IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 7. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 12. srpnja 2018. godine, u velikoj
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati
Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/18-03/9, URBROJ:2109/1-02-18-01, od 4. srpnja
2018. godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak.
Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Mladen Novak te je u ime vijećnika čestitao na
velikom uspjehu Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji poželjevši puno uspjeha u finalu.
Nadalje, utvrdio je da je na sjednici bilo nazočno 35 vijećnika i 1 član Županijske
Skupštine, Igor Ivković.
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Boška Ban Vlahek, Jasna Ciboci, mr.sc.
Franjo Cimerman, Mladen Čonka, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Tamara Hrelja, Zlatko
Horvat, Nenad Hranilović, Višnja Ivačić, Igor Ivković, Valentin Kočila, Željko Kofjač, Goran Kozjak,
Nadica Lovrec, Franjo Makovec, Mihaela Martinčić, Slađan Mihoci, Zdravko Mlinarić, Alojz Nestić,
Dijana Novak, Mladen Novak, Petar Novak, Marina Orehovec, Matjaš Oršuš, Željko Pavlic,
Vladimir Peršić. Petra Podravec, Josip Puklavec, Snježana Sabolek, Siniša Šalamon, Zvonimir
Taradi, Bernarda Topolko, Marijan Varga i Ervin Vičević. Naknadno su se sjednici pridružili
vijećnici Dražen Vidović i Ivančica Somođi.
Žugec.

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Borka Bunjac, Antun Marodi, Nino Vrhar i Matija

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, Darko
Radanović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, 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, Ivan Plačko,
direktor TIC-a i Mirjana Pintar, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.
Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Skupštine
Međimurske županije.
Potom je jednoglasno („35“ za) prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Skupštine
Međimurske županije.
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali
aktualni sat
Vijećnik Željko Pavlic istaknuo je kako je prema podacima FINE dana 31. ožujka 2018.
godine u Međimurskoj županije bilo blokirano 8 285 građana koji ukupno duguju 1, 4 milijardu
kuna, čime Međimurje spada u sam vrh hrvatskih županija po broju blokiranih. Građani
Međimurja najviše duguju bankama, kartičarima, agencijama, telekomima i to 1, 3 milijardu kuna.
Državi su dužni 71 milijun kuna, a općinama, gradovima i županiji 5 milijuna kuna. Mnogi od tih
blokiranih u teškoj su situaciji bez prihoda, a neki od njih ostaju i bez svog doma. S obzirom da je
očito da postojeća zakonska rješenja neće riješiti problem blokiranih, vijećnika je zanimalo, hoće
li se Županija uključiti u pomaganje barem onih najugroženijih blokiranih stanovnika Međimurja.
Konkretnih prijedloga za oblike pomoći ima, a jedna od njih je građanska inicijativa „Ovršni
ustanak“ koja predlaže osnivanje Fonda za deložirane i izgradnju stambenih jedinica za
stambeno zbrinjavanje deložiranih i beskućnika.
Drugo, vijećnik je rekao da raspolaže informacijama kako su se na području Željezničke
postaje Mala Subotica, dogodila dva sigurnosna incidentna vezana uz neispravno funkcioniranje
branika na pružnim prijelazima u Maloj Subotici. Zatražio je pisani odgovor na pitanje jesu li te

informacije točne, ako jesu, zbog čega je došlo do ugrožavanja sigurnosti i što će se poduzeti da
se takve situacije više ne ponove.
Matija Posavec, župan pohvalio je građansku inicijativu „Ovršni ustanak“ te je istaknuo
da kao društvo i zajednica moramo biti solidarni prema onima kojima je pomoć potrebna.
Nekoliko puta održan je sastanak sa predstavnicima građanske inicijative od kojih je dobio
prijedloge. Jedan od prijedloga bio je osnivanje Fonda za stambeno zbrinjavanje deložiranih i
beskućnika što je i prihvaćeno te je u Proračun Međimurske županije uvrštena stavka od 150
tisuća kuna.
Vijećnik Ivica Baksa pitao je može li Međimurska županija provesti bilo kakav model da
se informatika uvede u niže razrede (1-4) barem kao izborni predmet. Vijećnik smatra da sredstva
kao i stručnog kadra ima za to. Dodao je kako je Varaždinska županija to već sprovela u svojim
školama što je izuzetno važno obzirom da živimo u vremenu gdje je svaka generacija sve
naprednija te je teško zamisliti bilo kakav rad ili dobivanje radnog mjesta bez informatičke
pismenosti.
