
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 8. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 27. rujna 2018. godine, u velikoj 

vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9:04 sati 
 

Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/18-03/10, URBROJ:2109/1-02-18-01, od 17. rujna  
2018. godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak. 

Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Mladen Novak i utvrdio da je na sjednici bilo 
nazočno 38 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, Igor Ivković, Višnja Ivačić, Valentin Kočila, Željko Kofjač, Nadica 
Lovrec, Franjo Makovec, Mihaela Martinčić, Slađan Mihoci, Zdravko Mlinarić, Alojz Nestić, Dijana 
Novak, Mladen Novak, Petar Novak, Marina Orehovec, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Petra 
Podravec, Josip Puklavec, Ivančica Somođi, Siniša Šalamon, Zvonimir Taradi, Bernarda Topolko, 
Marijan Varga, Ervin Vičević, Dražen Vidović, Nino Vrhar i Matija Žugec. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Goran Kozjak, Antun Marodi, Matjaš Oršuš i 
Snježana Sabolek. 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Sandra Herman, zamjenica župana, 
Josip Grivec, zamjenik župana, Goran Gotal, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove 
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, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće 
poslove,  Ljerka Cividini, ravnateljica ŽUC-a i Željko Medved, predsjednik Udruga zajednice 
tehničke kulture Međimurske županije. 

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

Potom je jednoglasno („38“ za) prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali  
 

a k t u a l n i  s a t 
 

Vijećnik Željko Pavlic iznio je kako je prema izračunu Instituta za javne financije, 
Hrvatska od 1992. do 2015. godine na neuspješno restrukturiranje i sanaciju brodogradilišta 
potrošila oko 30 milijardi kuna. Nakon 2015. godine nastavljena je praksa davanja jamstva 
brodogradilištima, koje će po svemu sudeći doći državi, odnosno nama, na naplatu. Za razliku od 
brodogradnje, tekstilne i obućarske tvrtke pa i ostale metalske tvrtke nisu dobivale nikakve 
potpore od države ili su dobivale samo mrvice. To je očit primjer neravnopravnog i nepravednog 
odnosa prema nekim industrijskim granama, pa i nekim hrvatskim regijama. Ministar rada i 
mirovinskog sustava Marko Pavić u prvom posjetu Međimurskoj županiji najavio je da bi se to 
moglo promijeniti, rekavši: „Ono što ćemo učiniti, je da upravo industrije koje su bitne u 
Međimurju, a to su tekstil, koža, metalska i obućarska industrija budu u posebnoj skrbi. To znači 
da naši konzultanti pregovaraju s Europskom komisijom o uvođenju potpora za tekstilnu, 
obućarsku i drvnu industriju na način kako su to riješili u Italiji i Španjolskoj. Poduzetnik bi za 
svakog zaposlenog dobio potporu kojom bi mogao povećati plaću u tom sektoru i ako uspješno 
ispregovaramo s Europskom komisijom, a vjerujem da hoćemo, to bi moglo krenuti već ove 
jeseni. Vjerujem da ćemo do kraja lipnja dobiti potporu od EU komisije za uvođenje takvog 
sustava potpore i da od rujna možemo ući u značajnije dizanje minimalne plaće, ali i plaće 
općenito“. Slijedom navedenog pitao je, ima li župan povratnu informaciju o ostvarenju 
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ministrovog obećanja ili su svi kapaciteti nadležnih ministarstava opet zaokupljeni spašavanjem 
brodogradnje. 

