
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 6. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 24. svibnja 2018. godine, u velikoj 
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati 

Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/18-03/5,  URBROJ: 2109/1-02-18-01, sazvao 
predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak. 

Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Mladen Novak i utvrdio da je na sjednici bilo 
nazočno 36 vijećnika. 

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Boška Ban Vlahek, Borka Bunjac, Jasna 
Ciboci, mr.sc. Franjo Cimerman, Mladen Čonka, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Tamara Hrelja, 
Zlatko Horvat, Nenad Hranilović, Višnja Ivačić, Valentin Kočila, Željko Kofjač, Goran Kozjak, 
Franjo Makovec, Mihaela Martinčić, Zdravko Mlinarić, Antun Marodi, Alojz Nestić, Dijana Novak, 
Mladen Novak, Petar Novak, Marina Orehovec, Matjaš Oršuš, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, 
Petra Podravec, Josip Puklavec, Ivančica Somođi. Siniša Šalamon, Bernarda Topolko, Marijan 
Varga, Ervin Vičević, Dražen Vidović, Nino Vrhar i Matija Žugec. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Darko Horvat, Nadica Lovrec, Slađan Mihoci, 
Snježana Sabolek i Zvonimir Taradi.  

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Sandra Herman, zamjenica župana, 
Josip Grivec, zamjenik župana, Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu 
i šport, Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Stjepan 
Lacković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Tatjana 
Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije, Ana Varga, samostalna upravna referentica u 
Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, Ana Kralj, zamjenica direktorice REDEA-
e, Jako Horvat, voditelj Odjela za gospodarstvo u REDEA-i, Ljerka Cividini, ravnateljica 
Županijske uprave za ceste Međimurske županije, Siniša Golub, ravnatelj Međimurske prirode, 
Jasenka Medved, voditeljica odjela ekonomskih i financijskih poslova u Županijskoj bolnici 
Čakovec, Diana Uvodić – Đurić, predstavnica Zavoda za javno zdravstvo,  Alenka Bilić, 
ravnateljica Centra za socijalnu skrb, Ivan Vinković, direktor MIN-a, Ivan Plačko, direktor TIC-a, 
Vitomir Kirić, direktor MESAP-a i Ivica Rus, direktor Zračne luke Međimurje. 

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

Potom je jednoglasno („36“ za) prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali  
 

a k t u a l n i  s a t 
 
Vijećnik Antun Marodi osvrnuo se na Revizijsko izvješće za 2015. godinu gdje stoji da 

su rashodi za usluge promidžbe i informiranja  ostvareni u iznosu od 1.360.678,00, ali da za veći 
dio toga iznosa ne postoje podaci o vrstama i količinama obavljenih usluga  te isto nalaže da se 
za te usluge pribave računi sa specifikacijom troškova. Shodno tome, zatražio je detaljne podatke 
o troškovima promidžbe i informiranja koji se financiraju iz županijskog proračuna temeljem 
ugovora. Dodatno je zatražio podatke o doznakama Međimurske županije prema Turističkim 
zajednicama u Republici Hrvatskoj. 

Drugo, istaknuo je da je na aktualnom satu 4. sjednice Skupštine zatražio da se sazove 
Tematska sjednica s temom „Utjecaj gospodarske situacije u Međimurskoj županiji na 
demografsku sliku Međimurja“ te da je i klub vijećnika HDZ-a i HDS-a neposredno prije 5. 
sjednice Skupštine uputio zahtjev za sazivanje tematske sjednice s temama a) Demografska slika 
Međimurske županije i b) Stanje u gospodarstvu u Međimurskoj županije. Rekao je da osim 
odgovora od strane predsjednika Skupštine, da je priprema sjednice u tijeku, do sada po tom 
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pitanju nije ništa učinjeno. Zanimalo ga je da li župan surađuje s predsjednikom Skupštine te što 
će učiniti da predsjednik sazove tematsku sjednicu.  

Matija Posavec, župan u svezi prvog pitanja rekao je da je isto to već nekoliko puta bilo 
traženo od HDZ-ovih vijećnika kao i gradonačelnika Grada Čakovca neposredno prije izbora te 
da će i vijećnik dobiti odgovor u pisanom obliku. U svezi drugog pitanja odgovorio je da sjednicu 
Skupštine saziva predsjednik Skupštine i da je u najavi proširena sjednica Odbora za 
gospodarski razvoj i to u okviru organizacije sajma poduzetništva u Nedelišću koji će se održati 
15. lipnja 2018. godine. 

 
U 9:20 sati sjednici se pridružio vijećnik Zdravko Mlinarić te je sjednici prisutno 37 

vijećnika. 

Vijećnik Zlatko Horvat zatražio je pisani odgovor na niz pitanja u svezi sustava 
navodnjavanja u naselju Kuršanec. Zanimalo ga je koliko je korisnika trenutačno priključeno na 
sustav. Koliko bi korisnika trebalo biti priključeno da bi sustav bio isplativ. Kolika je cijena 
održavanja sustava. Koliko je vremena potrebno da se sustav navodnjavanja isplati. Da li je 
Županija predvidjela bilo kakve konkretne mjere da se ovo „tužno“ stanje sanira. Kolika je 
predviđena cijena sustava navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec i Belica i kakve su „garancije“ 
da se sa istim neće dogoditi ista stvar kao sa sustavom Kuršanec, da nema zainteresiranih 
korisnika. Konstatirao je da se gradi sustav koji nikome nije interesantan. Nadalje, pitao je zašto 
se sustav navodnjavanja izvodi prije okrupnjavanja poljoprivrednih parcela, da li se struka 
konzultirala o tom pitanju te da li u elektronskom obliku može dobiti projekt Studija izvodljivosti, 
analiza i kontrola agronomske osnove, Elaborat zaštite okoliša za sustave navodnjavanja. Na 
kraju je zaključio da možemo povući i investirati novac za navodnjavanje kompletnog Međimurja, 
ali ako neće biti korisnika pitanje je zašto i za koga. 

