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Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj 
županiji za 2017. 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 Međimurske 
županije, zamjenik župana Josip Grivec a dopredsjednici su  ispred sindikalnih 
udruga  Mladen Zemljić, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, a iz   Hrvatske 
udruge poslodavaca Ivan Senčar . Na te dužnosti izabrani su na   90.  sjednici   
Gospodarsko-socijalnog vijeća u  Međimurskoj županiji održanoj 13. prosinca 2017.  
godine.  Prije njih te su dužnosti obnašali   predsjednik ispred sindikalnih udruga 
Mladen Zemljić, dopredsjednici  Davor Sabolić iz Hrvatske udruge poslodavaca i  
ispred  Međimurske županije zamjenici  župana  Zoran Vidović i Josip Grivec.   
 
  
 
 



 
 
 
 
              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  Stjepan Varga i  Ivan Senčar  ispred 
Hrvatske udruge poslodavaca.  Davor Sabolić  ispred Hrvatske udruge poslodavaca   
dao je ostavku na svoju dužnost , a Hrvatska udruga poslodavaca još nije imenovala 
novog člana. U prvoj polovici 2017. godine članovi ispred  Međimurske županije bili 
su  Zoran Vidović, Vladimir  Peršić, Dražen Srpak i Đurđica Slamek, a nakon izbora  
u Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji imenovani su  župan Matija 
Posavec, zamjenik župana Josip Grivec,  predsjednik Skupštine Međimurske 
županije Mladen Novak i Đuro Ujlaki. .  

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  2017. godini Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji održalo 
je ukupno   5  sjednice.   
 
 Dan  socijalnog partnerstva 21. siječnja  obilježen je prigodnim priopćenjem 
u kojem su sva tri socijalna partnera istaknula  da je za uspješno prevladavanje 
gospodarske krize i provedbu reformi ključno  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.  

 
     86. sjednica , prva u 2017. godini održana je  16. ožujka 2017.  
Raspravljalo se o  Izvješću o radu  za 2016. godinu i donijet je  Program rada  
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2017. Godinu. Izvješće o 
radu  za 2016. godinu i Program  rada za 2017. godinu  jednoglasno su usvojila sva 
tri socijalna partnera . 
 
 O kretanju na tržištu rada govorila je predstojnica Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje Područnog ureda čakovec  . Prisutne je informirala o  novim mjerama 
aktivne politike  zapošljavanja  koje je Vlada  predstavila  početkom trećeg mjeseca.  
Paket mjera „ Od mjere do karijere „ sadrži  devet mjera aktivne politike 
zapošljavanja, a riječ je o  potpori za zapošljavanje, potpori za usavršavanje, potpori 
za samozapošljavanje, obrazovanju nezaposlenih, osposobljavanju na radnom 
mjestu, stručnom osposobljavanju  za rad bez zasnivanja radnog odnosa, javnom 
radu, potpori za očuvanje radnih mjesta i stalnom sezoncu.  

 
  S Informacijom Policijske uprave međimurske za 2016. godinu članove 
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji upoznao je  načelnik 
Policijske uprave međimurske.  Istaknuo je da je 2016. godina bila  dobra, da je došlo 
do smanjenja  kaznenih djela, a gotovo svi pokazatelji idu u prilog smanjenju i 



kaznenih i drugih djela koja su u nadležnosti Policijske uprave međimurske i svake se   
godine bilježi  konstantni pad. Stanje sigurnosti u cestovnom prometu također je 
bolje,  zabilježen je manji broj  prometnih nesreća.  Broj požara je također smanjen. 
Državna granica je također sigurna, iako godišnje imamo  8,5 milijuna osoba i 3,5 
milijuna vozila koja prelaze granicu na našim graničnim prijelazima.    Značajnu ulogu 
Policijska uprava međimurska pridaje preventivnim programima po kojima smo u 
samom vrhu u Republici Hrvatskoj.  
 
