županije završila je tri modula edukacije o 

praćenju, vrednovanju i izvještavanju glede socijalnog planiranja. Temeljem toga prišlo se 

prikupljanju podataka iz pet prioritetnih skupina – osobe s invaliditetom, djeca i mladi u 

riziku, obitelj u riziku, dugotrajno nezaposleni te starije i nemoćne osobe, na osnovu kojih su 

se organizirale radionice na temu procjene socijalnog planiranja i analize županijske socijalne 

politike. Kroz navedeni projekt, izrađen je Akcijski plan socijalnih udruga za 2014. godinu za 

Međimursku županju, koji je usvojila Skupština. U izradi su dokumenti: Socijalni plan 

Međimurske županije 2014. – 2016. te Akcijski plan socijalnih usluga za 2015. godinu.   

 

 2. Projekt ACTION – FOR – HEALTH: Reducing health inequalities: preparation for 

action plans and structural funds project – Nositelj projekta – Nacionalni inštitut za javno 

zdravlje, OE Murska Sobota, Slovenija  - trajanje projekta do 14. kolovoza 2014. 

 

U sklopu navedenog projekta s djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije 

izrađen je dokument Strateški plan za unapređenje zdravlja i smanjenje nejednakosti u 

zdravlju, predstavljen na konferenciji održanoj 22. siječnja 2014. godine.  

 

 3. Projekt Centar za pomoć i njegu u kući, trajanje projekta do kolovoza 2014.  

 

U 2014. godini Odsjek je sudjelovao u radu konzorcija za osnivanje Centra za pomoć i njegu u 

kući Međimurske županije. U sklopu Projekta izdano je rješenje o zadovoljavanju minimalnih 

uvjeta za rad te je Centar sukladno tome počeo s radom. U sklopu projekta otvorena su 3 

Kluba za starije osobe na području Županije.  

 

 4. Projekt „Imam informaciju, vladam situacijom“, trajanje projekta do 31. prosinca 

2014.  

 

Projekt je s provedbom započeo 1. siječnja 2014. godine, a u sklopu istog Odsjek pruža 

tehničku, organizatorsku i logističku potporu.  
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 5. Projekt SHIFT – Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje – trajanje projekta 

01. srpnja – 03. studenog 2014. godine  

 

Rješenjem župana Međimurske županije predviđeno je da će djelatnica Odsjeka poslove za 

navedeni projekt obavljati kroz 18 mjeseci, u vremenskom razdoblju od 01. lipnja 2014. – 01. 

studenog 2015. godine, s 30 % radnog vremena.  

 

 6. Projekt „Povratak kućama“ – nositelj Udruga za pomoć osobama s mentalnom 

retardacijom – početak projekta: sredina 2014. godine – trogodišnji program 

 

Predstavnik Međimurske županije imenovan je u stručni tim za praćenje i evaluaciju 

projekta.  

 

 7. Produženi boravak za učenike 1. i 2. razreda romske nacionalne manjine – 

Integration of disadvantaged groups in regular education system – IPA BGUE 04 06 – Human 

Resources Development – Nositelj: Međimurska županija, trajanje tijekom školske godine 

2013./2014.  

 

Za učenike 1. i 2. razreda romske nacionalne manjine organiziran je produženi boravak u OŠ 

dr. Ivana Novaka Macinec, OŠ Jože Horvata Kotoriba i OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica. 

Sredstva za projekt dobivena su iz socijalnog fonda EU, a partner Međimurske županije bio je 

REF. Djelovalo je ukupno 9 grupa sa 196 učenika. Tijekom projekta zaposlilo se 7 učitelja 

razredne nastave na pola radnog vremena i 1 učitelj razredne nastave na puno radno 

vrijeme. Organizirana su dva seminara, jedan za roditelje, a jedan za nastavnike. Produženi 

boravak trajao je četiri školska sata, a učenicima su u to vrijeme bili osigurani ručak i užina.   

 

 8. „Info punkt – Međimurske županije za Rome“ 

 

Sudjelovanje u pisanju i kandidiranju projekta za male grantove. HZZZ za zapošljavanje Roma 

na javnim radovima, zapošljavanje mladih Roma „Info punkt – Međimurske županije za 

Rome“ u okviru projekta Europske unije i Vijeća Europe „Unaprjeđivanje ljudskih prava i 

zaštite manjina u jugoistočnoj Europi“.  
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 Info punkt je otvoren u prostorima bivšeg GK Međimurje, zaposlene su 2 osobe 

romske nacionalne manjine na javnim radovima. Uz stručnu pomoć zaposlenika ACT-a 

Čakovec, CEDRA-e, UNDP-a i Međimurske županije, od ideja se dolazi do projektni prijedloga, 

koje će voditi i realizirati sami Romi.  
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7. GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE INTEGRACIJE 

7.1. Gospodarstvo 

 Analizirani su  financijski rezultati poduzetnika s područja naše i okolnih županija, a 

tako dobiveni podaci su korišteni za izradu planova, prezenacija i strategija. 

 Putem županijske internetske stranice međimurski poduzetnici obavještavali su se o 

raspisanim natječajima resornih ministarstava, seminarima i edukacijama namijenjenim 

poduzetništvu. Svakodnevno su se prenosili aktualni podaci vezani uz gospodarstva te napisa 

iz medija o uspješnim poduzetnicima. Web stranica ujedno je iskorištena za promociju 

međimurskog poduzetništva.  

 Izrađen je Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala 

Međimurske županije - Empowering for Growth – Osnaživanje Lokalnog partnerstva za 

zapošljavanje Međimurske županije“.  

 Temeljem sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu – 

MRRFEU, prijavljen i za natječaj pripremljen projekt Centra znanja.   

 Za program Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj 

industriji za 2014. godinu dana je informacija i upućen javni poziv svim županijama za 

iskazivanje interesa. Potpisan je Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu programa 

jamstvenog fonda s Ministarstvom gospodarstva – 23. svibnja 2014. Potpisan je i ugovor o 

provedbi Programa jamstvenog fonda između Regionalne razvojne agencije Međimurske 

županije REDEA d.o.o. i Međimurske županije. 

 UO izrađuje i izvješća o dodijeljenim državnim potporama za 2013. i 2014. godinu te 

pravda troškove prema MINPOS-u – javnim natječajem za uslugu izrade projektne 

dokumentacije za poduzetničku zonu “Poslovni park Međimurje“.  

