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Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj 
županiji za 2016. godinu 

 
 
 
 Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji konstituirano je  21. 
svibnja 2002. godine, na temelju Sporazuma o osnivanju  Gospodarsko-socijalnog 
vijeća u Međimurskoj županiji koji je  potpisan 8. svibnja 2002. godine između 
Županijskog poglavarstva Međimurske županije, predstavnika sindikalnih središnjica: 
Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Udruge radničkih sindikata Hrvatske, 
Hrvatske udruge sindikata, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Matice hrvatskih sindikata 
javnih službi te  predstavnika poslodavaca: Hrvatske udruge poslodavaca. Na drugoj 
sjednici  održanoj 12. lipnja 2002. godine usvojen je Poslovnik  Gospodarsko-
socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.  6. studenog 2013. godine  potpisan ja novi 
Sporazum o Gospodarsko-socijalnom vijeću u Međimurskoj županiji između 
Međimurske županije, Hrvatske udruge poslodavaca i sindikalnih udruga: Nezavisni 
hrvatski sindikati, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata i 
Hrvatska udruga radničkih sindikata. Na toj sjednici donijet je i novi Poslovnik  o radu 
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji. Vijeće ima predsjednika i dva 
dopredsjednika koje biraju članovi Vijeća  većinom glasova na vrijeme od  godinu 
dana,  naizmjenično iz redova sva tri socijalna partnera. Trenutno je predsjednik 
Gospodarsko-socijalnog vijeća  u Međimurskoj županiji  predstavnik sindikalnih 
udruga  Mladen Zemljić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske,dopredsjednici su  iz   
Hrvatske udruge poslodavaca Ivan Senčar ,  a  ispred  Međimurske županije Zoran 
Vidović.   Na te dužnosti izabrani su na   85.  sjednici   Gospodarsko-socijalnog vijeća 
u  Međimurskoj županiji održanoj 20. prosinca 2016.  godine.  Prije njih te su dužnosti 
obnašali   predsjednik Davor Sabolić iz Hrvatske udruge poslodavaca,  dopredsjednik 
ispred  Međimurske županije zamjenik župana  Zoran Vidović i  dopredsjednik ispred 
sindikalnih udruga Mladen Zemljić, Savez samostalnih sindikata. Hrvatske.   
 
 Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji su: Elizabeta 
Bel, Udruga radničkih sindikata Hrvatske; Stjepan Cirković, Nezavisni hrvatski 
sindikati;   Mladen Zemljić,  Savez samostalnih sindikata Hrvatske; Josip Bajsić , 
Matica hrvatskih sindikata  , Dario Petek  od mjeseca lipnja umjesto  Josip Švenda, 
Stjepan Varga, Ivan Senčar i Davor Sabolić  ispred Hrvatske udruge poslodavaca te 
Zoran Vidović, Vladimir Peršić, Dražen Srpak i Đurđica Slamek ispred Međimurske 
županije.  



Stručni, administrativni, tehnički i drugi poslovi  obavljaju se u Upravnom 
odjelu za  poslove župana  Međimurske županije - Danica Holcinger, 040-374-020, 
fax 040-391-005, e-mail: danica.holcinger@medjimurska-zupanija.hr 
 
 U  2016. godini Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji održalo 
je ukupno  6  sjednice.   
 

Dan socijalnog partnerstva 21. siječnja  obilježen je prigodnim priopćenjem u 
kojem su  sva tri socijalna partnera  istaknula  da se socijalnim dijalogom županije, 
poslodavaca i sindikata nastoji sudjelovati u rješavanju kompleksnih gospodarskih i 
socijalnih pitanja.  Za uspješno prevladavanje gospodarske krize i provedbu reformi 
ključno je postojanje mehanizma i instituta koji će omogućiti postizanje  dogovora  
Vlade, sindikata i poslodavaca. Potrebno je dalje razvijati socijalni dijalog i 
partnerstvo na svim područjima,  doprinositi gospodarskom i socijalnom razvitku 
zemlje te boljem životu svih njezinih građana.  Unatoč različitosti mišljenja socijalnih 
partnera potrebno je razvijati zajedničku suradnju na daljnjem razvoju i unapređenju  
društva. Sva tri socijalna partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću Međimurske 
županije jedinstveni su u stavu da bez socijalnog dijaloga nema   napretka. 
 