Matija Posavec, župan odgovorio je da osnivanjem Centra izvrsnosti iz informatike,
suradnjom s udrugama, osnivanjem informatičkog klastera, funkcioniranjem TIC-a činimo sve
kako bi informatika imala visoku zastupljenost u obrazovnom sustavu Međimurja. Rezultat tome
je što imamo i državnog prvaka iz informatike kao i brojne sudionike na europskim i svjetskim
natjecanjima.
Vijećnica Dijana Novak istaknula je da se u nekoliko navrata spominjala nabava uređaja
za magnetsku rezonancu za Županijsku bolnicu Čakovec. Pošto je to izuzetno važno za pacijente
iz Međimurja, zanimalo ju je kako stvari stoje s nabavom istog.
Pitala je i kakva je situacija s potpisivanjem ugovora za ulaganje u revitalizaciju prirodne
baštine i što to konkretno znači za Međimurje.
Matija Posavec, župan na prvo pitanje odgovorio je kako će uređaj za magnetsku
rezonancu biti u našoj bolnici do kraja ove godine. Uskoro će Županija raspisati javni natječaj za
nabavku uređaja, stvoriti sve preduvjete, osigurati financijska sredstva i na taj način podići
standard u zdravstvenom sustavu. Dodao je kako je to jedan vrlo važan projekt za sve jer se u
Županijskoj bolnici Čakovec liječi cca. 86% pacijenata s područja Međimurske županije. Za sada
je za nabavku istog u Proračunu osigurana stavka od 4,5 milijuna kuna. Taj iznos trebao bi biti
dovoljan za pokriće polovice iznosa sve ovisno o postignutoj cijeni na javnom natječaju.
Glede drugog pitanja župan je istaknuo kako je projekt „Med dvemi vodami“ vrijedan više
od 12 milijuna kuna od čega je 85 % osigurano bespovratnih europskih sredstava. Potpisivanje
ugovora prolongirano je za idući tjedan, a projektom je predviđena rekonstrukcija i opremanje
Centra za posjetitelje Med dvemi vodami u Križovcu, rekonstrukcija i opremanje edukacijsko –
istraživačkog centra Matulov grunt u Frkanovcu te uređenje Eko-turističke poučne staze
„Svetomartinska Mura“.
Vijećnik Mladen Čonka spomenuo je problem vrana na poljoprivrednim parcelama i
domaćinstvima. Iznio je kako je za razliku od prethodnih godina, kada su vrane stvarale probleme
samo na njivama, taj problem danas izuzetno eskalirao i vrane su se udomaćile i u naseljima. Do
sada je bilo prijedloga da taj problem rješavaju lovci. Međutim, sukladno Zakonu o lovstvu,
lovačka društva nemaju ovlasti oko vrana u naselju kao ni 300 metara izvan naselja. Zamolio je
župana da na Kolegiju načelnika i gradonačelnika inicira taj problem te da se u suradnji sa
strukom i Ministarstvom poljoprivrede pokuša naći model kako staviti broj vrana u nekakav
normalan suživot s ljudima.
Nadalje, postavio je pitanje u svezi lista čekanja u bolnici. Rekao je da se na
specijalističke preglede dugo čeka te da gotovo nema usluge u bolnici za koju se ne treba naručiti
i čekati šest mjeseci, a nekada i duže. Zanimalo ga je što je uzrok tome - nedostatak liječnika,
uređaja ili limit HZZO-a. Osvrnuo se i na nabavku uređaja za magnetsku rezonancu te je rekao
da ćemo imati još jedan uređaj za dijagnostiku, koji nam neće puno koristiti odnosno koristi će
imati samo oni koje će doći na red.
Matija Posavec, župan na prvo pitanje odgovorio je kako je to pitanje u ingerenciji
lokalne samouprave pa je shodno tome prihvatio inicijativu da se kao točka uvrsti na Kolegij
načelnika i gradonačelnika. Na drugo pitanje odgovorio je da kao osnivači bolnice nećemo
dozvoljavati nikakve kvote jer svaki pacijent koji treba pregled ga treba i dobiti te će se u svezi
toga zatražiti očitovanje ravnatelja bolnice. Iznio je kako smatra da je dobro što će se nabaviti
uređaj za magnetsku rezonancu jer je to standard 21. stoljeća.