Vijećnik Goran Kozjak referirao se na odgovor na vijećničko pitanje sa 5. sjednice 
Skupštine Međimurske županije u kojem stoji da će Županija mjere za zadržavanje i sprečavanje 
odlaska liječnika i ostalog zdravstvenog kadra predložiti kada dobije pisane prijedloge svih 
zdravstvenih ustanova, predstavnika komora i udruga koje djeluju na području Županije. Shodno 
tome, vijećnik je zatražio da Županija odredi datum i naloži dostavljanje pisanih prijedloga 
zdravstvenih ustanova te da isto to zatraži i od Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog 
sindikata i Hrvatskog liječničkog zbora čakovečkih podružnica. Ujedno je dodao da je minuta do 
12 da se djeluje, jer nećemo imati kadra koji će raditi u lijepim, novim, opremljenim prostorima na 
koje su potrošeni milijuni. 

Vijećnica Ivančica Somođi rekla je da je Institut za javne financije objavio u svom 
glasniku članak pod nazivom „Pomoći Europske unije županijama, gradovima i općinama 2015. i 
2016.“ u kojem se pružaju osnovni podaci o pomoćima koje su županije, gradovi i općine primili 
kao nositelji ili partneri/sudionici provedbe programa i projekata (su)financiranih iz Proračuna EU-
a 2015. i 2016. Riječ je o sintezi podataka Ministarstva financija koji se zahvaljujući ponuđenoj 
bazi podataka mogu i detaljnije analizirati i uspoređivati s prethodnim godinama. Prema 
objavljenim podacima vidi se da Međimurje loše povlači sredstva uz EU fondova, iako nas 
svakodnevno kroz medije uvjeravaju kako smo prvi u povlačenju EU sredstava. Zamolila je 
komentar tablice D1 članka, gdje Institut za financije uspoređuje EU pomoći po županijama, 
iskazano po glavi stanovnika. Dok su prve županije na listi izvukle gotovo 500,00 kn/stanovniku u 
2016. godini Međimurska županija je te iste godine izvukla 32,6 kn/stanovniku. Najmanje je 
izvukla Primorsko – goranska županija 16,1 kn/ stanovniku. 
 Drugo pitanje postavila je ravnatelju Međimurske prirode - Javne ustanove za zaštitu 
prirode. Zanimalo ju je temeljem koje stručne podloge i akta je Perivoj Zrinskih proglašen 
područjem očuvanja značajna za ptice (dio NATURA područja) kad se zna da u njemu dominiraju 
vrane koje su uništile kompletnu bioraznolikost perivoja. Zamolila je da joj se dostavi akt o 
proglašenju i stručna podloga sa svom kartografskom dokumentacijom. Dodatno je istaknula da 
je postupak proglašavanja zaštićenih područja propisan člancima 123. – 127. Zakona o zaštiti 
prirode. Ovisno o kategoriji zaštite, zaštićeno područje proglašava predstavničko tijelo nadležne 
jedinice područne (regionalne) samouprave, u ovom slučaju Gradsko vijeće grada Čakovca, ali o 
tome je Javna ustanova trebala dati mišljenje i znati da se provode istraživanja postojanje 
vrijednosti područja predloženog za zaštitu s biološkog, geološkog, geografskog, kulturno – 
povijesnog i sociološkog aspekta te da se analizira trenutno stanje i postojeće načine korištenja 
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prostora. Na temelju stručne podloge kojom se predlaže zaštitu i kojom se utvrđuju vrijednosti 
područja koje se predlaže zaštiti i način upravljanja tim područjem, izjave tijela koje donosi akt o 
proglašenju i o osiguranim sredstvima za upravljanje zaštićenim područjem i posebnoj geodetskoj 
podlozi za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu, izrađuje se prijedlog akta o 
proglašenju. O tom prijedlogu izvješćuje se javnost što podrazumijeva javni uvid u predloženi akt i 
stručnu podlogu sa svom kartografskom dokumentacijom. Javni uvid traje najmanje 30 dana, a 
ovisno o kategoriji predloženog zaštićenog područja, provodi ga jedinica područne (regionalne) 
samouprave.  

Matija Posavec, župan na prvo pitanje odgovorio je da ako je taj podatak o 32 kune po 
glavi stanovnika točan to znači da je Međimurska županija povukla tek 3,7 milijuna kuna. 
Podsjetio je na brojne projekte koji su financirani iz EU fondova kao što su projekti aglomeracije 
Čakovec (cca. 273 milijuna kuna), aglomeracije Mursko Središće i Donja Dubrava (cca. 378 
milijuna kuna), Studentski dom (cca. 10 milijuna kuna), Tehnološki inovacijski centar (cca. 12 
milijuna kuna), Metalska jezgra (cca. 31 milijun kuna), Muzej Međimurja (cca. 42 milijuna kuna), 
Županijska bolnica Čakovec (cca. 50 milijuna kuna), projekti za energetsku učinkovitost škola i dr. 
Na kraju je istaknuo da je Međimurska županija najuspješnija u Republici Hrvatskoj po privlačenju 
sredstava iz EU fondova po glavi stanovnika, a tome dokaz su svi prethodno navedeni projekti 
kao i podaci Ministarstva financija. 
 Vijećnica Ivančica Somođi nakon odgovora, istaknula je da se upravo ona i pozvala na 
podatke Ministarstva financija za 2015. i 2016. godinu te da ne osporava projekte kao i da je 
svjesna činjenice na koji način funkcionira provedba istih.  