 

7.1.1. Kreditne linije, državne potpore 

 Tijekom prve polovice 2014. godine, pružana je tehnička pomoć oko provedbi 

kreditnih linija "Gruda snijega", "Poduzetnik 98", "Poduzetnik 1", "Poduzetnik 2", "Lokalni 

projekti razvoja Poduzetnik" ,  LPR - Mikrokreditiranje i LPR malog gospodarstva. Praćena je  

realizacija kredita u suradnji s Odsjekom za proračun i financije i temeljem informacija iz 

banaka, u suradnji s bankama u Odsjekom za proračun i financije pratila se naplata kamata. 
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 Izrađena su Izvješća o naplaćenim kamatama i zahtjeva o povratu naplaćenih kamata 

od strane Ministarstva poduzetništva i obrta i Ministarstvo branitelja, te raskinuti ugovori s 

MINPO-om o provedbi Projekta „LPR – mikrokreditiranje“ i „LPR malog gospodarstva“.  

 Sufinanciraju se projekti i aktivnosti  HOK-a u 2014. godini, pa je tako i potpisan 

Sporazum o sufinanciranju projekata i aktivnosti između Obrtničke komore Međimurske 

županije i Međimurske županije. U suradnji s HOK-om, na temelju sporazuma o 

sufinanciranju organizirana su  izlaganja međimurskih obrtnika na sajmovima, a sufinanciran 

je i nastup zainteresiranih obrtnika s područja Međimurske županije na sajmu Bazzar Berlin 

2014. godine.  

 Napravljeno je Izvješće organizatora volontiranja za 2013. godinu u suradnji s 

Ministarstvom socijalne politike i mladih, dostavljeni podaci obavljene revizije učinkovitosti 

osnivanja, ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave. Odrađena je analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika 

s područja Međimurske županije i okolnih županija za 2013. godinu, prikupljene informacije 

o gospodarstvu Međimurske županije u 2013. godini, te pregledani zahtjevi za isplatu tekućih 

pomoći za 2014. godini. Na temelju toga donesena je i Odluka o rasporedu i korištenju 

sredstava tekućih pomoći gradovima i općinama Međimurske županije u 2014. godini.  

 

7.2. Promet  

 Projekt Integriranog prijevoza putnika (IPP) na području regije sjeverne Hrvatske  

Intenzivno se radilo na projektu Integriranog prijevoza putnika na području sjeverne 

Hrvatske. Potpisan je Sporazum o partnerstvu na projektu razvoja prijevoza putnika i 

intermodalnog prijevoza tereta na području sjeverne Hrvatske (Međimurska, Varaždinska i 

Koprivničko-križevačka županija), prezentiran projekt JASPERS timu u Ministarstvu 

pomorstva, prometa i infrastrukture, izrađen tender dokumentacije prednatječaja za 

prikupljanje neobvezujućih ponuda za izradu „Master plana razvoja integriranog prijevoza 

putnika na području regije Sjeverne Hrvatske“.  

 Savjet za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije  

Organizirane su dvije sjednice Savjeta za sigurnost prometa, u veljači i ožujku 2014. godine.  

 

7.3. Energetika  

Dobiven je energetski certifikat za zgradu TIC I, izrađena prijava projekta „Volimo Međimurje 

– štedimo energiju“ za 2014. godinu, formirano Povjerenstva za provedbu projekta (sazivanje 

sjednica Povjerenstva, pisanje zapisnika), pripremljen natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih 
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osoba za sufinanciranje programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća – 

Volimo Međimurje – Štedimo energiju“ za 2014. godinu, izrađen Pravilnik i nabavljena 

popratna dokumentacija.  

Izrađen je natječaj i Pravilnika o OIE (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 

zajedničko sufinanciranje programa OIE u kućanstvima –solarni kolektori i peći na palete), u 

sklopu projekta „Volimo Međimurje-koristimo OIE“ u 2013. i 2014. godini. Organizirano je 

prikupljanje ponuda, pregled ponuda, terenska kontrola prije i nakon ugradnje sustava, 

osigurana izrada ugovora o sufinanciranju projekta „Volimo Međimurje – koristimo 

obnovljive izvore energije“ za 2014. godinu, održan pregled i kontrola naplate te u konačnici 

izrađen izvještaj o provedbi projekta i tražena povrata sredstava od Fonda za energetsku 

učinkovitost i obnovljive izvore energije. 

7.4. Europske integracije 

7.4.1. Zavičajne udruge i društva Međimuraca 

    Pružena je stručna, administrativna i tehnička pomoć Mješovitom odboru za suradnju 
Međimurske županije s pomurskim Hrvatima. Održan je sastanak u Ministarstvu vanjskih i 
europskih poslova, posjet Hrvatskom saboru te izrađen Bilten pomurskih Hrvata.  

    Aktivno se poticala suradnja i davana je podrška zavičajnim udrugama iseljenih 
Međimuraca.  

 Pripremljen je i prijavljen projekt „Informacijski centar Europe Direct Čakovec“, na 
natječaj Predstavništva Europske komisije.  

7.4.2. Predfinanciranje i sufinanciranje te provedba projekata 

 Sklopljen je ugovor o suradnji u vezi provedbe projekta „Investstrategy“ između 
Međimurske županije i REDEA-e d.o.o. Čakovec, ujedno ugovor o provedbi projekata „Grow 
mobile“, EU compass2 i „Joint planning code“.  

 Provedeno je predfinanciranje projekata Muzeja Međimurja Čakovec, a potpisan je i 
jedan ugovor za suradnju za projekt „Jezične veze Međimurja i Baranje“.  

 U provedbi je zamolba za dodjelu financijskih sredstava za sufinanciranje projekta 
Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode, naziv „Dobra voda za sve“.   

 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj sudjelovao je 
u pripremi i implementaciji projekata prekogranične, međuregionalne i transnacionalne 
suradnje financiranih sredstvima EU. Tako su predstavnici Međimurske županije bili na 
međunarodnoj konferenciji bratimljenja gradova i regija u sklopu „Town Twinning“ programa 
Europske unije u Ankari. 

 Proveden je ujedno i projekt „Učenje o Europskoj uniji“ u dječjim vrtićima. 
Organizirano je i natjecanje „Europa u školi“ u suradnji s Europskim domom, koordinirani su 
poslovi i dana podrška u ostalim upravnim odjelima u pripremi i implementaciji projekata 
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sufinanciranih sredstvima EU, pokrenut razvoj suradnje s nevladinim udrugama, drugim 
pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Odsjeka.  

 Za potrebe rada Saveza Alpe – Jadran, rađeni su stručni administrativni i tehnički 
poslovi. Od izrade plana rada, odabira županijskih predstavnika za tematske koordinacijske 
točke, sudjelovanja na sastancima upravnog odbora, sastanka u Čakovcu točke za energiju i 
okoliš, pa do očitovanja i rada na kontaktnim točkama.  