 87. sjednica održana je  19. travnja 2017. godine – prigodna   povodom 
Dana zaštite na radu. Sjednica je održana  u tvrtki NOVI FEROMONT Donji 
Kraljevec.   
 
 Sjednici su uz članove Vijeća  nazočili:   predstojnica Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje Područne službe Čakovec Marina Kodba , predsjednik  Hrvatske 
gospodarske komore   Županijske komore Čakovec Mladen Križaić,  tajnik  Obrtničke 
komore Međimurske županije Anđelko Crnčec, Zvonimir Toplek iz  Inspektorata rada 
Područnog ureda Varaždin Službe za nadzor zaštite na radu Ispostave Čakovec,   
regionalni povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske Industrijski sindikat Regija II- 
Sjeverozapadna Hrvatska Branko Knez  
 
 Domaćin prigodne sjednice bio je  Rajko Šarić, predsjednik Uprave NOVI 
FEROMONT  sa svojim suradnicima.  
 

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. Također je istaknuto da je kod zaštite na radu 
odgovornost i na poslodavcu i na radniku.  Poslodavci moraju osigurati adekvatnu  
opremu, a radnici tu opremu moraju koristiti. Iako su unatrag nekoliko godina 
postignuti značajni pomaci u zaštiti na radu u Međimurskoj županiji i državi treba i 
dalje raditi na tome i poduzimati sve kako bi stanje zaštite na radu bilo bolje.  

 
Nakon sjednice Vijeća svi prisutni uz adekvatnu zaštitu na radu – kacige obišli 

su pogone  i upoznali se  radnim procesima u tvrtki.   

88. sjednica Vijeća održana je  9. listopada 2017. godine. Na sjednici se 
raspravljalo o Informacija o stanju i kretanjima  međimurskog gospodarstva  za 2016. 
godinu  - gospodarska kretanja i utjecaj gospodarske politike na životni standard 
građana i kretanju na tržištu rada u Međimurskoj županiji.  

Informacija o stanju i kretanjima  međimurskog gospodarstva  za 2016. godinu    
nametnula je određene zaključke, a ti su da  smo najrazvijenija županija 
kontinentalne Hrvatske nakon Grada Zagreba, te jedina županija u kontinentalnom 
dijelu kojoj je BDP 2014. bio veći nego 2008. Kada su u pitanju investicije, Međimurje 
bilježi rast od 10,4% te zauzima 10. mjesto u zemlji, a poduzetnici Međimurske 
županije su u 2016. uspješnije poslovali i ostvarili bolje poslovne rezultate te iskazali 
neto dobit u iznosu 533,1 milijuna kuna koja je za 13,7% veća od neto dobiti u 2015. 
Imamo povećanje broja zaposlenih, povećanje broja poduzetnika, investicije, raste 



dobit, tako da možemo reći da smo trenutno na rezultatima boljima nego 2008. 
godine.  Očekuju se još bolji rezultati ,  jedino nije  pozitivna plaća, iako je u 
posljednjih 10 godina porasla za tisuću kuna, te je današnji prosjek 4.149,00 kuna. 
Prema podacima Hrvatske gospodarske komore u Međimurju se bilježi najveći rast 
prosječne neto plaće među svim županijama u razdoblju od 2008. do 2015., iako se i 
dalje zaostaje 19,3% za prosječnom plaćom u Republici Hrvatskoj. 

 20. studenog 2017. godine održana je  89. sjednica. Na njoj se raspravljalo 
o  demografskoj slici Međimurja i te njezinom  utjecaju na gospodarstvo. Članovi 
Vijeća upoznati su s  Izvješćem o  socijalnoj  skrbi na području Međimurske županije 
– izvješća Centra za socijalnu skrb  Čakovec te o  kretanju na tržištu rada u 
Međimurskoj županiji.  
 