 
 1.ožujka 2016. godine . godine održana je  80. sjednica  na kojoj je prihvaćeno 
Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2015. 
godinu  i  donijet Program rada  za 2016. godinu. Raspravljalo  se o stanju sigurnosti  
na području Međimurske županije  o čemu je nazočne  informirao  Krunoslav 
Gosarić, načelnik Policijske uprave međimurske.   Zavod za unapređivanje zaštite na 
radu uputio je  županijskim gospodarsko-socijalnim vijećima  Inicijativu  za osnivanje  
Povjerenstva za  unapređivanje zaštite na radu  u županijskim gospodarsko-
socijalnim vijećima.   Sva tri socijalna partnera donijela su zaključa da  nema potrebe 
za osnivanjem  Povjerenstva za unapređivanje zaštite na radu  pri Gospodarsko-
socijalnom vijeću u Međimurskoj županiji.  Gospodarsko-socijalno vijeće u 
Međimurskoj županiji, kao i svake godine do sada, u povodu Dana zaštite na radu 
održati će  tematsku sjednicu, a  ako će se ukazati potreba na svakoj redovnoj 
sjednici može se raspravljati o problemima zaštite na radu. Isto tako spremni smo  
surađivati na  projektima koje ćete provoditi, a vezani su uz zaštitu na radu.  Marina 
Kodba iz  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Čakovec  govorila je  
o  kretanjima na tržištu rada u Međimurskoj županiji.  
 

Prigodna, 81. sjednica, u  povodu  Dana zaštite na radu  ove godine održana 
je u tvrtki Tegra d.o.o. Čakovec. 28. travnja . Predsjednik Gospodarsko-socijalnog 
vijeća u Međimurskoj županiji  Davor Sabolić istaknuo je da  Vijeće već godinama 
prigodnom sjednicom obilježava taj dan, čime se želi  upozoriti na važnost činjenice 
da zaštita na radu mora biti temelj i početak svake aktivnosti, a zdravo i sigurno 
okruženje osnovno ljudsko pravo. Zamjenik župana Zoran Vidović, ujedno i 
dopredsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji  naglasio je  da 
je stanje zaštite na radu u Međimurskoj županiji  na zadovoljavajućoj razini, 
zahvaljujući i poslodavcima i radnicima.  Prostora za poboljšanje svakako ima no 
potrebno je svakodnevno educirati svakog radnika te adekvatno ekipirati  i opremiti  
službe koje se bave zaštitom na radu. Iz Državnog inspektorata Područnog ureda 
Varaždin  nazočnima se obratio  Zvonko Toplek. Istaknuo je da unatoč povećanoj 
aktivnosti u rizičnim djelatnostima prvenstveno metalnoj i građevinskoj  industriji, 



nema povećanja broja teških ozljeda na radu. Pojačano je preventivno djelovanje na 
način da se kod inspekcijskog nadzora daju savjeti, na zahtjev nadziranog 
poslodavca, o načinu najučinkovitijih primjena pojedinim odredbi propisa čija se 
provedba nadzire.  Inspektorat  nastoji djelovati preventivno u svim onim situacijama 
kada je to moguće.  

Pismom se Gospodarsko-socijalnom vijeću u Međimurskoj županiji obratio   
ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu  Vitomir Begović. On je u svom 
pismu istaknuo da pravo na sigurno i zdravo radno mjesto treba biti prepoznato kao 
osnovno ljudsko pravo. Posebna je dužnost skrbiti o uvjetima rada i  prilagođavati 
mjesta rada posebno zaštićenim osobama, a to su osobe s invaliditetom, osobe sa 
smanjenom ili preostalom radnom sposobnošću kako bi im primjerenom zaštitom 
osigurali ravnopravno i aktivno sudjelovanje na tržištu rada.  

O  tvrtki „Tegra“  govorio je predsjednik Uprave  Ivan Kolarić . Istaknuo je da 
tvrtka ima dobro organiziranu zaštitu na radu, da svaki radni dan u tvrtki  počinje 
petminutnim  upoznavanjem radnika što će se toga dana raditi i koje su moguće 
opasnosti.  Jednom mjesečno radnici se petnaest minuta educiraju  o nekoj zadanoj 
temi vezanoj uz zaštitu na radu, a jednom godišnje tvrtka obilježava svoj dan zaštite 
na radu , kada se na sat vremena prekida rad i svi se educiraju o nekom problemu 
vezanom uz  sigurnost na radu.   