 Uz praćenje propisa i zakona iz djelokruga Odsjeka, ujedno se obavljaju stručni, 
administrativni i tehnički poslovi za potrebe rada Skupštine europskih regija i Instituta 
europskih regija.  

7.4.3. Uspostavljanje bilateralnih kontakata i organizacija službenih posjeta 

 Održan je bilateralni sastanak predstavnika Međimurske županije i Austrijske 
Koruške, sastanak s predstavnicima austrijske trgovačke komore i sajma u Klagenfurtu.  

 Uspostavljena je suradnja s međunarodnim institucijama, organizacijama i udrugama: 

 - Austrijski ured za vanjsku trgovinu – organiziran susret na temu „Biomasa, bioplin i 
male hidroelektrane u Hrvatskoj“ 

 - Veleposlanstvo Rumunjske – uspostavljena gospodarska suradnja 

 - osigurano upoznavanje Njemačko - hrvatske industrijske i trgovinske komore, te 
informacije o manifestaciji Berlinskog sajma uz suradnju Obrtničke komore Međimurske 
županije i Njemačko - hrvatske industrijske i trgovinske komore 

 Održan je i sastanak s predstavnicima županija Sjeverozapadne Hrvatske o aktualnim 
temama iz područja EU poslova i gospodarstva 

 Odsjek je sudjelovao u radu Zajedničkog nadzornog odbora IPA prekograničnog 
programa Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013., u radu Radne skušine IPA prekograničnog 
programa Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020., na radionici „Europa za građane 2014. – 
2020.“ Varaždin te u pripremama provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za razvojnu 
strategiju Međimurske županije.  

 Ujedno smo informirali građane o novostima i otvorenim natječajima Europske unije 
preko web stranica Županije.  

7.4.4. Obilježavanje Europske godine građana 

 Odrađeno je informiranje svih zainteresiranih o pravima i mogućnostima koje pruža 
državljanstvo Europske unije, te kampanja za podizanje svijesti promocijom putem javnim 
županijskih događaja poput BIMEP-a, Majskoj muzičkog memorijala, Europskog tjedna i dr. 

 Organiziran je Dijalog s građanima, na kojem je osim predstavnika Odsjeka 
sudjelovalo i Predsjedništvo Europske komisije na čelu s Nevenom Mimicom.  

 Tijekom Europskog tjedna održan je niz aktivnosti:  
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 - proslava Dana Europe u Murskom Središću i Prelogu 

 - EU kviz za osnovne škole 

 - središnja proslava EU tjedna u Čakovcu 

 - sudjelovanje u Pub quizu u Koprivnici 

  - Dječji parlament 

 - sastanak Mješovitog odbora za suradnju Međimurske županije s pomurskim 
Hrvatima s prvom potpredsjednicom Vlade i ministricom vanjskih i europskih poslova RH, 
prof. dr. sc. Vesnom Pusić 

 - predavanje na temu “EU sredstva za infrastrukturalne projekte u znanosti i 
obrazovanju“ 

 - suradnja s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova na obilježavanju, na temelju 
čega je izrađeno izvješće 

 Međimurska županija ujedno je sudjelovala na Međužupanijskoj smotri iz područja 
građanskog odgoja i obrazovanja, izradila, ažurirala i distribuirala promotivni materijal o 
gospodarstvu Županije namijenjen domaćoj i inozemnoj javnosti, te organizirala dodjelu 
nagrade Edi Lukmanu za doprinos širenju francuske kulture – L'Orde des Palmes 
Academiques.  
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8. POLJOPRIVREDA I TURIZAM 

8.1. Poljoprivreda 

8.1.1. Subvencioniranje poljoprivrede  

 Svakodnevno je odgovarano na upite poljoprivrednih proizvođača vezano uz isplatu 

subvencija koje su odobrene 2010. godine, a još nisu isplaćene. Prikupljali su se i obrađivali 

podatci (IBAN broj za sve korisnike) za isplatu preostalih subvencija iz 2010. godine. 

8.1.1. Navodnjavanje 

 U  predmetnom razdoblju sukladno članku 6. Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i 

korištenih količina voda („Narodne novine“ broj 81/2010.), Hrvatskim vodama 

Vodnogospodarskom odjelu za Muru i Dravu Varaždin dostavljane su mjesečne prijave 

podataka o zahvaćenim i korištenim količinama voda za javno navodnjavanje iz 

akumulacijskog jezera HE Čakovec. 

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne 

novine“ broj 153/09., 90/11. i 56/13.), članka 9. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za 

navodnjavanje („Narodne novine“ broj 83/10.), pripremljena je Odluka o visini i obvezi 

plaćanja naknade za navodnjavanja za sustav navodnjavanja „Pilot područja“ za 2014. godinu 

kojom se utvrđuje  visina i obveza plaćanja naknade za navodnjavanje, postupak obračuna i 

naplate naknade za navodnjavanje sustava „Pilot područje“, obračunsko razdoblje, sadržaj 

iskaza obračuna, sadržaj rješenja o obračunu naknade, rokovi plaćanja, oslobađanje od 

plaćanja naknade, nadzor nad obračunom i naplatom za navodnjavanje. 

Sukladno čl. 140. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 

56/13.), pripremljen je Ugovor o upravljanju sustavom za navodnjavanje „Pilot područja“, 

temeljem kojeg Hidrotehnički objekti d.o.o. Zagreb, kao Upravitelj, preuzimaju poslove 

upravljanja Sustavom za navodnjavanja. Pod poslovima upravljanja podrazumijevaju se 

poslovi vlasnika koji se odnose na održavanje, čuvanje i korištenje sustava za navodnjavanje 

sukladno članku 24. stavak 6. Zakona o vodama („Narodna novine“ broj 153/09., 90/11. I 

56/13.). 

Praćen je uz aktivno uključivanje djelatnika UP rad vezan uz otklanjanje nedostataka na 

precrpnoj stanici u Kuršancu. Pripremljeni su Ugovori o korištenju sustava za navodnjavanje 

za poljoprivredne proizvođače koji su se priključili na javni sustav za navodnjavanje na pilot 

području, a izrađeni su predlošci i aplikacije za obračun fiksnih i varijabilnih troškova 

navodnjavanja, te su mjesečno izdavane uplatnice za varijabilne troškove korisnicima 

sustava.  
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Za sustav navodnjavanja Prelog - Donji Kraljevec temeljem  zamolbe za pravnom pomoći 

Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Županija je sudjelovala u postupku javnog 

uvida prilikom izdavanja lokacijske dozvole.  