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Na drugo pitanje referirala se i dr.sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica Upravnog odjela
za zdravstvo i socijalnu skrb odgovorivši da su liste čekanja sve veće zbog izvrsnosti. Naime,
Županijska bolnica Čakovec razvija odjele koji postaju izvrsni i zbog toga se bilježi veći priljev
pacijenata. Bolnica nabavlja opremu i sva oprema je zamašnjak koji omogućuje kvalitetnije
zbrinjavanje pacijenata. Glede odlaska liječnika pročelnica je istaknula da liječnici odlaze iz cijele
Hrvatske ne samo iz Međimurske županije te da smo kao Županija u dobroj poziciji. Na prijedlog
Odbora za zdravstvo prikupljeni su prijedlozi za zadržavanje liječnika u našem kraju te će se u
suradnji sa Savjetom za zdravlje, Kolegijem gradonačelnika i načelnika te sa svim stručnim
čimbenicima izraditi dokument s dugoročnom vizijom zdravstva u Međimurskoj županiji. Glede
limita odnosno kvote HZZO-a istaknula je da se stalno traži da se taj limit poveća. On je od ove
godine i povećan za 500 tisuća kuna međutim to još uvijek nije dovoljno.
Potom se vijećnik Mladen Čonka zahvalio na objašnjenju. Nadovezao se i na županov
odgovor glede nabavke uređaja za magnetsku rezonancu istaknuvši da on nije protiv nabavke
istog, već smatra kada se nabavi da bi se trebao koristiti.
Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman referirao se na odgovor na vijećničko pitanje Zlatka
Horvata sa 6. sjednice Skupštine. Rekao je da su vijećnici dobili mnogo informacija o sustavu
navodnjavanja u Međimurju, iz kojih se može zaključiti da je projekt navodnjavanja u Međimurju u
potpunosti propao. Štoviše, ispada da je navodnjavanje najveći fijasko ove Županije u
županovom mandatu. U čitav projekt navodnjavanja, na tri lokacije, utrošeno je preko 170
milijuna kuna (300 puta veći iznos nego se ove godine izdvaja za besplatne udžbenike). Nakon
što se već 2013. godine pokazalo da prvi sustav navodnjavanja u Kuršancu ne daje željene
rezultate i da nema interesa, unatoč tome, župan je u svom mandatu počeo izgradnju još dva
sustava (Belica i Donji Kraljevec) te je najavljivao da će dodatni sustavi navodnjavanja koštati oko
90 milijuna kuna, a sada su vijećnici dobili podatke da je ukupno utrošeno 150 milijuna kuna na
sustave Belica i Donji Kraljevec. Pitao je, s obzirom na enormna sredstva koja su uložena u ovaj
projekt te činjenicu da je prije projekta netko radio i studiju izvodljivosti, i ispitivanje interesa
korisnika i cost benefit analizu, zašto se dogodio ovakav fijasko. Može li se imenovati krivce, bilo
u fazi pripreme ili u fazi izvođenja projekta i da li se planira tražiti nečiju odgovornost za ovaj
debakl. Zaključio je, s obzirom na iznos od gotovo 200 milijuna kuna (od toga 140 milijuna u
županovom mandatu) da bi u normalnim sredinama bilo normalno tražiti i kaznenu odgovornost
protiv poznatog ili nepoznatog počinitelja.
Drugo pitanje bila je reakcija na izjave predsjednika Skupštine oko pojavljivanja članova iz
kluba HDZ-a i HDS-a na sjednicama skupštinskih odbora. Iznio je da je župan na prošloj sjednici
dao izjavu da su sjednicu napustili vijećnici koji ne dolaze na sjednice odbora gdje se raspravlja o
svim točkama dnevnog reda. Shodno tome u klubu su ispitali tko dolazi, a tko ne dolazi na
sjednice odbora i utvrdili da su na odborima prije prošle sjednice bili prisutni Ivančica Somođi
(Odbor za međužupanijsku suradnju), Igor Ivković (Odbor za Statut, Poslovnik i propise), Franjo
Cimerman (Odbor za gospodarski razvoj), Mladen Križaić (Odbor za energetiku, komunalnu i
prometnu infrastrukturu), Gordana Ramušćak (Odbor za prosvjetu, kulturu i sport), Suzana
Belović (Odbor za socijalnu skrb) i Zlatko Horvat (Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša).