Zaključak svih prisutnih na sjednici bio je da je neprestano potrebno provoditi 
edukaciju radnika o primjerenoj zaštiti na radu, a da ta edukacija mora početi već od 
srednjoškolskog obrazovanja gdje se zaštita na radu mora uvrstiti u redovni 
srednjoškolski proces, naročito u onim školama koje daju   buduće kadrove za 
zanimanja  u građevinarstvu, metalnoj, drvnoj i sličnim industrijama gdje je opasnost 
od ozljeda veća nego drugdje.  
 Kod zaštite na radu jednaka je odgovornost i poslodavca i radnika.  Poslodavci  
nabavljaju  zaštitnu opremu, ali  treba osigurati da se ta oprema i koristi.   Radnik 
mora biti educiran kako opremu upotrebljavati,  mora se koristiti njome, a ako to ne 
čini prema njemu treba primijeniti sankcije.  Iako su unatrag nekoliko godina 
postignuti značajni pomaci u zaštiti na radu u Međimurskoj županiji i državi i dalje 
treba raditi na tome i poduzimati sve kako bi stanje  zaštiti na radu bilo bolje.  
 Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji  održalo je 13. svibnja 
2016. godine  tematsku sjednicu -  Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije – 
Hitna je Međimurju bitna.  Sjednica je održana u suradnji s  Zavodom za hitnu 
medicinu Međimurske županije.  Tomislav Novinšćak, ravnatelj Zavoda za hitnu 
medicinu Međimurske županije iznio je moguće posljedice prijedloga nacrta nove 
mreže hitne medicine i argumentirano objasnio  zašto se ni u kojem slučaju  ne smije 
dopustiti ukidanje  timova  u Čakovcu.  U prosjeku jedan tim u Međimurskoj županiji 
zbrinjava 7500 stanovnika  što je  najviše od svih županija u Hrvatskoj.  Također 
imamo i najmanji broj timova, iako  pokrivamo auto-cestu, graničimo s dvije  države i 
naročito, u vrijeme turističke sezone,  kroz naše granične prijelaze  prolazi  veliki broj 
turista. Osim toga, na našem području  veliki je broj pripadnika romske nacionalne 
manjine.  Sve to ukazuje na to da je Međimurskoj županiji potreban veći broj timova. 
To se prvenstveno odnosi na   dobivanje novih  timova u Gradu Mursko Središće , ali 
i ostanak deset timova u Gradu Čakovcu i pet timova u Gradu Prelogu. 
 Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji  željelo je  pokazati  
jasan stav da je za povećanje broja timova u Međimurskoj županiji te da uz petnaest 
timova  koji su sada u Međimurskoj županiji  tražimo dodatne  timove za Grad 
Mursko Središće. Ne može se prihvatiti činjenicu  da Međimurska županija  
sufinancira dodatne timove jer  se oni moraju i mogu financirati iz Državnog 



proračuna. Ovaj Zaključak uputiti smo  nadležnom Ministarstvu, svim nadležnim 
institucijama i saborskim zastupnicama  s područja Međimurske županije te 
medijima.  
 I na ovoj sjednici  govorilo se o najnovijim kretanjima na tržištu rada u 
Međimurskoj županiji, o čemu  je informaciju dala  Marina Kodba iz  Zavoda za 
zapošljavanje Područnog ureda Čakovec. 
 
 Na 83. sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji 
održanoj  13. listopada   2016. godine  raspravljalo se o  Informaciji o stanju i 
kretanjima međimurskog gospodarstva 2015. Inicijativi za sazivanje radnog sastanka 
na temu Razvoj socijalnog dijaloga u Međimurskoj županiji – inicijator Savez 
samostalnih sindikata Hrvatske Područni ured Čakovec,  Projektu „ Jačanje 
kapaciteta gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske 
županije – završni komentar  te kretanju na tržištu rada u Međimurskoj županiji.  
  Članovi GSV-a u Međimurskoj županiji upoznati su s inicijativom  Saveza 
samostalnih sindikata Hrvatske Teritorijalnog ureda  Čakovec  na temu Razvoj 
socijalnog dijaloga u Međimurskoj županiji. 
 Kako u Međimurskoj županiji postoji veliki broj  tvrtki u kojima socijalni dijalog 
gotovo ne postoji i nema institucije sindikata, radničkih vijeća niti  povjerenika radnika 
za zaštitu na radu,   nameće se potreba za pokretanjem ove inicijative radi 
uspostavljanja kvalitetnijih odnosa među socijalnim partnerima.  
 Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji  podržalo je  ovu 
inicijativu, smatra je vrlo  korisnom za razvoj socijalnog dijaloga  te predložilo  
inicijatoru da  kontaktira tvrtke za  koje ima saznanja da nemaju  instituciju sindikata, 
radničkih vijeća niti povjerenika radnika za zaštitu na radu.  U  slučaju da  Savez 
samostalnih sindikata Hrvatske  Teritorijalni ured Čakovec  organizira sastanak s 
tvrtkama, Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji preko svojih 
predstavnika   sudjelovati će  na njemu.  
 