Ministarstvu gospodarstva Upravi za industriju, investicije, programe EU, sukladno članku 6. 

stavku 3. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske („Narodne 

novine“ broj 133/13.), dostavljen je projekt „Izgradnja sustava navodnjavanja Prelog – Donji 

Kraljevec, I faza“, radi njegova proglašenja strateškim investicijskim projektom Republike 

Hrvatske, obzirom da ispunjava  propisane zakonske uvjete. 

Obrađeni su podaci  o naknadno provedenoj zainteresiranosti poljoprivrednih proizvođača za 

priključenje na sustav navodnjavanja Belica. Organizirana je prezentacija Predinvesticijske 

studije navodnjavanja Belica stručnim službama Međimurske županije, Hrvatskih voda - VGO 

Varaždin i VGI Čakovec, Međimurskim vodama. 

UO je sudjelovao u radu Povjerenstva za  reviziju projektne dokumentacije iz domene 

hidrotehničkih melioracija u Zagrebu vezano uz SN Prelog – Donji Kraljevec i SN Belica.  

8.1.2. Lovstvo 

 Krenulo se u provođenje aktivnosti vezanih uz rješavanje problema  granica između 

lovišta u Međimurskoj županiji, ažurirani su podaci u Središnjoj lovnoj evidenciji, temeljem 

zahtjeva Općinskog suda u Čakovcu, a za potrebe provođenja kaznenog postupka, dano je i 

tumačenje granica lovišta. Pripremljena je Odluku o isplati lovozakupnine za 2013/2014 

godinu te je sukladno Zakonu o lovstvu praćena naplata lovozakupnine, kao i stanje u 

lovištima na području Županije 

 Napravljena je izmjena Odluke o imenovanju ocjenjivača trofeja divljači, koja je 

objavljena u Službenom glasniku Međimurske županije.  

8.1.3. Županijsko povjerenstvo za elementarne nepogode 

 Povjerenstvo je sudjelovalo u izradi jedinstvene aplikacije Registar šteta, u edukaciji o 

korištenju aplikacije, prikupljalo podatke iz općina i gradova o korisnicima aplikacije, obradilo 

sve dobivene podatke i dostavilo ih Ministarstvu poljoprivrede. 

 Ujedno su bili zaduženi i za izradu te dostavu uputa i podataka za postupanje u 

slučaju elementarne nepogode, općinskim i gradskim povjerenstvima. 

8.1.4. Suradnja s udrugama, institucijama i stručnim službama 

 Prema ukazanim potrebama održani su sastanci s predstavnicima udruga 

poljoprivrednih proizvođača, komora i stručnim službama vezano uz aktualne probleme.  

8.1.5. Program uništavanja ambrozije 
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 Za područje Međimurske županije izrađen je Program uništavanja ambrozije u 2014. 

godini, kreirani su i izrađeni plakati akcije koji su zatim podijeljeni JLS-e. Objavljen je javni 

poziva za sudjelovanje udruga u akciji uklanjanja ambrozije, ujedno su pozvane općine i 

gradovi za uključivanje u akciju. Održan je sastanak s predstavnicima općina i gradova 

sudionicima akcije, odrađena cjelokupna organizacija i koordinacija središnje akcije održane 

5. srpnja 2014. godine, nakon koje su prikupljeni podaci te napravljeno i obrađeno izvješće o 

provedenoj akciji.  

 Sastavljena je Odluka o imenovanju povjerenstva za raspodjelu naknade udrugama koje su 

sudjelovale u akciji uklanjanja ambrozije, održan sastanak povjerenstva, te su raspodijeljena 

sredstava udrugama temeljem Odluke o raspodjeli sredstava.  

8.1.6. Odluka o uvjetima dodjele bespovratnih sredstava  

 Međimurska županija pripremila je Odluku o uvjetima dodjele bespovratnih sredstava 

za sufinanciranje sudjelovanja na manifestacijama, sajmovima i izložbama s ciljem povećanja 

konkurentske sposobnosti, edukacije, stručnog usavršavanja i promoviranja poljoprivrednih, 

prehrambenih, turističkih i obrtničkih proizvoda. Ujedno je izrađen i program „Kontrola 

plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Međimurske županije“ čija je 

svrha praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanje preporuka za gnojidbu s ciljem 

optimalizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz 

istovremeno smanjenje ekološkog opterećenja okoliša.  

 Zatraženo je mišljenje o usklađenosti sadržaja prijedloga programa s Uredbom de 

minimis sukladno Pravilniku o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju 

(„Narodne novine“ broj 101/13.) od Ministarstva poljoprivrede, a napravljeni su natječaj i 

pravilnik za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi.  

 U sklopu sufinanciranja projekta Kontrola plodnosti tla između Međimurske županije, 

općina Belica, Općina Donji kraljevec i Agrokontrola d.o.o. Zagreb napravljeni su ugovori,   te 

je Upravi odjel pružio stručnu pomoć Općinama Belica i Donji Kraljevec pri provođenju 

projekta Kontrola plodnosti tla. 

 Sredstva za kreditiranje poljoprivrede su udružena, te je praćena realizacija kredita u 

suradnji s Odsjekom za proračun i financije i temeljem informacija iz banaka. Podaci i  

izvješća o kreditima iz udruženih sredstava za kreditiranje poljoprivrede – redovna godišnja 

izvješća i dodatna, dostavljena su na zahtjev Ministarstva poljoprivrede.  

8.1.7. Organizacija nastupa na manifestacijama  

 U suradnji s Varaždinskom, Krapinsko-zagorskom i Zagrebačkom županijom po četvrti 

puta organizirali smo izložbu bučinog ulja Sjeverozapadne Hrvatske. Izložba je već poprimila 

tradicionalni karakter te svojim kontinuiranim održavanjem postaje regionalno 

prepoznatljiva i doprinosi poboljšanju kvalitete proizvodnje bučinog ulja i povećanju 
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konzumacije ovog gastronomskog dragulja. Kao i prethodnih godina međimurska bučina ulja 

proglašena su najboljima u obje kategorije (toplo i hladno prešana). 

Organizirali smo i nastup međimurskih proizvođača na Proljetnom Osječkom sajmu, Eno-

gastronomskoj manifestaciji GOURMENT VARAŽDIN te Mediteranskom sajmu u Dubrovniku 

8.1.5. Ostalo 

 Tri obiteljska gospodarska društva s područja Županije prijavljena su za projekt „Zlata 

vrijedan“, UO pratio je projekt „Pušipel“, obilazio nasade klonskih kandidata, rješavao 

zahtjeve za izradu prve tranše etiketa i klišea za izradu kapica, komunicirao i rješavao 

aktualna pitanja s voditeljem projekta i suradnicima.   