Vijećnica Jasna Ciboci rekla je da je na 21. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika 
Grada Mursko Središće, koja se održala 8. siječnja 2018. godine, pročelnik JUO Miljenko 
Štefanić zadužen da u suradnji sa županijskim službama pokrene postupak izrade projektne 
dokumentacije i građevinske dozvole za dogradnju Osnovne škole Mursko Središće. S obzirom 
da je financiranje istog uvršteno u Proračun Međimurske županije za 2018. godinu, zanimalo ju je 
u kojoj je fazi navedeni postupak. 

Drugo, iznijela je da zbog malobrojnih pritužbi građana već se više godina pokušavaju 
riješiti problemi prometa kroz Mursko Središće koje stvaraju teretna vozila. Prometna studija je 
gotova, dok je studija izvodljivosti u izradi. U jesen 2018. godine počet će se raditi studija utjecaja 
na okoliš. Izrade svih studija financiraju Hrvatske ceste. Grad Mursko Središće momentalno traži 
zabranu tranzitnog prometa te je pritužba proslijeđena Hrvatskim cestama, ministru prometa, 
predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i predsjednici Republike Hrvatske. Budući da se radi o 
prometu koji nije sporan samo u Murskom Središću, nego isti prolazi kroz sva naselja do 
Čakovca, interesiralo ju je može li Međimurska županija ikako pomoći odnosno zatražiti zabranu 
tranzitnog prometa. 

Na prvo pitanje odgovorio je Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za 
obrazovanje, kulturu i šport te je rekao da je dokumentacija za dogradnju Osnovne škole 
Mursko Središće izrađena pred osam godina međutim nikad nije zatražena građevinska dozvola. 
Sada je u procesu ažuriranje dokumentacije i u svezi s tim zatražen je predračun te su predviđeni 
svi daljnji koraci za realizaciju. 

Na drugo pitanje odgovorio je Matija Posavec, župan podsjetivši da je spomenuta 
prometnica državna cesta i da je u ingerenciji države te da su zadnjih godina Mursko Središće 
pohodili brojni ministri i razni dužnosnici, da je gradonačelnik u niz navrata pohodio i ministarstva 
u Zagrebu, bilo je puno obećanja no ništa se po tom pitanju nije dogodilo. Apelirao je na nadležno 
ministarstvo i Vladu u cjelini da nešto učine, a Županija će to sigurno podržati. 

Vijećnik Franjo Makovec apelirao je na ponovnu aktualizaciju pitanja granične crte u 
Svetom Martinu na Muri, u koji je minulih dana najavljen veleposlanik Kraljevine Nizozemske iz 
Slovenije i Hrvatske koji žele razgovarati s načelnikom o životu na granici i vidjeti sporno područje 
granice. Vijećnik smatra da Međimurska županija treba biti na oprezu po tom pitanju kao i da se 
kao činjenica prihvati arbitražna odluka kojom je puno više dobiveno nego izgubljeno. 

Vijećnik Željko Pavlic iznio je da je 04. svibnja 2018., održana  u Splitu  sjednica Vlade 
Republike Hrvatske koja je za Grad Split i Splitsko-dalmatinsku županiju iznjedrila ugovore 
vrijedne 1.5 milijardi kuna i zaključke vrijedne 427 milijuna kuna. Isti dan je, u Županijskoj bolnici 
u Čakovcu, predsjednica Republike Hrvatske otvorila obnovljenu rađaonu i neonatalogiju čiji su 
radovi vrijedni preko 5 milijuna kuna, a koje je u potpunosti financirala Međimurska županija. 
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Podsjetio je da je Skupština na jednoj od prethodnih sjednica donijela Odluku o zaduženju (12 
milijuna kuna) za završetak Doma zdravlja što na simboličnoj razini pokazuju kakav je odnos 
države prema pojedinim županijama. Slijedom toga, pitao je župana kako se osjećao taj dan, dan 
kada je još jednom pokazano kome je centralna država majka, a kome maćeha te da li smatra da 
ova Vlada dovoljno pomaže Međimurju.  

Drugo, citirajući izjavu Željke Jurković: „Školske su zgrade veliki dio vremena prazne, 
ponajviše tijekom praznika i vikendima, što je nepovoljno i s financijskog aspekta održavanja 
sustava, ali i s aspekta korištenja. U školama se trebaju odvijati razne aktivnosti zajednice, 
pogotovo u danima i mjesecima kada ne rade, trebale bi biti uvijek otvorene, za sve uzraste, 
postati aktivno mjesto za socijalnu interakciju svih generacija te za različite sportske, kulturne i 
društvene aktivnosti“, rekao je da je za razliku od ove vizije stvarnost, u većini slučajeva, u 
Međimurju suprotna. Naime, lokalna zajednica koja je često puta izdašno sufinancirala školske 
objekte gotovo da nema nikakvog utjecaja na rad i koristi od prostora koji bi se npr. mogao 
koristiti za programe za djecu tijekom praznika, informatičke radionice za umirovljenike ili za 
zajedničku knjižnicu ili čitaonicu. S obzirom da su osnivačka i upravljačka prava u rukama 
Županije, pitao je, da li će Županija uvažiti sugestije struke i lokalne zajednice, a tu se 
prvenstveno misli na stanovnike malih općina, koji bi tako dobile nove sadržaje, a općine bi 
postale prihvatljivije za ostanak stanovništva. 