 84. radna, sjednica  održana  29. studenog sazvana je na inicijativu župana 
Međimurske županije Matije Posavca i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske 
Teritorijalnog ureda Čakovec, na temu „Razvoj socijalnog dijaloga u Međimurskoj 
županiji“.  Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Teritorijalnog ureda Čakovec.   
 Sjednici su uz  članove Gospodarsko-socijalnog  vijeća u Međimurskoj županiji 
nazočili župan Matija Posavec, Mladen Križaić i Dijana Krnjak  ispred Hrvatske 
gospodarske komore Županijske komore Čakovec,  Mladen Novosel, predsjednik 
Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća 
na nacionalnom nivou,  predstavnici raznih sindikalnih udruga  Miroslav Molnar, 
Nenad Leček, Branko Knez, Nevenka Poljak, Domagoj Ferdebar, Đurđica Kahlina, 
Marijana Tomić, predstavnici poslodavaca  Lins Markus i Mateja Dragoja ( Haix 
obuća)  - jedini predstavnici poslodavaca od četrdesetek pozvanih i župan Matija 
Posavec.   
 Župan Međimurske županije Matija Posavec  u svom je obraćanju istaknuo da 
je ovaj sastanak nastavak posljednje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u 
Međimurskoj županiji, ali i otvaranje vrata poduzetnicima, radnicima i sindikalistima 
naše Županije da sjednu za isti stol te otvoreno razmijene svoja mišljenja i pokrenu 
tako nužan dijalog. Ovime smo se ponudili biti povezujući faktor svjesni poteškoća 
realnog sektora, naših radnika i poduzetnika, ali i svjesni naših ovlasti. Ovakav 
dijalog ima za cilj stvoriti okolnosti u kojima korist u konačnici imaju i poslodavci i 
radnici.   



 Mladen Novosel   naglasio je da je interes svih direktno krenuti s 
implementacijom socijalnog dijaloga kao jedne temeljne vrednote, napomenuvši  
kako sindikatima nije uvijek jedino bitno razgovarati o cijeni rada i kolektivnim 
ugovorima.  Cilj je da svaki radnik koji živi i radi na nekom području od svoga rada 
može mirno živjeti, prehraniti svoju obitelj, ali da je to radno mjesto sigurno. Samo 
tada ćemo imati zadovoljnog radnika, koji prima adekvatnu plaću, koji će raditi i više 
od norme ako je potrebno, a opet samo tada će poslodavci moći ostvarivati veću 
dobit, što je u konačnici njihov krajnji cilj.  
 Davor Sabolić   rekao je da nije sve u poslodavcima. Glavna je činjenica da 
inicijativa za sindikalnim združivanjem dolazi od strane samih radnika i oni sami 
moraju iskazati interes. Tu je ključ, ali je i činjenice da problemi postoje. Postoje 
tvrtke koje nemaju radnike koji su sindikalno udruženi, a zašto je to tako on ne zna.    
Zakonom je propisano kada i u kojim uvjetima je sindikalno udruživanje nužno, a o 
provođenju toga moraju su brinuti zadužene institucije.  Jasno je istaknuo kako se 
ovim sastankom nikome ništa ne nameće ili forsira, ali da je komunikacija i razgovor 
osnov svakog dobrog odnosa i suradnje , posebice u poslovnom svijetu.  
 Na 85. sjednici održanoj 20. prosinca  raspravljalo se o II. Izmjenama i 
dopunama Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu i Proračunu 
Međimurske županije za 2017. godinu s projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. 
godinu.  U raspravi su sudjelovali predstavnici sva tri socijalna partnera koji su 
istaknuli da je Proračun Međimurske županije realan  te da se nastavlja trend 
značajnih potpora gospodarstvu i obrazovanju kao glavnim prioritetima razvoja 
Međimurske županije u cjelini. Članovi Vijeća podržali su Proračun Međimurske 
županije za 2017. godinu.  
 Marina Kodba iz  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda 
Čakovec istaknula je da se broj nezaposlenin na našem području i dalje smanjuje. 
 