 Izrađeno je i mišljenje o suzbijanju komaraca na području Međimurske županije 

sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Vezano za mjere ruralnog razvoja za 

razdoblje do 2020.godine, upućene su primjedbe i dati prijedlozi, a kontrolirali smo i 

korištenje sredstava naknade za razvoj na uslužnom području temeljem dostavljenih 

izvještaja Međimurskih voda. 

 U suradnji s Agencijom za poljoprivredno zemljište radilo se na postupcima zakupa i 

dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta bez naknade, te je ažurirana evidencija o 

zakupcima i kupcima državnog poljoprivrednog zemljišta. Sudjelovali smo u osnivanju i radu 

Županijskog tima za pružanje informacija potencijalnim korisnicima o mogućnostima 

ulaganja koja će se sufinancirati zajedničkim sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za 

ruralni razvoj i Republike Hrvatske kroz Program ruralnog razvoja te organizirali prezentaciju 

PRR- Za potrebe uvođenja domaćeg mlijeka u osnovne škole prikupljeni su i obrađeni podaci 

o dnevnim potrebama mlijeka i mliječnih prerađevina učenika osnovnih škola.  

 U prvoj polovici godine izdavane su potvrde pčelarima vezano uz Nacionalni pčelarski 

program u svrhu ostvarivanja prava na državnu potporu putem APPRRR.  

 Ujedno je Međimurska županija sudjelovala na SPUO regionalnoj radionici Zagreb i 

radionici za provedbu Strateške procjene utjecaja na okoliš za razvojnu strategiju 

Međimurske županije kao i na radionicama za izradu Razvojne strategije Međimurske 

županije. Pripremali smo zaključke o odobravanju novčanih sredstava, podatke na zahtjev 

člana Odbora za poljoprivredu, a i dalje se prate natječaji i prema potrebama informira 

javnost i potencijalne korisnike, u prvom redu ažuriranjem web stranica.  

 Uz praćenje promjena u zakonima i propisima radi se sa strankama te im daju 

potrebite informacije i upute.  

 

 

 



Izvješće o radu župana MŽ  1. siječnja – 30. lipnja 2014. godine  

42/51 

8.2. Turizam 

8.2.1. Turističke potpore Međimurske županije 

 Izrađen je i objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih turističkih potpora 

Međimurske županije za 2014. godinu. Prikupljeno je i obrađeno 18 prijava. Istovremeno, 

obavljene su terenske kontrole namjenskog trošenja sredstava za projekte koji su u 

programu TP Međimurske županije 2013. ostvarili pravo na novčanu potporu, a medijska 

prezentacija projekata organizirana je na imanju OPG Vere Turk.   

 Komisija u sastavu Sandra Herman, Vesna Haluga, Rudi Grula, Franjo Soldat i Branko 

Sušec ocijenila je i odabrala 7 projekata za financiranje s ukupno 250.000,00 kuna, ugovori su 

potpisani sa svim korisnicima potpora, dok se isplata očekuje do kraja godine.  

LISTA DOBITNIKA POTPORA (prema broju bodova):  

Prijavitelj Naziv projekta Odobreno (kn) 

Accredo d.o.o.  Adrenalinski park 65.000,00 

Bister d.o.o. Kušaona bučinog ulja 50.000,00 

OPG Spomenka Bacinger Kušaona vina „Vukov breg“ 45.000,00 

OPG Mirjana Biber Kovačnica i uljara Biber 10.000,00 

OPG Rajka Dvanajščak 
Uređenje dječjeg igrališta, 

tematskih puteva i obnova preše 
20.000,00 

Malo selo d.o.o.  
Izgradnja tri drvene etno kućice u 

dijelu izletiša Međimurski dvori 
30.000,00 

Slad d.o.o. 
Stari zanati, ispiranje zlata na 

starom toku rijeke Drave 
30.000,00 

UKUPNO:  250.000,00 

 

8.2.2. Provođenje projekata i sudjelovanje na sajmovima 

 U organizaciji regije Alpe-Adria, na natječaj JAKOB AWARD 2014. za internacionalnu 

nagradu za kvalitetu i izvrsnost turizma, osmišljen je i prijavljen tematski projekt „Bajkoviti 

okusi Međimurja“ na temu inovativnog prezentacije urbane prehrane. Projekt je uspješno 
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predstavljen na Sajmu u Ljubljani. Osmišljen je i predložen koncept revitalizacije Kraljevog 

vrta – zbirke Ladislava Kralja Međimurca, a rezultat toga je taj da je zbirka od tada 

svakodnevno otvorena za posjetitelje. 

 U suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije i međimurskim vinarima, 

izrađen je prijedlog novog Pravilnika Međimurske vinske ceste kao integriranog turističkog 

proizvoda. Usvajanje Pravilnika i formiranje novog Savjeta Međimurske vinske ceste očekuje 

se do kraja godine, nakon ovogodišnjih berbi.  

 Uspješno je odrađena organizacija najveće turističke manifestacije u Međimurju, 

Urbanovo 2014. Unatoč svim problemima i lošim vremenskih prilikama, ovogodišnja je 

manifestacija opravdala očekivanja te nastavila kontinuirani godišnji rast po svim 

relevantnim pokazateljima. 

 Od Ministarstva poduzetništva i obrta očekuje se uplata od 25.000 kn. Odluku o tome 

Ministarstvo je donijelo još u travnju, na unatoč poslanim požurnicama Ugovor o 

pokroviteljstvu još nije stigao.  

8.2.3. Ostalo 

 Sektor poljprivrede i tuizma ažuriran je na županijskim web stranicama, a aktivno se 

praćte sve novosti i temeljem toga informiraju potencijalni korisnici o objavljenim 

natječajima i javnim pozivima resornih ministarstava i EU programa, čime smo u svrhu 

podrške pri apliciranju projekata. 

 Međimurska županija u ovom segmentu djelovanja pružila je logističku i 

organizacijsku potporu velikim sportsko-turističkim događanjima koja su se ove godine 

održala u Međimurju: Svjetsko juniorsko prvenstvo u rukometu za žene; Svjetsko ribolovno 

prvenstvo u lovu na plovak.  