Matija Posavec, župan u svezi prvog pitanja odgovorio je da ni ova Vlada kao ni one 
prije a ni one poslije nisu i neće Međimurju ništa dati. Uvijek smo se za sve morali izboriti sami i 
svoje rezultate imamo zahvaljujući vlastitim žuljevima. Ulaskom u Europsku uniju pružila nam se 
kvalitetnija i pravednija šansa jer svaki projekt za koji dobijemo sredstva iz EU fondova nije 
zasluga jednog čovjeka, ma kako se on zvao, već predan i kvalitetan rad ljudi u općinama, 
gradovima, županiji te agencijama. Sve ono što je u našoj zoni odgovornosti znat ćemo posložiti, 
a ono što je odgovornost države tražimo da bude kvalitetno uređeno. 

Sandra Herman, zamjenica župana očitovala se na drugo pitanje odgovorivši kako su 
ovdašnje škole pune učenika, da je aktivnosti u školama pregršt i da su zapravo one stalno 
ispunjene i to ne samo školskim već i programima društvene zajednice. Složila se da se u 
školama, uz postojeće, mogu osmisliti i neke dodatne aktivnosti, ali da je to na ravnateljima 
odnosno stručnim djelatnicima te da imaju punu podršku Županije. 

Potom je vijećnik Željko Pavlic rekao da je zadovoljan da on i župan dijele isti stav, ali 
smatra da ne trebamo biti defetistički, nego da se svi moramo objediniti i jasno iznijeti svoje 
stavove prema Vladi. U svezi odgovora na drugo pitanje rekao je da bi volio da se Županija više 
uključi u samu inicijativu. 

Vijećnik Matija Žugec pitao je da li je potpisan ugovor između Županije i Općine 
Orehovica o završetku izgradnje i opremanja dvorane u visini 250 tisuća kuna.  

Drugo, zanimalo ga je hoće li REDEA, obzirom na činjenicu da postaje Javna ustanova, u 
skorije vrijeme postati financijski neovisna o Županiji ili će se iz Proračuna za istu izdvajati još 
više.  

Na prvo pitanje vijećnik je zatražio pisani odgovor, a na drugo pitanje očitovao se Matija 
Posavec, župan te je rekao da se REDEA u velikoj mjeri već sad sama financira. Godišnje 
dotacije prema REDEA-i svedene su na cca. 800 tisuća kuna godišnje, a u godinama prije 
iznosile su između 2 i 3 milijuna kuna.  

Vijećnik Nino Vrhar pitao je o održavanju zelenog pojasa uz županijske ceste. Istaknuo 
je da je dolaskom proljeća trava naveliko narasla, da se travnate površine uz županijske ceste ne 
kose, pa je apelirao na župana da ispita rad Županijske uprave za ceste Međimurske županije. 

Nadalje, vijećnika je zanimalo da li župan ima saznanja o trenutnom statusu u svezi 
pokrenute prijave od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERE) protiv Međimurje 
plina d.o.o. zbog sklapanja ugovora s kućanstvima koji nisu legalni. Istaknuo je da je svjestan 
činjenice da Županija nije vlasnik Međimurje plina d.o.o., ali smatra da je kao jedinica regionalne 
samouprave dužna voditi brigu da li žitelji Međimurja plaćaju cijenu plina sukladno odredbama 
Zakona o tržištu plina ili ne.  

Na prvo pitanje vijećnika u daljnjem tijeku sjednice očitovala se Ljerka Cividini, 
ravnateljica Županijske uprave za ceste, dok je upit na drugo pitanje proslijeđen Međimurje plinu 
d.o.o. 
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Vijećnik Ivica Baksa iskazao je nezadovoljstvo s dobivenim odgovorom na pitanje sa 
aktualnog sata 5. sjednice Skupštine Međimurske županije od strane načelnice Općine 
Pribislavec. Ponovno je zatražio da mu se odgovori tko će plaćati penale za zakašnjenje radova i 
da mu se dostave Ugovori kao i svi aneksi ugovora u svezi dovršetka radova prometnice u 
Pribislavcu.  

Drugo pitanje odnosilo se na  prometnu „crnu točku“ na raskrižju županijske i državne 
ceste u Maloj Subotici popularnom Mandlinu. Istaknuo je da se od 2015. godine do „danas“ 
dogodila 21. prometna nesreća koje su okarakterizirane sa teškim tjelesnim ozljedama te velikim 
materijalnim štetama. Apelirao je na hitno rješenje spomenutog raskršća i to postavljanjem 
ležećih policajaca vidljivo istaknutih sa jedne i druge strane prilaska raskršću. Ujedno je pitao 
prihvaća li župan takav prijedlog i kada će stupiti realizaciji rješavanja toga ozbiljnoga problema.  

Matija Posavec, župan na prvo pitanje odgovorio je da svakome kome se proslijedi 
pitanje s aktualnog sata ima obvezu dati kvalitetan odgovor, pa tako i načelnica Općine 
Pribislavec. U svezi drugog pitanja rekao je da su nakon mjeseci inertnosti, Hrvatske ceste 
konačno raspisale natječaj i da će sporno raskrižje u Maloj Subotici biti semaforizirano. 