 

 Među  18 projekata vrijednih oko 18 milijuna kuna koji su se sufinancirali iz 
strukturnih i investicijskih fondova, nalazio se i onaj kojemu je nositelj  bila 
Bjelovarsko-bilogorska županija, a Međimurska županija  partner.  Riječ je o 
jednogodišnjem projektu vrijednom 413.714,91 kuna „ Jačanje kapaciteta 
gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije.  Cilj 
Projekta je bio ojačati kapacitete članova gospodarsko-socijalnih vijeća dviju 
županija, te izraditi  trogodišnji strateški okvir rada. Nakon provedbe  Projekta 
očekuje se veća učinkovitost i održivost  dijaloga između socijalnih partnera- 
poslodavac, sindikata i  županije. 
Sporazum o partnerstvu u provedbi Projekta potpisali su župan Međimurske županije 
Matija Posavec i župan Bjelovarsko-bilogorske županije  Damir Bajs.  
Početna konferencija održana je 12. listopada 2015. godine u  Bjelovaru gdje je 
Projekt prezentiran članovima gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske i 
Međimurske županije te javnosti.  
 14. siječnja  2016. godine  predstavnici Bjelovarsko-bilogorske županije 
posjetili su Međimursku županiju. Održana je trening radionica „Komunikacijske 
tehnike i vještine u tripartitnom  socijalnom dijalogu“  koju je vodila Mirjana Burić 
Moskaljov, profesorica sociologije, stručnjakinja u području tripartitnog dijaloga.   
 Kao podloga za izradu  trogodišnjih strateških okvira rada i planova rad za 
jednu godinu  za obje županije koristiti će se istraživanje stavova dionika koje je 
provela agencija za istraživanje tržišta IPSOS PULS.   Iz istraživanja je vidljivo da 
skoro 60 % ispitanika iz Međimurske županije smatra da se situacija na razini 



Županije poboljšava,   a  da su najveći problemi niske plaće, loša organiziranost 
obrazovanja, nezaposlenost, problemi poduzetništva i visoka davanja.  37% 
ispitanika smatra da je Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji ispunilo 
svoju svrhu i relativno su dobro upoznati tko čini Vijeće. Iako je razina upoznatosti 
relativno dobra, potrebno je podići informiranost svih potencijalnih dionika o tome tko 
su članovi te koja je njihova svrha.  Prosječna ocjena koja se daje radu GSV-a u 
Međimurskoj županiji je dobar.  
 U sklopu Projekta angažiran je dr.sc. Dragan Bagić za izradu istraživanja 
stanja  tripartitnog dijaloga na području Međimurske i Bjelovarsko-bilogorske 
županije, izradu  stručne analize i strateških  okvira rada gospodarsko-socijalnih 
vijeća dviju županija za tri godine  te jednogodišnjih planova rada.           
 31. ožujka 2016. godine predstavnici Međimurske županije posjetili su 
Bjelovarsko-bilogorsku županiju gdje je održan okrugli stol na temu „ Uloga i 
perspektive županijskih gospodarsko-socijalnih vijeća“.  Raspravljalo se o stanju i 
dosadašnjim rezultatima gospodarsko-socijalnih vijeća na lokalnoj razini, 
kapacitetima i  odnosu lokalne vlasti i socijalnih partnera prema tripartitnom 
socijalnom dijalogu , te očekivanjima i  preporukama za unapređenje rada vijeća.  
 Predstavnici Međimurske i Bjelovarsko-bilogorske županije  posjetili su 26. 
travnja 2016. godine  Brodsko-posavsku županiju  gdje su sudjelovali na sjednici 
Gospodarsko-socijalnog vijeća  Brodsko-posavske županije. Ukazano je na potrebu 
bolje suradnje  županijskih gospodarsko-socijalnih vijeća s nacionalnim, resornim 
ministarstvima i ostalim institucijama  koje mogu pridonijeti  jačanju tripartitnog 
dijaloga u Republici Hrvatskoj.  
 17. – 20. svibnja 2016.  godine  članovi gospodarsko-socijalnih vijeća 
Međimurske i Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu studijskog putovanja posjetili 
su Irsku. Organizirana su tri radna sastanka. U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u 
Irskoj primio  ih je veleposlanik Ivan Mašina te upoznao s radom Veleposlanstva .  O 
specifičnosti lokalne uprave u Irskoj, reformi lokalne uprave, ulozi  lokalne vlasti u 
gospodarskom i regionalnom razvoju irskih županija upoznao ih je Liam Kenny, 
ravnatelj Zajednice irske lokalne uprave -   Association of Irish Local Government, a 
posjet Nacionalnom gospodarsko-socijalnom vijeću -   National Economic and Social 
Council - NESC  iskorišten je za upoznavanje s  tripartitnim dijalogom između irskih 
institucija i načinom funkcioniranja na regionalnoj razini. Cilj studijskog putovanja bio 
je ojačati  kapacitete članova gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske i 
Međimurske županije, odnosno proučiti iskustva druge zemlje s tradicijom  
tripartitnog dijaloga. Upravo zbog te tradicije odabrana je Irska te su članovi ciljane 
skupine imali priliku vidjeti način funkcioniranja irskog modela u praksi.   Sudionici 
studijskog putovanja izuzetno su zadovoljni  posjetom Irskoj, državi koja ima tradiciju  
tripartitnog dijaloga i vijeća u kojem socijalni partneri donose zajednička rješenja i 
prijedloge prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Izravno su upoznati s načinom 
funkcioniranja irskog modela tripartitnog dijaloga u praksi i mogućnostima primjene 
na naša gospodarsko-socijalna vijeća.  