 Uvodnu prezentaciju vezanu uz  točku o demografskoj slici Međimurja te 
njezinom utjecaju na gospodarstvo, ispred Hrvatske gospodarske komore  imala je 
Dijana Krnjak ,  direktorica   Županijske komore Čakovec. Prezentacija je napravljena 
prema  podacima i prezentaciji posebnog savjetnika predsjednice Republike 
Hrvatske za demografsku obnovu  dr.sc. Akrapa.  
 
           Prema tim podacima stanovništvo Hrvatske prema srednjoj  vrijednosti u 
2016.godini  staro je 43 godine što je u odnosu na EU gdje je to 42,6 godina nešto 
malo više.  Hrvatska ima sedmo najstarije stanovništvo u EU. U odnosu na 2014. 
godini u 2016. godini uočljive su najveće promjene u pravcu  starenja stanovništva u 
Požeško-slavonskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Zagrebačkoj 
županiji , pri čemu su te županije ostarile za 0,7 godina. Od 1991.  Do 2015. godine u 
Hrvatskoj je broj umrlih nadvisuje broj živorođenih za 209.482. U 2015. godini u 
Hrvatskoj je rođeno 7000 manje djece u odnosu na 2010.godinu što je 233 razreda 
manje.  
 
            U odnosu na  2016. godinu   indeks gospodarske snage Međimurska 
županija je  s 9. mjesta   porasla na 8. mjesto u 2017. godini.    Međimurska županija 
je županija s najvećim udjelom prerađivačke industrije u BDP-u -38,6 %. Poslije 
Varaždinske, Karlovačke i Zadarske županije najviše je poboljšala stopu 
nezaposlenosti od 2008. godine. Također ima najveći rast neto plaća među svim 
županijama u razdoblju od 2008.-2015. godine. Jedina uz Varaždinsku županiju ima 
najviše stranih ulaganja u djelatnost proizvodnje odjeće, te je jedina kojoj je SAD 
među tri najveća strana ulagača.  Među županijama je  koje imaju najveći izvoz ( 4,5 
% u RH ); uz  dominantan Grad Zagreb veći udio u izvozu RH imaju samo 
Zagrebačka, Osječko-baranjska, Varaždinska i Istarska županija.  Najveći izvoz  
oslonjen je na  njemačko tržište ( 32,5 % ukupnog izvoza županije, najviši udio koji 
ima Njemačka među svim županijama ). U Međimurskoj županiji je najniža stopa 
siromaštva u Kontinentalnoj Hrvatskoj nakon Grada Zagreba  – 15 % .  
 
                Predsjednik Skupštine Međimurske županije istaknuo je da je              
Međimurska županija svjesna  svih teškoća  u gospodarstvu  i o temi demografske 
politike i gospodarstva najavio   u početkom 2018. godine  tematska  sjednica 
Skupštine, gdje će se donijeti određeni zaključci koji će se uputiti Vladi.   Na tematsku 
sjednicu pozvati će se i članovi GSV-a u Međimurskoj županiji . 
 