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman zatražio je pisani odgovor na pitanje koliki je izvorni 
Proračun Međimurske županije na kraju 2017. godine i koliki je udio ukupnog troška plaća u 
njemu. Referirajući se na raspravu s prethodne sjednice Skupštine, vijećnik smatra da plaće 
zaposlenika Međimurske županije prelaze zakonski propisanih 20% izvornog Proračuna.  

Drugo vijećnik je iznio da je na vrlo jasan i nedvosmislen način vidljivo da su i izlagači i 
posjetitelji izgubili bilo kakav interes za MESAP. Zadnji održani sajam, MESAP Libar, ako brojimo 
one izlagače koji godišnje izdaju barem 10 knjiga, imao je točno jednog izlagača – Školsku knjigu. 
Uz tog jednog izlagača na MESAP-u su prostor zakupila još dva preprodavača koji su prodavali 
10 godina stare naslove i rabljene knjige. Da dvorana ne djeluje očajno prazna, prostor je 
popunjen igraonicama dječjeg vrtića, osnovne škole, udrugama žena, prodavačicama nakita i 
slično. Sličan interes poduzetnici i posjetitelji pokazuju i za druge sajamske priredbe, koje 
uglavnom zjape prazne. Prije dvije godine državna revizija je jasno poručila da MESAP ne 
ispunjava svrhu svojeg postojanja, a odonda se situacija još samo pogoršala. Financijsko 
poslovanje MESAP – a je takvo da od vlastitog poslovanja generira gubitak gotovo milijun kuna 
svake godine. Milijunski gubitak solidarno podmiruju Općina Nedelišće i Međimurska županija. 
Zanimalo ga je kada će župan priznati propast ovog većinski županijskog poduzeća i prestati, pod 
krinkom ulaganja u gospodarstvo, financirati ugostiteljstvo, koncerte i zabavu. 

Matija Posavec, župan na prvo pitanje odgovorio je da će vijećnik dobiti pisani odgovor, 
a što se tiče MESAP-a istaknuo je da se gubitak ne generira zbog poslovanja već zbog obveze 
vraćanja kredita koji se vuče iz davnih godina, a isti nije uzela ni ova kao ni prethodna vlast. 
Obzirom na trenutnu situaciju MESAP-a spreman je razgovarati i prihvatiti sve dobre ideje, a isto 
tako se  nada će na Odboru koji je sazvan za 15. lipnja iznjedriti nekakav dobar prijedlog.  

Vijećnika Sinišu Šalamona zanimalo je da li su točne informacije iz lokalnih medija da 
su pokrenuti postupci odcjepljenja nekih škola od Županije i koje su posljedice ako do takvih 
odcjepljena dođe. 

Drugo, istaknuo je da su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama tijela javne 
ovlasti obvezna objavljivati informacije o svom radu i poslovanju. Uvidom u objavljene podatke 
vidljivo je da trgovačka društva kojima je Županija osnivač ili suvlasnik, institucije i ustanove koje 
su pod ingerencijom Županije to ne čine u potpunosti već samo djelomično. Iako sama Županija 
to čini sukladno Zakonu zamolio je informaciju kada će to učiniti sva tijela javne vlasti na koja 
Županija ima utjecaj. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da nema ništa protiv oko odcjepljenja škola no da to 
nije moguće jer bi to značilo urušavanje mreže škola u Međimurju dok većina gradova i općina 
nije financijski u mogućnosti pratiti sve troškove koje pojedina škola sa dvoranom predstavlja. U 
svezi drugog pitanja odgovorio je da vijećnik mora precizirati o kojim se ustanovama radi kako bi 
Županija mogla djelovati. 

Potom je vijećnik Siniša Šalamon dao dodatno objašnjenje u svezi drugog pitanja. 
Istaknuo je da su tijela javne vlasti tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koje imaju javne ovlasti, pravne 
osobe čiji je osnivač RH ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe 
koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju 
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pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna JLP(R)S odnosno iz javnih sredstava 
(nameta, davanja i sl.) kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili većinsko vlasništvo. Napomenuo je da je 
člankom 10. Zakona o pravo na pristup informacijama jasno propisano što se sve mora 
objavljivati te je apelirao da se ustanove time i vode.  

Vijećnica Borka Bunjac rekla je da su asistenti u nastavi u postojećim okolnostima 
važna karika u provedbi inkluzije djece s poteškoćama u razvoju. Međutim, trenutni status stavlja 
asistente u nepovoljan položaj i to je sada prolazno zanimanje za kojim postoji kontinuirana 
potražnja. Primjeri dobre prakse okolnih zemalja ukazuju da su tamo asistenti zaposlenici lokalne 
uprave kao i nastavnici u boravku. Najveći problem asistenata u nastavi je način rješavanja 
njihova financiranja. Projektno financiranje ima svoj rok i potrebno je pronaći način sustavnog 
financiranja tog zanimanja. Zanimalo ju je da li bi  Županija mogla pokrenuti inicijativu da asistenti 
zaposleni u nastavi postanu zaposlenici ustanove u kojoj rade, ravnopravni s ostalim 
zaposlenicima i da im se osiguraju primanja srednje stručne spreme s pravima koja proizlaze iz 
Zakona o radu.   