13. lipnja 2016. U Bjelovaru je održana  2. radionica na temu „Poduzetništvo 
mladih i lokalni razvoj“.  

30. lipnja 2016. godine u Međimurskoj županiji održan je 2. okrugli stol na 
temu „Socijalni dijalog i kako ga postići“.Na okruglom stolu  raspravljalo se o ciljevima 
socijalnog dijaloga, učinkovitosti socijalnog dijaloga, odnosima socijalnog dijaloga 
između nacionalne i lokalne razine te između sindikata, poslodavaca i lokalne vlasti. 



Okruglom stolu nazočio je i predsjednik nacionalnog Gospodarsko-socijalnog vijeća 
Mladen Novosel.  

20. srpnja 2016. godine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji održana je završna 
konferencija projekta „Jačanje kapaciteta gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-
bilogorske i Međimurske županije“ gdje su javnosti predstavljeni rezultati projekta 
odnosno provedene aktivnosti i njihovi učinci.  Svi članovi Gospodarsko-socijalnog 
vijeća u Međimurskoj županiji   i njihove zamjene  aktivno su  ili uključeni u Projekt.  U 
Projektu  je bilo  osam  različitih aktivnosti  koje su bile izuzetno dobro popraćene.  

Vrlo je dobra suradnja s svim županijskim službama, Hrvatskom 
gospodarskom komorom  Županijskom komorom Čakovec, Hrvatskom obrtničkom 
komorom Županijskom komorom Čakovec i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje 
Područnom službom Čakovec. Želimo uspostaviti   bolju suradnju s   gradovima i 
općinama u Međimurskoj županiji.  

 
Članovi Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji izrazito 

su nezadovoljni izostankom  reakcije na zaključke GSV.a koji se šalju  prema 
nacionalnim tijelima vlasti. 

 
Sve sjednice Gospodarsko-socijalno vijeća u Međimurskoj županiji su 

javne,  na sjednice  se redovito pozivaju javni mediji s područja Međimurske županije 
te svi pravni subjekti o kojima se raspravlja.  Vrlo je dobra suradnja sva tri socijalna 
partnere, na svim sjednicama bio je prisutan dovoljan broj članova svakog socijalnog 
partnera  i većina zaključaka donijeta je jednoglasno.  

 
Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji nema problema s 

financiranjem jer se financira direktno iz Županijskog proračuna Međimurske županije 
i jedina sredstva koja se Gospodarsko-socijalnom vijeću u Međimurskoj županiji 
isplaćuju su naknade od 150,00 kuna po članu i sjednici.  Svi troškovi vezani uz 
Projekt -  oko  150.000,00 kuna    financirani su   iz Projekta. 

    
 
 
    Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji  
 
 
 
  
 
Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji 
usvojeno je na 86. sjednici održanoj  16. ožujka 2017. godine. 
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Predmet: Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj  

                županiji za 2016. godinu  

 

Dostavljamo  Izvješće  o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj 
županiji za 2016. godinu. Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u 
Međimurskoj županiji prihvaćeno je od sva tri socijalna partnera  na 86. sjednici 
održanoj  16. ožujka 2017. godine.  

 
 
  S poštovanjem, 

    

                            Gospodarsko-socijalnog vijeća  
       u Međimurskoj županiji 
           predsjednik Mladen Zemljić ,v.r.  
    

 
 

 
 
 
  
 