Nadalje, rekao je kako je već dugo sigurnost u Međimurskoj županiji, pogotovo u nekim 
njezinim dijelovima, ozbiljno narušena. Policijska uprava međimurska u suradnji s Međimurskom 
županijom provela je u travnju i svibnju 2018. godine kvantitativno istraživanje pod nazivom 
„Osjećaj sigurnosti u Međimurskoj županiji“ koje je provedeno u 41 naselju na uzorku od 562 
ispitanika, a koje je pripremila prof. dr.sc. Irena Čajner – Mraović i Udruga „Sfera“. Rezultate 
istraživanja predstavio je savjetnik ministra unutarnjih poslova Vladimir Faber i rezultati dokazuju 
tu tvrdnju. Obzirom da ovo istraživanje nije u Međimurju otkrilo ništa novo, a i obzirom da su i 
same predložene mjere za rješavanje ove problematike već dugo na stolu, zanimalo ga je kada 
će se one konačno početi primjenjivati. Smatra da će njihova što brža i efikasnija primjena 
pridonijeti promjeni stanja i povećanju sigurnosti u Međimurskoj županiji.  

Matija Posavec, župan odgovorio je kako je riječ o pitanjima iz ingerencije države i 
dodao da je tijeku rasprava o novoj poreznoj reformi koja bi se trebala početi primjenjivati od 1. 
siječnja 2019. godine. Vlada će nastojati uvažiti apele nas koji smo najviše za to da idemo sa 
dizanjem minimalne plaće s obzirom na strukturu gospodarstva. Rekao je da vjeruje da će i 
ministar gospodarstva koji je u funkciji pripremanja zakonskih prijedloga za usvajanje na razini 
Vlade i Sabora, a shvaćajući gospodarsku sliku Međimurja, napraviti sve u okviru svoje funkcije i 
pripremiti kvalitetan prijedlog gdje bi sjever Hrvatske pa i Međimurje bilo u jednom rangu 
dostojanstva brige Vlade prema onim radnicima koji danas rade za plaću manju od državnog 
prosjeka. 

 Nadovezujući se na pitanje sigurnosti podsjetio je da će dodatni policajci biti upućeni na 
područja koja su ocijenjena kao sigurnosno ugrožena te da će lokalne samouprave imati svoje 
kontakt policajce. Pored toga, pripremaju se i promjene u zakonodavstvu vezanom uz socijalnu 
skrb, a u tijelu koje na tome radi je i pročelnica županijskog Upravnog odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb Sonja Tošić Grlač. Prijedlog je da se proba kontrolirati trošenje socijalne pomoći. 
Ako netko dobiva novce iz državnog proračuna onda treba namjenski te novce trošiti. Svako 
nenamjensko trošenje novca iz lokalnog ili državnog proračuna predstavlja jedno djelo koje je 
protuzakonito i to treba onda sankcionirati. Također, jedan od prijedloga je da se neovlašteni 
upad u dvorište pretvori iz jednog lakšeg prekršajnog dijela u teže prekršajno ili kazneno djelo. Za 
to treba promijeniti Zakon o javnom redu i miru odnosno Zakon o prekršajima. 
 Vijećnik Zlatko Horvat pitao je na osnovi čega (kojeg članka Statuta ili Poslovnika) si 
župan i predsjednik Skupštine uzimaju za pravo održavati konferenciju za medije neposredno 
prije sjednice Skupštine, pa se već nekoliko puta desilo da zbog toga vijećnici Skupštine 
Međimurske županije  sjede u klupama čekajući župana i predsjednika.  Istaknuo je da ono što 
pojedini mediji nazivaju „tradicionalno obraćenje novinarima predsjednika Županijske skupštine i 
župana neposredno prije same sjednice Skupštine Međimurske županije“, članovi Kluba vijećnika 
HDZ-a i HDS-a smatraju politički vrlo nekorektnim činom i svojevrsnom zlouporabom sjednica 
Skupštine Međimurske županije od strane vladajuće koalicije.  