Drugo, rekla je da je na sjednici Gradskog vijeća Donje Stubice usvojena Odluka o 
zabrani uvođenja u okoliš genetskih modificiranih biljaka i životinja. Donošenjem ove Odluke 
Vijeće je dalo direktan pozitivan poticaj OPG-ovima koji se bave eko uzgojem, ali i ohrabrilo 
mnoge druge koji se tek planiraju baviti ovom vrstom uzgoja. Interesiralo ju je da li bi Međimurska 
županija mogla učiniti tako važan iskorak koji bi pozitivno utjecao na razvoj eko turizma, 
poljoprivrede, ali bi za sobom povukao i mogućnost znatno manje upotrebe pesticida, naročito 
glifosata. Dodala je da bi se prihvaćanjem ovakve Odluke i poduzimanje konkretnih mjera u tom 
pravcu znatno utjecalo na očuvanje zdravlja ljudi i okoliša za nas i našu djecu. 

Matija Posavec, župan je odgovorio da je svjestan nezavidnog položaja asistenata u 
nastavi te da je nadležnom ministarstvu već podnesen prijedlog njihovog zapošljavanja u 
školskom sustavu. Na drugo pitanje odgovorio je kako nadležnost Županije ne postoji, no 
svakako stav o zabrani GMO-a mogu preuzeti općine i gradovi i potom dobiti nesumnjivu podršku 
Županije za takvu odluku. 

Vijećnik Matjaš Oršuš iznio je da unatoč činjenici o završenom procesu legalizacije, 
pripadnici romske nacionalne manjine još uvijek nemaju svu potrebnu dokumentaciju pa ne mogu 
dobiti priključak na električnu energiju. Rekao je da se u romskim naseljima širi tzv. paukova 
mreža električnih kabela i samo je pitanje vremena kad će se dogoditi neka nesreća. Apelirao je 
da se ti problemi što prije riješe, da se pojednostave uvjeti i na taj način se pomogne 
pripadnicima romske nacionalne manjine. Osvrnuo se i na romsko naselje Kuršanec u kojem je 
pokrenut postupak legalizacije za cca. 350 kuća, kao i dogovor o darivanju zemljišta na kojem su 
potom unazad šest godina sagrađeni objekti, a od onda se po tom pitanju ništa nije poduzelo. 
Pitao je koliko će još to romsko naselje čekati da se srede navedeni problemi i ima li Županija 
uopće ovlast da se ti problemi riješe.  

Stjepan Lacković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i 
zaštitu okoliša odgovorio je kako je poznat problem bespravne gradnje. Upravni odjel provodi 
legalizaciju bespravno izgrađenih objekata unutar romskih naselja i nakon izdanog Rješenja o 
izvedenom stanju investitori se u svezi priključka moraju obratiti Elektri Čakovec. Dodao je da se 
dobivanjem Rješenja o izvedenom stanju ne rješava pitanje vlasništva. 

Vijećnik Josip Puklavec svoje pitanje uputio je GKP Čakom d.o.o. u svezi sajmišta u 
Čakovcu. Zanimalo ga je da li GKP Čakom d.o.o. ima namjeru, ako da, kada poboljšati svoju 
infrastrukturu. Naime, smatra da izlagači i posjetitelji koje dolaze na sajam zaslužuju kvalitetnije 
uvjete. Predložio je da ne bi bilo na odmet sanirati parkirni prostor, a unutrašnjost sajmenog dijela 
dodatno urediti posebice sanitarni čvor koji ne zadovoljava minimalne higijenske uvjete. 

Upit vijećnika proslijeđen je GKP Čakom d.o.o. 
Vijećnik Ervin Vičević postavio je dva upita te zatražio pisani odgovor. 
 Istaknuo je da je gospodine Faber poslan u Međimurje da sagleda svakodnevne 

probleme s kojima se susreću građani Međimurja te da je u svezi s tim pokrenuta i anketa. 
Zanimao ga je tijek ankete te kada će ista biti gotova. Dodatno, vijećnik je iznio da su zadnjih 
tjedana portali puni objava o eskalaciji provala, krađa i sličnih nedjela.  Shodno tome, interesiralo 
ga je imala li Policijska uprava međimurska dovoljno djelatnika i opreme za pokriće svih istražnih 
radnji.  
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Drugo pitanje postavio je u ime grupe građana. Pojasnio je da se pacijentima koji odlaze 
na liječenje u Zagreb, prilikom obračuna putnog naloga ne obračunava stvarni trošak prijevoznika 
AP Varaždin, već im se obračunava cijena karte Croatia busa koja je puno manja. Dodatni 
problem je što isti vozi samo jednom dnevno i to u neprikladno vrijeme. Time su zakinuti građani, 
a dodatno su zakinuti umirovljenici kojima se ne obračunava popust na kupnju karte. Na kraju je 
dodao da se djelatnici HZZO-a prema građanima koji postavljaju ovo pitanje ponašaju odbojno te 
ga je zanimalo može li Županija učiniti nešto po tom pitanju. 
 

Po završetku aktualnog sata sukladno članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske 
županije predsjednik Skupštine Međimurske županije dao je na prihvaćanje predloženi dnevni 
red. 

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman rekao je da je Skupština Međimurske županije 
sazvana s obimnim dnevnim redom i zahtjevnim materijalima koje vijećnici nikako nisu uspjeli 
proučiti, analizirati i odraditi posao kako treba.  Napomenuo je da su više puta isticali da su 
zatrpani materijalima, a sada su dobili cca. 800 stranica materijala komplicirane materije. Dodao 
je da su rijetko sjednice te da se sazivaju tek pred istek zakonskog roka. Obzirom da za sjednicu 
ne postoje demokratska načela klub vijećnika HDZ-a i HDS-a će napustiti sjednicu. 