Prema evidenciji, od 8 odbora, bili su prisutni na 7. Pri tome se ti isti članovi odbora žale da
pozive dobivaju dan ili dva prije odbora, i gotovo je nemoguće dogovoriti odlazak s posla kada
tako kasno saznate da imate odbor. Pitao je odakle županu neistinit podatak da članovi odbora iz
redova HDZ-a i HDS-a ne dolaze na odbore. Je li samo ponovio riječi predsjednika Skupštine koji
traži alibi da prikrije svoje nedemokratsko sazivanje sjednica Skupštine. Zatražio je da se ispita
tko širi neistine i da se isti ispriča članovima odbora.
Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti u svezi
prvog pitanja odgovorio je kako je odgovor krivo shvaćen. Naime, ukupna vrijednost sva tri
sustava navodnjavanja iznosi cca. 180 milijuna kuna, ali sustav Prelog – Donji Kraljevec i sustav
navodnjavanja Belica još nisu izgrađeni nego je to još u procesu. Predan je zahtjev za
građevinsku dozvolu i čeka se natječaj iz programa ruralnog razvoja kojim će u 100% iznosu biti
financirana izgradnja sustava ukoliko se tome pristupi odnosno ako se prikupi dovoljan broj
potpisanih predugovora (70%) od strane vlasnika zemljišta. Dakle taj iznos koji je bio spomenuti
nije utrošen. Sustav navodnjavanja Kuršanec nema trenutno korisnike iz razloga što korisnici koji
imaju zakup u državno zemljište ne koriste sustav navodnjavanja iako su po Zakonu to dužni
raditi. Međutim ne postoji nikakav sustav kontrole i kažnjavanja. Dosta je nelegalno postavljenih
pumpi i ima dosta razloga. Županija je napravila sve da to pokrene, ali nažalost nema korisnika.
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Matija Posavec, župan na prvo pitanje odgovorio je da je navodnjavanje financirano
sredstvima resornog ministarstva, a sve sukladno politici koja podrazumijeva veći postotak
navodnjavanja površina u Republici Hrvatskoj pa tako i u Međimurju. Naša je odgovornost da
pružimo ruku suradnje i damo šansu i priliku ljudima da postave novi standard u poljoprivrednoj
proizvodnji. Da toga nema onda bi Vaše pitanje bilo zašto toga nema. Dakle preko Županije ide
projekt, međutim za isti ne moramo osiguravati sredstva.
Glede drugog pitanja, župan je odgovorio da se na sjednicama odbora raspravlja o svim
točkama dnevnog reda kako bi odbor dao svoje mišljenje i kako bi Skupština mogla donositi što
kvalitetnije odluke. Nije svaki odbor jednako važan. Kao što je proračun tehnički najvažniji
dokument koji donosi Županijska skupština tako je Odbor za financije jedan od važnijih odbora.
Istaknuo je da je želio apostrofirati o Odboru za financije s obzirom da je od sedam sjednica
odbora član kluba HDZ-a i HDS-a na sjednici bio samo jedanput. Spomenuo je i nepojavljivanje
vijećnika na tematskoj sjednici Odbora za gospodarstvo unatoč činjenici što ju je sam inicirao.
Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman nije bio zadovoljan odgovorom na prvo pitanje. Rekao
je da sustav navodnjavanja u Kuršancu postoji od 2013. godine i da je potrošeno cca. 30 milijuna
kuna te da u pet godina taj projekt nije zaživio, a sada se govori o ideji da se ide u nove projekte.
Zamolio je pisani odgovor na pitanje zašto projekt u Kuršancu nije zaživio nakon što je utrošeno
cca. 30 milijuna kuna, a nitko za to nije odgovoran. U svezi odgovora na drugo pitanje pitao je da
li se može generalno reći da članovi iz kluba HDZ-a i HDS-a na odbore ne dolaze ako ne dolazi
samo jedan član. A glede tematske sjednice Odbora za gospodarstvo rekao je da onaj koji je
inicirao sjednicu nije bio pozvan te je konstatirao da je to velika greška Županije i predsjednika
Skupštine.
Vijećnica Jasna Ciboci pitala je u kojoj je fazi postupak ažuriranja projektne
dokumentacije za dogradnju Osnovne škole Mursko Središće, odnosno zašto postupak tako dugo
traje te je li predračun dostavljen Županiji i koji su daljnji koraci realizacije navedenog projekta.
Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport odgovorio
je kako je radni sastanak na tu temu trebao biti održan prošloga tjedna, no zbog godišnjih odmora
nisu se mogli odazvati svi dionici te je predviđen nakon godišnjih odmora, a o svemu je
obaviješten i gradonačelnik Murskog Središća.
Vijećnik Goran Kozjak izrazio je zadovoljstvo na dobivene pisane prijedloge od
zdravstvenih ustanova za sprečavanja odlaska liječnika koje je zatražio na prethodnoj sjednici
Skupštine. Osvrnuo se i na pitanje vijećnika Mladena Čonke te je pojasnio da se liste čekanja
stvaraju iz razloga što je liječnika sve manje, a pacijenata sve više. Svake godine se priljev
pacijenata poveća za 10% i to bez obzira na odlazak u Austriju ili Njemačku jer se na kraju svi
dođu liječit k nama. Jedan od problema je da nema penalizacije za ne podizanje nalaza. Iznio je
podatak da se 30% nalaza ne podigne, a 15% pacijenata uopće ne dođe na operativni zahvat
iako su naručeni dva mjeseca ranije. Dodatni problem je što se uputnice za hitnost zlouporabe
čime se opterećuje služba.
Vijećnik Josip Puklavec pitao je predsjednika Skupštine planira li se održati tematska
sjednica vezana uz stanje u poljoprivredi. Naime, smatra da je o toj temi nužno progovoriti jer
situacija u poljoprivredi nipošto nije dobra. Nisu zadovoljni ratari, stočari, a stanje nije dobro ni u
voćarstvu i vinogradarstvu gdje se nasadi krče, a rijetko obnavljaju i sade. Zadovoljni su samo
razni preprodavači i uvozno trgovački lobiji, dok pravi poljoprivredni proizvođači, kojih je sve
manje, grcaju u problemima. Ni jedna dosadašnja Vlada u Republici Hrvatskoj do sada nije u
dovoljnoj mjeri shvatila važnost ove privredne grane. Vijećnik je dao podatak da je vrijednost
domaće poljoprivredne proizvodnje u 90-tim godinama iznosila 32 milijarde kuna, a u 2016. godini
15,5 milijardi kuna, dok je istovremeno plasirano oko 40 milijardi kuna raznih poticaja. Kako ni
Međimurska županija nije imuna na probleme u toj važnoj djelatnosti smatra da je potrebno o
tome progovoriti, a poruke i zaključke proslijediti prema Vladi odnosno nadležnom Ministarstvu.
Vijećnik Mladen Novak napomenuo je da sukladno Poslovniku nema pravo odgovoriti na
pitanje. Međutim, dao je informaciju kako je održana proširena sjednica Odbora za gospodarstvo
koja je priprema za tematsku sjednicu Skupštine. Istaknuo je da tema koja je važna mora biti
dobro razrađena da bi se o istoj na samoj sjednici mogla voditi rasprava kako bi se naposljetku
donijeli kvalitetni zaključci koji će nekoga obvezivati, a nekome ponuditi rješenja. Plan je da se
nastavi tako raditi i sa ostalim odborima o temama koje su važne za Međimursku županiju, kao
što su poljoprivreda i turizam, zdravstvo te školstvo i obrazovanje. Ujedno je pozvao sve vijećnike
da se uključe u rad i daju svoje ideje.
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Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman iskoristio je povredu Poslovnika Skupštine
napomenuvši da je predsjednik Skupštine odgovorio na pitanje vijećnika, a nije postavio pitanje.
Vijećnik Ervin Vičević istaknuo je da se na sjednici Vlade Republike Hrvatske našao
nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi. U njemu se, iako nije bila predmet rasprave, pojavio dio prema kojem se
učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom stavljaju na treće mjesto u natječajima za radna
mjesta. Primjerice, inženjer bez radnog iskustva s položenim pedagoškim predmetima može na
budućem natječaju ostvariti prednost u odnosu na učitelja koji godinama radi na određeno
vrijeme u struci. Posebno se to odnosi na Međimurje jer je Učiteljski fakultet u Čakovcu za
Međimurje dao veliki broj kvalitetnog kadra, a među kojima je veliki broj još uvijek zaposlenih na
određeno vrijeme ili nezaposlenih. Zanimalo ga je na koji način župan namjerava zaštiti od
ovakvog diskriminatorskog zakona učitelje koji su ujedno i građani Međimurja.