 Izrađen je Plan sajmova i prezentacija za 2014. godinu, a za potrebe Ministarstva 

turizma i dokument: Ulaganja i investicije u javnu turističku infrastrukturu Međimurske 

županije. Aktivno smo uključeni u brojne nove inicijative i potencijalne investicije u sektor 

turizma na području  najsjevernijeg dijela zemlje. 
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9. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA  

 Djelokrug  rada Upravnog odjela pokriva upravne i neupravne postupke kojima se 

izdaju akti  vezani uz gradnju (lokacijska dozvola, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, 

rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju, potvrda 

izvedenog stanja, uporabna dozvola, dozvola za uklanjanje, uvjerenje o vremenu građenja, 

uvjerenje za uporabu). Trenutno je u UO zaposleno 15 djelatnika od kojih je prema stručnoj 

spremi, 6 VSS, 4 VŠS i 5 SSS . UO u Čakovcu zapošljava 12 djelatnika , a Ispostava u Prelogu 3. 

 Na određeno vrijeme, zaposleno je 14 djelatnika i to preko programa koji provodi 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, zaposlene su dvije djelatnice upravno pravne struke i troje 

djelatnika tehničke struke.  

9.1. Aktivnosti 

 Tijekom 2014. godine nastavljen je proces izdavanja Rješenja i izvedenom stanju 

(legalizacija), te je do sada od ukupno zaprimljenih predmeta 16080, završeno 3000, što 

iznosi 18 % čime smo u vrhu po broju izdanih Rješenja u Hrvatskoj.  

 Kako se radi o iznimnom povećanju obujma posla koji obavlja UO ( prosječni broj 

predmeta godišnje je bio oko 3500), na poslovima vezanima oko postupka legalizacije 

angažirani  su gore navedeni, dodatni djelatnici, kako bi posao oko rješavanja zahtjeva za 

legalizaciju tekao prema planiranoj dinamici. U  ovom je periodu 2014. godine nastavljena  

praksa da djelatnici Upravnog odjela pohađaju  tečajeve organizirane od strane MZOPUG na 

kojima se raspravlja problematika primjene novih zakonskih propisa. 

 Uspostavljena je kvalitetna suradnja s jedinicama lokalne samouprave, općinama i 

gradovima te je u prošlom periodu za navedene JLS izdano više akata koji su omogućili 

realizaciju kvalitetnih projekata, prije svega iz domene gospodarstva. Svakako je potrebno tu 

suradnju i nadalje izgrađivati, kako bi se potvrdila kvaliteta javne usluge koje pružamo. 

 Iz proračuna za 2014. godinu osigurana su potrebna sredstva za pokrivanje 

materijalnih troškova potrebnih za funkcioniranje službe kao i sredstva potrebna za stručno 

usavršavanje zaposlenih djelatnika. 

 Početkom  lipnja, uz sjedište u Čakovcu i ispostavu u Prelogu, započela je s radom i 

ispostava u Murskom Središću. Prostori ispostave smješteni su u Frankopanskoj ulici br.8, 

neposredno uz policijsku postaju u Murskom Središću u samom centru grada. Svojim 

djelovanjem pokriva teritorij gornje međimurskih općina, te je na taj način bolje raspoređen 

broj ukupnih predmeta za prostor cijele Županije.  
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 Otvaranje ispostave svakako je omogućeno kroz dobru suradnju s Gradom Mursko 

Središće koji je našao adekvatni prostor. Trenutno su u ispostavi zaposlene 4 djelatnice te se 

može reći kako je na ovaj način napravljen još jedan kvalitetan korak u približavanju rada UO 

prema krajnjim korisnicima, tj. građanima. 

 S 1. lipnja 2014. godine pokrenut je novi portal MGIPU, e-dozvola koja omogućava 

strankama predaju zahtjeva elektronskim putem. Ovaj portal Ministarstva predstavlja 

značajni iskorak prema boljem i lakšem pristupu informacijama i tijeku procesa izdavanja 

akata vezanih uz gradnju. Kao priprema za aktiviranje rada elektronskim putem, tijekom 

travnja i svibnja održani su trening seminari sa kolegama iz Ministarstva, a na taj je način 

omogućena adekvatna priprema djelatnika za uspješan start ovog projekta. 

 Također je važno napomenuti da je i prvi akt putem e-dozvole izdan u Međimurskoj 

županiji  i na taj način potvrditi veliku spremnost i znanje djelatnika odjela. Tijekom mjeseca 

lipnja elektronskim je putem zaprimljeno 98 zahtjeva od kojih je 68 i riješeno. Kako se radi o 

potpuno novom načinu rada, predviđeno je, što se u dobroj mjeri već i ostvaruje, 

kontinuirano usavršavanje svih djelatnika za poslove izdavanja e-dozvola.  

 U nerednom periodu svakako treba riješiti pitanje arhive (organizacija prostora) koja 

se trenutno nalazi u potkrovlju susjedne zgrade katastra. Vezano uz organizaciju arhive 

potrebno je prema Zakonu o čuvanju arhivske građe i odrediti stručnu osobu za taj posao. 

Valja napomenuti kako je zaposlenica Branka Sklepić (upravni pravnik) završila stručno 

osposobljavanje za rad s arhivskom građom te je predviđeno da preuzme vođenje arhive UO 

kao i ostalog arhivskog gradiva. 

 

9.2. Financijski pokazatelji 

 U periodu 01. siječnja – 30. lipnja 2014. godine s naslova upravnih pristojbi koje se 

naplaćuju pri izdavanju akata vezanih uz gradnju, u županijski proračun uplaćeno je : 

Troškovi postupka , koji pokrivaju osnovne materijalne troškove ( kopiranje , uvez, izvodi i sl.), 

iznose 60,00 kn , i na toj je poziciji uplaćeno 59.640,00 kn u županijski proračun. 

Od djela naknade za legalizaciju( povrat 20% u županijski proračun) uplaćeno je 593.862,90 

kn. 

Od naknada (upravne pristojbe propisane zakonom za svaku vrstu akt o gradnji), u županijski 

proračun uplaćeno je ukupno 402.065,92kn.  

Sveukupno je kroz rad UO putem gore navedenih naknada ostvaren prihod od 1.055.568,80 

kn. 
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10. ZAŠTITA OKOLIŠA  

 Odsjek za zaštitu okoliša u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine 

sveukupno je zaprimio 73 predmeta, 51 neupravnih predmeta i 22 upravna predmeta. 

10.1. Zaštita okoliša 

 U okviru predmeta rješavane su zamolbe za pravnu pomoć Ministarstva zaštite 

okoliša i prirode o udovoljavanju standardima zaštite okoliša EU i RH vezano uz IPARD 

program. U sklopu predmetnog, obavljen je očevid kod korisnika sredstava iz IPARD 

programa, napravljen je zapisnik sa foto-dokumentacijom te dopis kojim se predlaže 

Ministarstvo da korisniku sredstava izda Potvrdu da je predmetno ulaganje u skladu sa 

standardima zaštite okoliša EU i RH. 