Potom su vijećnici kluba HDZ-a i HDS-a napustili sjednicu te je u vijećnici prisutno 30 
vijećnika 

 Mladen Novak, predsjednik Skupštine rekao je da se većina rasprava vodi na 
odborima, koji su tijela Skupštine, a u kojima sjede stručni ljudi. Tamo se sve propituje i donose  
odluke,  a u većini slučajeva članovi HDZ-a i HDS-a ne dolaze na sjednice odbora. Ujedno ih je 
zamolio da izvršavaju svoje obveze jer su za to dali prisegu kad su postali vijećnici. Glede 
sazivanja sjednica, pozvao se na odredbe Poslovnika gdje stoji da se sjednice sazivaju najmanje 
jedanput u tri mjeseca, a da je u novom sazivu ovo već šesta sjednica. 

 Matija Posavec, župan ukratko je rekao da Županija nastoji kroz priopćenja i internetske 
stranice dati javnosti uvid u sve odluke i financije i to svih naših poduzeća i institucija. Istaknuo je 
da su sjednicu napustili vijećnici kojima nije bilo tjedan dana dovoljno da pogledaju materijale i 
vijećnici koji ne dolaze na sjednice odbora gdje se raspravlja o svim točkama dnevnog reda. Ako 
su već bili na Aktualnom satu i postavljali pitanja, smatra da nije u redu da su nakon što su se 
ugasile kamere napustili sjednicu. 

Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika, za 6. 
sjednicu utvrdila sljedeći dnevni red: 

 
1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2017. GODINU 
2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (k.o. Čakovec, kat. čest. 2141) 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE „RAZVOJNO EDUKACIJSKI 

CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA - ČAKOVEC“ 
4. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O 

DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT RAZVOJNO-EDUKACIJSKI 
CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA  

5. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 
B) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
ZA 2017. GODINU 
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG 
VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI 
REZULTATA POSLOVANJA U 2017. GODINI 
D) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I 
DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I 
LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU 



8 

 

6. A)IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, 
OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU – MEĐIMURSKA PRIRODA - JAVNA USTANOVA ZA 
ZAŠTITU PRIRODE  
B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I 
KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU - 
MEĐIMURSKA PRIRODA - JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE  
(Godišnji program je Informacija, Skupštini Međimurske županije daje se na znanje) 

7. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2017. 
GODINU 

8. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

9. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 
10. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE 

REDEA D.O.O. ZA 2017. GODINU 
11. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN - MEĐIMURJE, INVESTICIJE I 

NEKRETNINE D.O.O. ZA 2017. GODINU 
12. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO - INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE 

D.O.O. ZA 2017. GODINU  
13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2017. GODINU  
14. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2017. 

GODINU 
15. A) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 

IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA 
KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI 
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 
IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA 
KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI 

16. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
ZA 2018. GODINU 

17. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2018. GODINU 

18. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE 
STATUTA CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA 

19. PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PANNON 
EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU 

20. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE 
USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

21. A) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU ANTIKORUPCIJSKOG 
POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
B) PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA KORUPCIJE U MEĐIMURSKOJ 
ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE OD 2018. GODINE DO 2021. GODINE 

22. INFORMACIJA O POTPISU IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA TRGOVAČKOG 
DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARANJE 
OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE 

 

TOČKA 1. 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU 
 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 
Međimurske županije za 2017. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
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Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Godišnjem izvještaju o izvršenju 

Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu. 
 

Uvodno obrazloženje podnijela je Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i 
financije. 
 

Potom je Skupština je jednoglasno (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika,  donijela 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2017. godinu. 

 
 

TOČKA 2. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (k.o. Čakovec, kat. čest. 2141) 
 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o prodaji poslovnog 
prostora u vlasništvu Međimurske županije (k.o. Čakovec, kat.čest. 2141). Prijedlog je utvrdio 
župan i predložio ga Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu zaključka o prodaji 
poslovnog prostora u vlasništvu Međimurske županije (k.o. Čakovec, kat.čest. 2141). 

 
Uvodno obrazloženje podnijela je Ana Varga, samostalna upravna referentica u 

Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove. 
 

Potom je, Skupština jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Međimurske županije (k.o. Čakovec, kat.čest. 2141). 

 
TOČKA 3. 

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE „RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA 
METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA - ČAKOVEC“ 

 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o osnivanju ustanove 

„Razvojno edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra – Čakovec“. Prijedlog je 
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
  

Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan.  
 
U raspravi je sudjelovao Željko Pavlic, vijećnik. 
 
Potom je Skupština jednoglasno (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika donijela 
 

ODLUKU 
o osnivanju ustanove „Razvojno edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra – 

Čakovec“. 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O DODJELI 

BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA 
METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA 
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U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za 
sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Razvojno – edukacijski centar za 
Metalsku industriju – metalska jezgra. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Razvojno 

– edukacijski centar za Metalsku industriju – metalska jezgra. 
 

TOČKA 5. 
A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 
B) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2017. GODINU 
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG 
VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI 

REZULTATA POSLOVANJA U 2017. GODINI 
D) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA 

GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 
2018. GODINU 

 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Prijedloge je utvrdio 

župan i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu 
bez primjedbi su raspravili o predmetnim materijalima. 
 

Uvodno obrazloženje podnijela je Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., 
ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije. 

 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Nino Vrhar i Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske 

uprave za ceste Međimurske županije. 
 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Godišnjeg obračuna 

Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2017. godinu 
 

Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2017. 

godinu 
 

Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske 

županije o raspodjeli rezultata poslovanja u 2017. godini 
 

Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
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ZAKLJUČAK 

 o davanju pozitivnog mišljenja na I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune 
Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu 

 
TOČKA 6. 