Na pitanje vijećnika očitovala se Sandra Herman, zamjenica župana istaknuvši kako je
reagirala cijela akademska zajednica te da će se putem amandmana pokušati izmijeniti sporni
dio. Ono što može biti utjeha za učitelje jest činjenica da je sustav promijenjen već 2005. godine
pa je malo njih ostalo nezaposleno te se retrogradno ništa neće mijenjati ni intervenirati u
postojeća radna mjesta djelatnika u obrazovnom sustavu.
Vijećnik Zlatko Horvat dotaknuo se teme izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana
Međimurske županije rekavši kako je od pojedinih jedinica lokalne samouprave iskazana potreba
izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš ne samo za dijelove koji su vezani uz II. izmjene i
dopune Prostornog plana, već i za cijeli prostor Međimurske županije. Na taj bi se način izbjegla
obaveza jedinica lokalne samouprave da prilikom izrade Prostornog plana svog područja donosi, i
plaća, izradu Strateške procjene niže razine. Slijedom navedenog pitao je zašto se ne radi
Strateška procjena utjecaja na okoliš za cijelo Međimurje, nego se radi samo uz II. izmjene i
dopune Prostornog plana Međimurske županije.
U svezi drugog upita rekao je da je na prošloj sjednici Skupštine Međimurske županije,
županu Matiji Posavcu postavljeno pitanje o odnosu države prema Međimurju odnosno smatra li
da Vlada dovoljno pomaže Međimurju. Podsjetio je kako je župan u odgovoru izrekao: „Svi
europski projekti nisu projekti ministara koji dolaze u Međimurje, već projekti predanog rada ljudi
u općinama, gradovima i županiji. Što se tiče europskog novca, postoje jasna pravila, a ne po
babi i stričevima, strankama nego kvalitetno iskazane potrebe i dobro složenih projekata po
kojima se dobiva novac“. Nadalje istaknuo je kako je jedna politički izuzetno nekorektna opaska i
komentar župana bila: „Ni ova Vlada, kao ni one prije, a ni one poslije nisu i neće Međimurju
ništa dati“. Zanimalo ga je smatra li župan doista da trenutačna Vlada, Vlada premijera
Plenkovića, dijeli novac po babi i stričevima čime zanemaruje Međimurje.
Mirjana Pintar, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije
osvrnula se na prvi upit vijećnika te je rekla da je postupak izmjena i dopuna Prostornog plana
Međimurske županije zakonski određen. Javna rasprava je gotova i napisane su primjedbe na
Prostorni plan. Zakonom o zaštiti okoliša propisano je da je potrebno izraditi i Stratešku procjenu
utjecaja na okoliš. Napomenula je kako je Zavod samo izrađivač Prostornog plana, a nositelj
izrade je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i oni su dužni provesti
postupak.
Potom se o istom upitu očitovao i Stjepan Lacković, pročelnik Upravnog odjela za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša napomenuvši da je postupak izrade II. izmjena i
dopuna Prostornog plana propisan Zakonom o prostornom uređenju, dok je postupak izrade
Strateške procjene utjecaja na okoliš propisan Zakonom o zaštiti okoliša. Sukladno zakonu u
sklopu postupka izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije provodio se i postupak
izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš. Činjenica je da se ista provodila samo uz planirane
II. izmjene i dopune Prostornog plana Međimurske županije. Strateška procjena kao i II. izmjene i
dopune Prostornog plana će se moći koristiti u izmjenama i dopunama prostornih planova
jedinica lokalne samouprave u onim dijelovima u kojima se one podudaraju sa prostornim
planovima Međimurske županije. Međutim općine i gradovi imaju mogućnost da u svoje prostorne
planove mogu uz građevine važne za županiju odrediti i građevine važne za grad odnosno općinu
i ako Strateška procjena u tom dijelu nije analizirala te utjecaje na okoliš onda će se provoditi
Strateška procjena utjecaja na okoliš uz izmjene i dopune Prostornog plana grada ili općine.
Matija Posavec, župan je odgovorio da sve što se odvija u Međimurju nije zasluga
pojedinca ili bilo koje političke stranke na vlasti već aktivnog doprinosa cijelog tima ljudi koji na
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terenu osmišljavaju projekte, kandidiraju ih, prate evaluacijske procese, suočavaju se s izazovima
administracije i prate realizaciju projekta pazeći na poštivanje svih rokova i predaje izvješća. To je
vrlo kompliciran sustav u kojem doista kao Međimurje dokazujemo zavidnu razinu spremnosti i
sposobnosti povući novac iz EU i nije korektno da se prezentira priča da je to zasluga neke
stranke ili nekog ministra.