Vijećnik je zatražio i pisani odgovor na niz pitanja u svezi legalizacije koja se provodila na 
području Županije. Zanimalo ga je sljedeće: Koliko je objekata nezakonito izgrađenih stambenih 
zgrada u Međimurju bilo predviđeno za rušenje? Koliko je takvih zgrada, ako ih je bilo, srušeno? 
Postoji li kumulativni podatak, na osnovu obrađenih predmeta Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, koliko je ova cijela „priča“ oko legalizacije koštala stanovnike 
Međimurja (kopije katastarskih planova,  gruntovni izvadci, plaćanje kazni, komunalni doprinos, 
vodna naknada....)? Koliko je izdano rješenja za nezakonito izgrađene zgrade pomoćne namjene 
tlocrtne površine do 50 m2? Koliko je izdano rješenja za nezakonito izgrađene zgrade 
poljoprivredne namjene? Koliko je izdano rješenja za nezakonito izgrađene tj. rekonstruirane 
zgrade stambene i/ili poslovne namjene? Koliko je izdano uporabnih dozvola tijekom legalizacije 
za građevine izgrađene do 15.2.1968. godine? Koliko su iznosili troškovi zapošljavanja 
privremenih djelatnika za izdavanje rješenja nezakonito izgrađenih zgrada? Koliko je predmeta o 
legalizaciji upućeno na rješavanje u Zagreb? 

U svezi prvog upita Matija Posavec, župan je odgovorio da je jedan od temelja 
funkcioniranja župana i predsjednika Skupštine odgovornost i dostupnost. Danas se teško može 
naći županija, grad ili općina koja ima organiziranu dostupnost praćenja predstavničkog tijela. 
Nakon svake sjednice mediji dobe priopćenja sa svim aktualnim pitanjima i obrazloženjima 
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točaka dnevnog reda. Aktualni sat se snima i emitira se na Srce TV-u. Mediji prate rad Županijske 
skupštine s obzirom da župan predlaže točke, a predsjednik Skupštine uvrštava u dnevni red te 
točke ne prejudicirajući kako će one završiti. Istaknuo je da ne vidi ništa sporno ako prije početka 
sjednice Skupštine odgovore na novinarski upit zašto je određena točka na dnevnom redu. Ono s 
čime se župan složio jest činjenica da je sjednica počela u 9:04 sati te je napomenuo da će 
nastojati da se u buduće to ne ponovi. Dodao je da on kao i predsjednik Skupštine daju izjave 
koje su informativne, a ne političke.  

Oko legalizacije župan je dao kratak osvrt rekavši da se ona  provodila u cijeloj Hrvatskoj, 
pa tako i u Međimurju. Još jedanput pokazalo se da su Međimurci vrlo uredni i ažurni što se tiče 
papira. To govori i podatak da je od samog početka Međimurska županija u samom vrhu po broju 
legaliziranih objekata, a sve detalje vodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu 
okoliša. Država je propisala da se sav prihod od legalizacije mora potrošiti za osnove rada 
Upravnog odjela, primjerice za zapošljavanje, nabavku opreme, automobila i slično. 

Potom se očitovao vijećnik Zlatko Horvat rekavši da ne dvoji smije li se održavati 
konferencija za novinare, ali smatra da nije u redu da se održava prije same sjednice. Pozvao se 
na odredbu Poslovnika prema kojem svaki klub vijećnika ima pravo na prostorije, pitajući što bi se 
desilo da svaki klub održava konferenciju prije same sjednice.  

Glede osvrta na drugo pitanje mišljenja je da je Zakon o legalizaciji bio vrlo nepovoljan za 
žitelje Međimurja. Primjerice dok su se na moru legalizirale vile, u Međimurju su se legalizirali 
garaže, škednji i svinjci što je vidljivo iz Izvješće Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i 
zaštitu okoliša. Ustvrdio je da smo se trebali boriti protiv legalizacije jer gotovo da nije bilo 
nelegalno izgrađenih građevina, bilo je možda samo dogradnje.  

Vijećnica Jasna Ciboci rekla je kako je Grad Mursko Središće pokrenuo inicijativu o 
zabrani rada nedjeljom i blagdanima u trgovinama istaknuvši da se radi o hvalevrijednoj ideji koja 
će ženama koje rade u trgovini omogućiti da nedjelju provode sa svojom obiteljima. Pitala je ima li 
Međimurska županija službeni stav o radu trgovina nedjeljom i blagdanom te podržava li 
inicijativu Grada Mursko Središće da se ograniči odnosno zabrani rad nedjeljom. 