              Prema riječima   Ivana Senčara  dopredsjednika GSV-a u Međimurskoj 
županiji  ispred  Hrvatske udruge poslodavaca  ovo je jedna od gorućih tema za 
gospodarstvo.  Gospodarstvenici, ali i zaposlenici već dulje vrijeme žive u jednoj 
neizvjesnosti. Stanje iseljavanja naših ljudi je alarmantno i ova se situacija stavljala 
dugo pod tepih. Poduzetnici žive od realnosti, a realnost je da je ovo jedan od 
najvećih egzodusa stanovništva u ovim krajevima.  GSV- e je često na svojim 
sjednicama raspravljalo o tome , davalo smjernice, ali nije bilo dovoljno sluha.  
Raspravljalo se   i o ulasku naše zemlje u EU, pokušalo istaknuti i negativne i 
pozitivne strane ulaska.  Njegovo je mišljenje  da sada ima više negativnog nego 
pozitivnog od našeg ulaska, a to je krivnja onih koji nisu dobro odradili posao. Politika 
se vodila neozbiljno i nije bilo  odgovornosti. Očekuju nas i kazne prema EU jer nešto  
nismo dobro odradili  . Nema tko raditi, a imamo 200 tisuća nezaposlenih. GSV-e je   
već 2013. godine upozoravalo   na mnoge negativnosti i moguća rješenja , ali gotovo 
nitko nije slušao. Upozoravalo se na namete koji  uništavaju poslodavce i koje treba 
smanjiti ili ukinuti da bi poslodavci  mogli dati veće plaće, Svaki bi poslodavac  rado 
dao veću plaću, no niema  mogućnosti. Postavlja se i pitanje zašto ulagati u radnike, 
ako oni odlaze.  
          Na temu se nadovezala Marina Kodba  v.d. predstojnica Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje Područna služba Čakovec koja je rekla da  trenutno u Međimurju ima 
najmanji  broj nezaposlenih osoba,  kadra većinom i nedostaje , naročito u 
građevinarstvu, metalnoj industriji i tekstilu i obući.  Provode se  osposobljavanja i  
prekvalifikacije  za 40 osoba u građevini, a u slijedećim danima biti će završena javna 
nabava za metaloprerađivačku industriju i tu će biti uključeno oko 60 osoba koje će 
steći potrebnu kvalifikaciju.  Građevinarstvo i metaloprerađivačka industrija su dva 
sektora za koja na tržištu radne snage postoji najveća potreba.  Čak 97 % osoba 
nakon osposobljavanja  i isteka godine dana obaveznog osposobljavanja  ostaje 
raditi kod poslodavca.  Novac za   osposobljavanje i prekvalifikacije uglavnom dolazi 
iz  europskih fondova za osobe stare do 29 godine, a ostali se financiraju iz naših 
proračuna.  Do sada je   bilo oko 300 -350 potpora za prekvalifikaciju.  
 
           Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji mišljenja je    da 
se  na neki način treba  zaštite novci koji su uloženi u  obrazovanje 
nezaposlenih – prekvalifikacije i  osposobljavanje za deficitarna zanimanja.  
Potrebno je postrožiti kriterije za one koji su  bili u programima prekvalifikacije 
i osposobljavanja i ulaganjem u gospodarstvo zaustaviti  odlazak radne snage 
u inozemstvo.  
 
            O aktivnostima  Centra za socijalnu skrb   govorila je ravnateljica Alenka Bilić.       
Tijekom 2016. godine Centar je radio  na zajamčenim minimalnim naknadama, 
smještaju djece i odraslih i drugim poslovima koji su vezani uz djelatnost socijalne 
skrbe.    Značajan je podatak da je zajamčena minimalna naknada koja se dodjeljuje 
u međimurskoj županiji u 2016. godini bila 23.142.348,00 kuna na 5238 korisnika.  
Taj trend u broju korisnika  je silazan zahvaljujući uvođenjem novih parametara u 
okviru zakona  kao što je npr. da vlasnik vozila ne može biti korisnik zajamčene 
naknade.  Ove godine do 31. listopada      bilo je 4748  korisnika. Veliki je problem 
romska nacionalna manjina koja je najveći korisnik zajamčene minimalne naknade.  
Jedan dio problema romske nacionalne manjine mogao bi se riješiti njihovim 
zapošljavanjem. Prvenstveno tu mislim na mlade Rome koji su završili 
srednjoškolsko obrazovanje i svakako im treba dati priliku za zapošljavanjem.  
.  



 90. sjednica Vijeća  održana je  13. prosinca 2017. godine.     Na sjednici 
se raspravljalo o Prijedlog II. Izmjena i dopuna  Proračuna Međimurske županije za 
2017. godinu, Prijedlogu  Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu s 
projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu i kretanju na tržištu rada u 
Međimurskoj županiji . 
 