Potom se očitovao vijećnik Zlatko Horvat napomenuvši da je u trenutku održavanja
sjednice Skupštine, na kojoj je dana izjava da Vlada ništa ne daje Međimurju, istovremeno deset
načelnika i gradonačelnika u Zagrebu potpisivalo ugovore u vrijednosti od 50 milijuna kuna.
Zaključio je da je to jedan od primjera da je Vlada dala znak, a ne europska unija. Glede
odgovora na prvo pitanje rekao je da su prema njemu dostupnim informacijama neke jedinice
lokalne samouprave spremne sufinancirati izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš cijelog
Međimurja čime bi izbjegle same donositi istu.
Po završetku aktualnog sata sukladno članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske
županije predsjednik Skupštine Međimurske županije dao je na prihvaćanje predloženi dnevni
red.
U međuvremenu se sjednici pridružio vijećnik Dražen Vidović te je sjednici prisutno 36
vijećnika.
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika, za 7. sjednicu
utvrdila sljedeći dnevni red:
1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I
IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE
OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018.
GODINU
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
4. PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU NABAVE OBVEZNIH ŠKOLSKIH
UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S
PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
5. PRIJEDLOG ODLUKE O STJECANJU POSLOVNOG UDJELA U TRGOVAČKOM
DRUŠTVU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE DRUŠTVO S
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POTPORU TEHNOLOŠKI UTEMELJENOM I
INOVATIVNOM PODUZETNIŠTVU
6. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA I DRUGIH
PRAVA DIREKTORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE I RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
7. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O
PARTNERSTVU NA PROJEKTU MED DVEMI VODAMI
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE RAZVOJNO –
EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU, METALSKA JEZGRA ČAKOVEC
9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA
LOKALNU SAMOUPRAVU
10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA
STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA
FINANCIJE I PRORAČUN
12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA
IZBOR I IMENOVANJA
13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA
POLJOPRIVREDU I TURIZAM
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TOČKA 1.
A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I IMENU
ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI
VIJEĆNIČKI MANDAT
Izvješće mandatne komisije podnio je Dražen Vidović, predsjednik Mandatne komisije.
Mandatna komisija Skupštine Međimurske županije na 4. sjednici održanoj 12. srpnja
2018. godine utvrdila je da je Darku Horvatu započelo mirovanje mandata.
Naime, Darko Horvat imenovan je za ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta dana
25. svibnja 2018. godine. Člankom 78. stavkom 1. podstavkom 2. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“ broj 144/12 i 121/16 – daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da član
predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može istovremeno
biti ministar odnosno član Vlade Republike Hrvatske.
Darko Horvat izabran je za vijećnika Skupštine Međimurske županije na kandidacijskoj
listi HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE. Prema članku 81. stavku 2. Zakona, člana
predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani
kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojemu je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga
politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.
Shodno tome, HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA odredila je da umjesto Darka
Horvata vijećnički mandat u Skupštini Međimurske županije počinje obnašati zamjenik vijećnika
IGOR IVKOVIĆ.
Na kraju je čestitao gospodinu Horvatu na imenovanju poželjevši mu sreće i hrabrosti u
radu.
Jednoglasno („36“ za) uz 36 prisutnih, vijećnici su usvojili predmetno Izvješće te je
donijeta
ODLUKA
o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Skupštini
Međimurske županije
B) POLAGANJE PRISEGE
Predsjednik Skupštine pročitao je tekst prisege:
«Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika obnašati savjesno i odgovorno i
da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta i odluka Međimurske županije, da
ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske te se zauzimati za svekoliki probitak
Međimurske županije i Republike Hrvatske.“
Potom je Igor Ivković sa riječju „prisežem“ dao prisegu za vijećnika Skupštine
Međimurske županije.
U vijećnici je sada prisutno 37. vijećnika.
TOČKA 2.
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018.
GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna
Međimurske županije za 2018. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na
raspravu i usvajanje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici mr.sc. Franjo Cimerman, Dragutin Glavina, Željko
Pavlic, Zlatko Horvat i Matija Posavec, župan.
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Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“ i 5 „protiv“) uz 36 nazočnih vijećnika
donijela
I. I Z M J E N E I D O P U N E
Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu.