 Odsjek je kao koordinator proveo javnu raspravu i javni uvid s javnim izlaganjem i 

pripremio Izvješće, sukladno zamolbi za pravnu pomoć Ministarstva, u sklopu postupaka 

utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, odnosno okolišne dozvole.  

 U sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš odsjek je proveo radnje vezane uz 

informiranje javnosti na zamolbu za pravnu pomoć Ministarstva. 

 Jedinicama lokalne samouprave izdana su mišljenja vezana uz provedbu postupka 

strateške procjene utjecaja na okoliš. U sklopu IPA 2010 projekta pod nazivom: „Jačanje 

kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) na regionalnoj i lokalnoj 

razini“ organizirana je regionalna radionica o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš. Obveza 

provedbe postupka strateške procjene za strategije, planove i programe, uz postojeću 

državnu i županijsku razinu, propisana je Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 

80/13) i za jedinice lokalne samouprave. 

 Strateška procjena obavezno se provodi za: 

- strategije, planove i programe, uključujući njihove značajne izmjene i dopune koji se donose 

na državnoj, područnoj (regionalnoj) te lokalnoj razini za velike gradove, iz područja: 

poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih 

komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom i 

vodnog gospodarstva kada daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš, 

- strategije, planove i programe, uključujući njihove značajne izmjene i dopune čija se 

provedba financira iz sredstava Europske unije, 

- za prostorni plan županije, prostorni plan velikog grada, uključujući njihove značajne 

izmjene i dopune, 

- za strategije, planove i programe koji imaju utjecaj na ekološku mrežu obavezno se provodi 

strateška procjena. 
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 Za navedene izmjene i/ili dopune strategija, planova i programa te za strategije, 

planove i programe jedinica lokalne samouprave, uključujući njihove izmjene i dopune, 

obavezno se provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene. Stručnjaci projektnog 

tima u sklopu radionice predstavili su zakonske obveze te prezentirani praktične primjere i 

savjete za provedbu strateške procjene. 

 Odsjek je proveo postupke prethodne ocjene prihvatljivosti u sklopu postupka ocjene 

prihvatljivosti za područje ekološke mreže za zahvate koji se nalaze u području ekološke 

mreže na području županije te postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. U 

predmetnom postupku informacija se objavljuje na Internet stranicama Županije te šalje 

tijelima s javnim ovlastima i Državnom zavodu za zaštitu prirode na prethodno mišljenje, a 

po prikupljenim mišljenjima izdaje se rješenje. 

 Izdani su posebni uvjeti zaštite prirode i dane upute o obvezi provođenja postupaka 

sukladno zakonskoj regulativi iz područja zaštite okoliša i prirode, te izdana dopuštenja za 

dozvoljene radnje i zahvate u zaštićenim dijelovima prirode na području županije. 

 Odsjek je sudjelovao u javnim raspravama vezano uz donošenje prostorno planske 

dokumentacije jedinica lokalne samouprave.  

 Na zamolbu Agencije za zaštitu okoliša, a u suradnji s jedinicama lokalne samouprave 

prikupljeni su podaci o istraživanjima tla za potrebe izrade Izvješća o stanju okoliša Republike 

Hrvatske.  

 Istovremeno, Odsjek je pripremio Izvješće o stanju okoliša Međimurske županije, koje 

će se proslijediti na usvajanje Skupštini Međimurske županije. Izvješće o stanju okoliša 

Međimurske županije važan je dokument e samo zbog toga što njegovim donošenjem 

Županija izvršava svoju zakonsku obavezu nego i zbog toga što je to dokument koji svojim 

sadržajem daje ocjenu stanja okoliša po njegovim sastavnicama, što je temelj za određivanje 

strategije Međimurja u pitanjima zaštite okoliša kao puta kojim treba krenuti i cilja kojem 

treba težiti, te izradu programa zaštite okoliša kao načina kojim će se ostvariti određeni 

strateški ciljevi.  

 Pripremljen je pregled okvira iz nove zakonske regulative, posebno obveze koje 

proizlaze iz područja održivog gospodarenja otpadom, posebno na obaveze iz Pravilnika o 

gospodarenju otpadom, a vezano uz uvjete za gospodarenje otpadom, način rad reciklažnog 

dvorišta, sadržaju obrasca zahtjeva za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom.  

 Odsjek je donio te uputio strankama zaključke i rješenja vezano uz pokrenute 

postupke izdavanja dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom. Pripremljeno je izvješće o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Međimurke županije (za razdoblje 2011. 

– 2013. godina) koji je prihvatila Skupština Međimurke županije na 8. sjednici održanoj 10. 

srpnja 2014. godine. Nadalje, vezano uz područje gospodarenja otpadom, Odsjek je izdao 

suglasnosti na Planove sanacije za odbačeni otpad izvan građevine za zbrinjavanje otpada, 
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utvrđene temeljem Rješenja inspektora zaštite okoliša. Obveznicima izrade plana 

gospodarenja otpadom proizvođača otpada, odnosno proizvođači otpada koji stvaraju 200 ili 

više kilograma opasnog otpada godišnje na određenoj lokaciji, Odsjek je sukladno 

odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom izvršio provjeru usklađenosti 

sadržaja dostavljenog plana s odredbama propisa o gospodarenju otpadom.  

 Na zamolbu Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Varaždin dostavljeni su 

podaci vezano uz Reviziju učinkovitosti provedbe plana gospodarenja otpadom.  

 Održavani su redovni radni sastanci s ovlaštenom pravnom osobom koja sukladno 

Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša obavlja poslove verifikacije podataka dostavljenih 

u ROO od strane obveznika. Sukladno zakonskim odredbama Odsjek vodi evidenciju o 

dokumentima zaštite okoliša za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša.  