 Proračun za 2018. godinu i Izmjene za 2017. godinu obrazložio je župan 
Matija Posavec. U  raspravi su  sudjelovali predstavnici sva tri socijalna partnera koji 
su istaknuli    da je  Proračun Međimurske županije ambiciozan, ali   realan.  
Nastavlja se trend   značajnih potpora u  gospodarstvu i obrazovanju kao  glavnim  
prioritetima razvoja  Međimurske županije u cjelini.  Potrebno je iskoristiti  sve 
mogućnosti  dobivanja sredstava iz europskih fondova i  sredstva uložiti u 
ravnomjerni razvoj  svih gradova i općina u Međimurju. Članovi Gospodarsko-
socijalnog vijeća podržali su Proračun Međimurske županije za 2018. godinu. 
 
 O kretanju na tržištu rada članove Vijeće informirala je v. d  predstojnica 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Čakovec Marina Kodba.  
Istaknula je  da je broj nezaposlenih osoba smanjen u odnosu na isti mjesec 2016. 
godine za 31 %, a u odnosu na   listopad  2017.  1,7%.   Na Zavodu za zapošljavanje 
nedostaje   stručnog kadra – građevina, strojarstvo, trgovina što se nastoji riješiti  
kroz potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje, programe javnih radova, stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa, potpore za  zapošljavanje, 
potpore za obrazovanje. U aktivnu politiku zapošljavanja uključeni su i pripadnici 
romske nacionalne manjine – 82 osobe- 73 su uključene u javne radove, dok je 9 
osoba uključeno u potpore za zapošljavanje.  
 
          Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji  kao  partner  prijavljeno 
je na dva projekta. Jedan je projekt Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu -ZAKOS  
kojeg je  prijavitelj  Varaždinska županija, a partneri su Međimurska županija,  AZRA 
d.o.o., Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Varaždin,  Sindikat tekstila, 
obuće, kože, gume Hrvatske,  Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište Sjever i 
Koprivničko-križevačka županija. Projekt će doprinijeti kvaliteti i kontinuitetu 
socijalnog dijaloga u sjeverozapadnoj Hrvatskoj kroz osnaživanje stručnih i 
administrativnih kapaciteta   sudionika  na području Varaždinske, Međimurske i 
Koprivničko-križevačke županije. Stečena znanja i vještine socijalnim će partnerima u 
prvom redu omogućiti učinkovitije zastupanje interesa članova, a svim sudionicima 
socijalnog dijaloga da na višu razinu dignu međusobni razgovor, razumijevanje i  
motivaciju te se  fokusiraju na rezultate koji će osigurati relevantni  utjecaj i doprinos 
ostvarenju ciljeva socijalne politike.   
 
 Drugi je projekt  Povećanje efikasnosti i održivosti rada gospodarsko-socijalnih 
vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske županije i Varaždinske županije  
prijavitelja Bjelovarsko-bilogorske županije.  Ovaj projekt ima za cilj  unaprijediti 
kakvoću socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje  administrativnih i stručnih 
sposobnosti socijalnih partnera, a što se postiže s jedne strane pojačanom 
razmjenom iskustava sa naprednijim sustavima socijalnog dijaloga, , te s druge 
strane novostečenim vještinama.  
 
 Vrlo je dobra suradnja s svim županijskim službama: Hrvatskom 
gospodarskom komorom  Županijskom komorom Čakovec, Hrvatskom obrtničkom 



komorom Županijskom komorom Čakovec  te  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 ii dalje su  nezadovoljni izostankom   suradnje s nacionalnim 
Gospodarsko-socijalnim vijećem.  
 
            
 
 
 
 
              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.  Dva člana Vijeća  odrekla 
su se svoje naknade u korist  Međimurske zaklade solidarnosti „ Katruža“. 

    
 
    Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji  
 
 
 
Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županija usvojeno je 
na 91. sjednici održanoj 20. ožujka 2018. godine. 
 
 
           Predsjednik 
         Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji
                                                   zamjenik župana Josip Grivec 
 
 

  
 

 
 

 
 

   
  
 
 
  
 
  
 



 