TOČKA 3.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju
proračuna Međimurske županije za 2018. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je
Skupštini na raspravu i usvajanje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“ i 5 „protiv“) uz 36 nazočnih vijećnika
donijela
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Međimurske županije za 2018. godinu.
TOČKA 4.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU NABAVE OBVEZNIH ŠKOLSKIH UDŽBENIKA
ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S PODRUČJA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave obveznih
školskih udžbenika za školsku godinu 2018./2019. za učenike osnovnih škola s područja
Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i
usvajanje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu.
Uvodno obrazloženje podnijela je Sandra Herman, zamjenica župana.
U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Matija Posavec, župan.
Sjednici se pridružila vijećnica Ivančica Somođi.
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočnih vijećnika donijela
ODLUKU
o sufinanciranju nabave obveznih školskih udžbenika za školsku godinu 2018./2019. za učenike
osnovnih škola s područja Međimurske županije.
TOČKA 5.
PRIJEDLOG ODLUKE O STJECANJU POSLOVNOG UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU
TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA POTPORU TEHNOLOŠKI UTEMELJENOM I INOVATIVNOM
PODUZETNIŠTVU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o stjecanju poslovnog udjela u
trgovačkom društvu Tehnološko – inovacijski centar Međimurje društvo s ograničenom
odgovornošću za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu. Prijedlog je
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
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Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika donijela
ODLUKU
o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Tehnološko – inovacijski centar Međimurje
društvo s ograničenom odgovornošću za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom
poduzetništvu
TOČKA 6.
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA I DRUGIH
PRAVA DIREKTORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I
RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Vijećnici su pred početak sjednice na klupe primili ispravljenu verziju Prijedloga II. izmjena
i dopuna smjernica. Naime, u materijalima koje su primili uz poziv za sjednicu u članku 1. u prvom
redu tablice greškom je napisan krivi bruto iznos kao polazna osnova za izračun plaća, pa
umjesto 18.679,80 bi trebalo biti 18.672,00 kn. Isto tako u obrazloženju se potkrala greška u
zadnjem pasusu oko iznosa, umjesto 18.672,00 kuna napisano je 18.762,00 kuna. Prijedlog je
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici mr.sc. Franjo Cimerman, Mihaela Martinčić, Slađan
Mihoci, Zlatko Horvat i Matija Posavec, župan.
usvojila

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (27 „za“ i 7 „protiv“) uz 34 nazočnih vijećnika

II. IZMJENE I DOPUNE
smjernica za utvrđivanje plaća i drugih prava direktora trgovačkih društava u vlasništvu
Međimurske županije i ravnatelja ustanova čiji je osnivač Međimurska županija.

TOČKA 7.
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O
PARTNERSTVU NA PROJEKTU MED DVEMI VODAMI
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za
sklapanje Sporazuma o partnerstvu na projektu Med dvemi vodami. Prijedlog je utvrdio župan i
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu.
U raspravi su sudjelovale vijećnica Ivančica Somođi i Sandra Herman, zamjenica župana.
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o partnerstvu na projektu Med dvemi
vodami
TOČKA 8.
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE RAZVOJNO
EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU, METALSKA JEZGRA ČAKOVEC
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke izmjeni 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.
U raspravi su sudjelovali vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman, Ivan Plačko, direktora TICM-a i
Matija Posavec, župan.
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju ustanove Razvojno edukacijski centar za metalsku industriju,
Metalska jezgra Čakovec
TOČKA 9.
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA
LOKALNU SAMOUPRAVU
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru
predsjednika Odbora za lokalnu samoupravu. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za lokalnu samoupravu.
TOČKA 10.
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA STATUT,
POSLOVNIK I PROPISE
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za Statut, Poslovnik i propise. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio
ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila
R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise
TOČKA 11.
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE
I PRORAČUN
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za financije i proračun. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je
Skupštini na raspravu i usvajanje.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun.
TOČKA 12.
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I
IMENOVANJA
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za izbor i imenovanja. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je
Skupštini na raspravu i usvajanje.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja.
TOČKA 13.
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA
POLJOPRIVREDU I TURIZAM
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za poljoprivredu i turizam. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga
je Skupštini na raspravu i usvajanje.
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila
R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu i turizam.
Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 7. sjednicu Skupštine
Međimurske županije u 11:30 sati.

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

NAPOMENA:
sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 7.
sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće
poslove.
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