 Na sve upite stranaka, bilo usmeno, pisanim putem i elektronski, svakodnevno se 

odgovara te daju upute i informacije, na koji način ostvariti određena prava ili ishoditi 

potrebni akti. Svi zadaci kvalitetno su napravljeni, na rad Odsjeka nije zaprimljena nijedna 

pritužba, a svi sadržaji i akti objavljeni su na web stranicama Županije.  
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11.  ZAKLJUČAK 

 Vremensko razdoblje kojim se bavi ovo Izvješće je prvo u kojem je Proračun 

predložen od strane nove županijske vlasti. Gospodarska kriza koja već šest godina diktira 

prihodovnu i rashodovnu stranu, nepodmirene obveze dobavljačima iz prethodnih godina, 

obveze putem kredita za izgradnju paviljona Županijske bolnice Čakovec i nabave 

zdravstvene opreme te obveza izgradnje skladišta za potrebe Hrvatske vojske, znatno 

opterećuje županijski proračun, ali planskim djelovanjem, rezovima prvenstveno troškova, 

kao i plaćama, te brigom o svim elementima rashodovne strane doveli smo se danas u 

situaciju da se obveze i dugovanja koje županija ima kontinuirano smanjuju, a uz postojeće 

projekte provode se i novi koji za cilj imaju bolji standard života naših građana. Gospodarska 

situacija, iako je u uzlaznoj putanji te Međimurska županija kao jedna od rijetkih vidi “svjetlo 

na kraju tunela“,  i dalje stvara poteškoće u realizaciji nekih od ključnih projekata koje 

provodimo. Stoga glavni zadatak, koji smo si zadali za prvu godinu mandata, a to je 

stabiliziranje Proračuna Međimurske županije te smanjenje dugova na nulu je i dalje osnovni 

prioritet uz napomenu da se sve više aktivnosti usmjeravaju i na privlačanje investitora u 

Međimurje, odnosno na podizanje gospodarske aktivnosti te nova zapošljavanja, što uz 

element štednje koji provodimo čini formulu uspjeha izlaska iz teškog položaja u koji smo 

dovedeni prijašnjih godina. 

 Minus Proračuna Međimurske županije značajno je smanjen, kako je i prije navedeno, 

ali i dalje dug koji postoji i od kojeg ne bježimo čini značajno opterećenje u funkcioniranju 

same Županije. Intenzivno, odnosno svakodnevno, radimo na pronalaženju rješenja za 

pojedine obveze koje nas opterećuju, poput duga za Županijsku bolnicu Čakovec ili obveze 

izgradnje vojnih skladišta te se i dalje nadam, unatoč jednogodišnjem pokušavanju da će biti 

dovoljno mudrosti i razuma da se shvati da Međimurska županija ne treba i ne mora izvršiti 

navedene obveze iz sada već svima znanih razloga. I dalje pazimo na realizaciju Proračuna te 

ukidamo ili smanjujemo one stavke u Proračunu za koje smatramo da neće donijeti 

očekivane rezultate. Napominjem da korisnicima Proračuna nismo i nećemo smanjivati 

stečena prava te da od početka mandata nismo u pitanje dovodili postignuti standard koji 

imaju. 
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 Kako bi povećali novčana sredstva koja po raznim stavkama dolaze iz Državnog 

proračuna, inicirao sam pregovore i predlagao rješenja resornim ministarstvima i Vladi 

Republike Hrvatske. I dalje smatram da zdravstvo, obrazovanje i socijalna skrb u 

Međimurskoj županiji, temeljem objektivnih potreba, visokog standarda usluga te 

prvenstveno racionalnog trošenja javnog novca zaslužuju više novca nego dosad. Osim 

navedenog, u prilog nam ide i iznos koji se temeljem poreznih davanja po stanovniku prikupi 

na našem području, kao i nesrazmjer transfera novca iz Državnog proračuna u usporedbi s 

ostalim hrvatskim županijama. 

 Kako u kratkoročnom razdoblju, na prihodovnoj strani, temeljem poreza koji su 

prihod jedinica područne (regionalne) samouprave ne možemo očekivati značajnije 

povećanje, glavne napore smo usmjerili na osiguravanje prihoda iz drugih izvora. Uz resorna 

ministarstva gdje se redovito javljamo na natječaje i dobivamo određena sredstva, to se 

odnosi i na fondove Europske unije, gdje za projekte koje namjeravamo financirati tim 

putem, ažuriramo i prikupljamo nedostajuću dokumentaciju. Dodatne prihode očekujem i 

putem daljnje prodaje zemljišta i građevina u vlasništvu Međimurske županije, ali na način 

da potencijalni kupci te nekretnine iskoriste za pokretanje proizvodnih aktivnosti i novo 

zapošljavanje. Do kraja godine očekujem povlačenje dobiti tvrtke Ljekarna Čakovec nakon 

nekoliko godina, a o čemu planiram pokrenuti i raspravu. Također, nastaviti ću s 

pregovorima s poslovnim bankama oko financiranja projekata kako Županije tako i tvrtki i 

ustanova u županijskom vlasništvu. 

 Posebno sam zadovoljan činjenicom da i dalje Međimurska županija ne uzima nikakav 

oblik kratkoročnog zaduženja, a za potrebe tekuće likvidnosti, što je rezultat racionalnog 

trošenja promatranog razdoblja. Siguran sam da će se smanjenje duga Županije nastaviti i u 

narednom razdoblju, te da ćemo njegovim skorim smanjenjem na nulu, moći pokrenuti nove 

razvojne projekte, posebice u obrazovanju i zdravstvu. 

 Regionalni preustroj Republike Hrvatske te nova organizacija rada državne uprave kao 

i raspodjele sudova je nešto na čemu smo uspjeli postići da nas Vlada Republike Hrvatske 

sasluša i u konačnici prihvati naše prijedloge. Kada su Uredi državne uprave u pitanju čeka 

nas još dosta posla, ali vođen prvenstveno mjerljivim elementima rješavanja predmeta i 

funkcioniranja dosadašnjih ureda, razumno je očekivati da Ured u Čakovcu kao jedan od 
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najuspješnijih u Hrvatskoj, zadrži svoje mjesto u Međimurju. Iako u načelu podržavam 

racionalizaciju javnog sektora, ona ne smije biti paravan za smanjenje dostupnosti institucija 

građanima. Koristit ću sve zakonski raspoložive mogućnosti, kako Međimurska županija ne bi 

izgubila sjedišta institucija koje se kod nas nalaze, a građani izgubili mogućnost dobivanja 

pravodobne, jeftine i kvalitetne usluge. Također, argumentirano i obrazloženo konkretnim 

primjerima, zalagat ću se za daljnju decentralizaciju zemlje, na način da se regionalnoj 

samoupravi, tj. županijama osigura više sredstava, kako bi temeljem načela supsidijarnosti, 

mogle bolje upravljati  svojim razvojem jer u ovom trenutku to je samo 5% od ukupnog 

iznosa koji se od nas i uzme. 

 I na kraju, zajedno sa svojim zamjenicima, nastojat ću i nadalje stvarati preduvjete za 

ulaganja privatnog sektora na području Međimurja, otvaranje novih proizvodnih pogona i 

zapošljavanje naših sugrađana. Prva polovica 2014. godine je pokazala da mi to možemo i da 

zajedno s općinama i gradovima uspijevamo pokazati da u Međimurju živi i razvija se jedna 

nova Hrvatska. Također, odlične rezultate u učinkovitosti koje ima naša administracija u 

usporedbi s ostalim hrvatskim županijama, nastojat ćemo dodatno poboljšati. 