A)IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, 
OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU – MEĐIMURSKA PRIRODA - JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU 
PRIRODE 

B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I 
KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU - 

MEĐIMURSKA PRIRODA - JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Prijedloge je utvrdio 
župan i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi 
su raspravili o predmetnim materijalima. 

U raspravi su sudjelovali vijećnik Željko Pavlic i Siniša Golub, ravnatelj Međimurske 
prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode. 

 
Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 

 
A) ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 
promicanja i  korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2017. godinu 

 
B) Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 

područja međimurske županije za 2018. godinu vijećnici su primili samo na znanje te se o istom 
nisu izjašnjavali. 

TOČKA 7. 
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 

 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu i poslovanju Županijske 

bolnice Čakovec za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Izvješću.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec za 2017. godinu. 

 
TOČKA 8. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
ZA 2017. GODINU 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Zavoda za javno 
zdravstvo Međimurske županije za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za zdravstvo bez primjedbi su raspravili o Izvješću.  
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Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 2017. 

godinu 
 

 
TOČKA 9. 

IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2017. GODINU 
 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb 
Čakovec za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje.  
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o 
Izvješću.  

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2017. godinu. 

 
TOČKA 10. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA 
D.O.O. ZA 2017. GODINU 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne 
agencije REDEA-e d.o.o. za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o 
Izvješću. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije REDEA-e d.o.o. za 2017. 

godinu. 
 

TOČKA 11. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN - MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE 

D.O.O. ZA 2017. GODINU 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Društva MIN - 
Međimurje, Investicije, Nekretnine za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o 
Izvješću. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva MIN- Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o. za 

2017. godinu 
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TOČKA 12. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO - INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. 

ZA 2017. GODINU 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Tehnološko – 
inovacijskog centra Međimurje d.o.o. za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili o 
Izvješću. 
 

Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje d.o.o. za 2017. 

godinu. 
 

TOČKA 13. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2017. GODINU 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. 
za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj raspravili su o Izvješću. 
Odbor za gospodarski razvoj prihvatio je Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2017. 
godinu uz Mišljenje. Isto je vijećnicima dostavljeno na klupe pred početak sjednice. 

 
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (27 „za“ i 1 „suzdržanim“) uz 28 nazočnih 

vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2017. godinu. 

 
 

TOČKA 14. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2017. 

GODINU 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju društva Zračna luka 
Međimurje d.o.o. za 2017. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu 
bez primjedbi su raspravili o Izvješću. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 

 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Zračna luka Međimurje d.o.o. za 2017. godinu. 
 

TOČKA 15. 
A) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I 

DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE 
OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI 
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B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I 
DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE 

OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI 
 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Materijale je utvrdio 
župan i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i šport bez primjedbi su 
raspravili o predmetnim materijalima. 

 
Uvodno obrazloženje podnio je Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, 

kulturu i šport. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnik Željko Pavlic i Branko Sušec, pročelnik. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 

 
PLAN RASHODA 

za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih 
škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2018. godini 

 
Potom je, Skupština  jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 

 
PLAN RASHODA 

za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih 
škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2018. godini 

 
TOČKA 16. 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2018. GODINU 

 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa javnih potreba u kulturi 

Međimurske županije za 2018. godinu.  Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su 
raspravili o Prijedlogu programa. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
 

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2018. godinu. 

 
 

TOČKA 17. 
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 

GODINU 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa rada Savjeta mladih 
Međimurske županije za 2018. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za mladež bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu programa rada Savjeta mladih 
Međimurske županije za 2018. godinu.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Međimurske županije za 2018. godinu. 
 
 

TOČKA 18. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA 

CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na 
izmjene i dopune Statuta Centra dr. Rudolfa Steinera. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Centra dr. Rudolfa Steinera. 

 
TOČKA 19. 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PANNON EUROPSKOJ 
GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

 
U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o pristupanju Međimurske 

županije Pannon Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću. 
Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 

Odbor za međužupanijsku suradnju bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
Uvodno obrazloženje podnijela je Sandra Herman, zamjenica župana. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
 

ODLUKU 
o pristupanju Međimurske županije Pannon Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju s 

ograničenom odgovornošću. 
 

TOČKA 20. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE 

USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o osnivanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije. 

 
TOČKA 21. 

A) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU ANTIKORUPCIJSKOG 
POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

B) PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA KORUPCIJE U MEĐIMURSKOJ 
ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE OD 2018. GODINE DO 2021. GODINE 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Materijale je utvrdio 
župan i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
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Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (28 „za“) uz 28 nazočnih vijećnika donijela 
 

AKCIJSKI PLAN 
suzbijanja korupcije u Međimurskoj županiji za razdoblje od 2018. do 2021. godine. 

 
TOČKA 22. 

INFORMACIJA O POTPISU IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 
PIŠKORNICA D.O.O. REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM 

SJEVEROZAPANE HRVATSKE 
 

U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Informaciju o potpisu izmjena društvenog 
ugovora trgovačkog društva Piškornica d.o.o. Regionalnog centra za gospodarenje otpadom 
sjeverozapadne Hrvatske. Informaciju Skupštini predlaže župan. 
 

O informaciji se vijećnici nisu izjašnjavali. 
 

Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 6. sjednicu Skupštine 
Međimurske županije u 11:15 sati. 

 

                                                                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                            Mladen Novak, dipl. ing., v.r. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio 
zapis sa 6. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za 
poslove Skupštine i opće poslove. 

 

 