Drugo, zamolila je  informaciju o startu eksperimentalnog programa kurikularne reforme 
„Škola za život“ za sve škole Međimurske županije, koje su uključene u taj projekt. Interesiralo ju 
je jesu li svi dobili udžbenike i ostalu predviđenu opremu, kako se snalaze učitelji i profesori te 
koji su početni dojmovi i rezultati.  

Na drugi upit vijećnice osvrnuo se Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za 
obrazovanje, kulturu i šport rekavši da su tri naše škole uključene u program „Škola za život“. 
Županija u njega nije izravno uključena niti nad njime ima nadležnost, ali je upoznata s procesom 
i aktivnostima koje se provode. Do kraja prvog tjedna  nastave učenici su imali sve udžbenike, a 
tableti se još nabavljaju i to se odužilo u cijeloj Hrvatskoj jer nitko u skladištu  nema sedam tisuća 
tableta. Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje su bili 
u svakoj od naših škola od početka školske godine što znači da postoji stručni nadzor. 

Potom se Matija Posavec, župan očitovao na prvi upit vijećnice odgovorivši da rad 
nedjeljom zakonski može regulirati jedino država, odnosno Ministarstvo gospodarstva. Svaki treći 
Hrvat radi nedjeljom, a u Europi svaki četvrti stanovnik. Rad nedjeljom mora biti dodatno plaćen i  
složio se da nedjelja mora u nekim segmentima biti neradna. Tijekom 2004. i 2009. godine 
država je donijela odluku da nedjelja bude neradni dan, ali obje te odluke je srušio Ustavni sud. 
Javna rasprava traje, Ministarstvo gospodarstva predlaže zakonske izmjene. Stav je države da to 
regulira, a dok se to ne dogodi svaki grad i općina mogu razgovarati sa trgovcima na svom 
području. Istaknuo je kako je Mursko Središće izazvalo pozitivne reakcije, te da mu je drago da 
su stanovnici za nešto u većini te će i Županija to podržati. Županija nema nadležnost za ovo 
pitanje, ali načelnici i gradonačelnici imaju više utjecaja. 

Vijećnica Ivančica Somođi iznijela je da su mediji izvještavali o nezadovoljstvu mještana 
Općine Kotoriba izvedbom ceste Goričan – Kotoriba. Dok su se mještani ponadali da će dobiti 
kvalitetnu vezu na autocestu Goričan – Zagreb, ispostavilo se da cesta nije asfaltirana jer se 
nalazi u zaštićenom krajobrazu. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike potiče da se u 
nacionalnim parkovima grade posjetiteljski centri, uređuju prometnice, parkirališta i pješačke 
površine i to financira EU, a Međimurci ne mogu ni cestu asfaltirati u zaštićenom krajobrazu. 
Potaknuta učestalim problemima s kojima se susreću stanovništvo i načelnici općina uz rijeku 
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Muru, predložila je izmjenu granica Značajnog krajobraza rijeke Mure na temelju stručne podloge 
za izmjenu granice. Razlozi su:  
1. Zaštićeni krajobraz rijeke Mure granicama ulazi u naselja, a nestručnim argumentima se 
ograničava održiv život lokalnog stanovništva. 
2. Kvalitetnija zaštita prirode i nesmetano odvijanje poljoprivrednih aktivnosti, infrastrukturnog 
održavanja  ne moraju biti u suprotnosti. 
3. Zlorabljenje pojmova „zaštite prirode“ u nedostatku stručnih argumenata, čime se nepotrebno 
stvara jaz/sukob između korisnika prostora, stanovništva i mjera zaštite. 
4. Smanjivanje šteta koje čine lovne vrste na poljoprivrednim površinama unutar krajobraza, čime 
se pomaže poljoprivrednicima koji obrađuju  zemlju tog područja.  
Nadalje, pitala je, tko to koči razvoj gospodarstva i poljoprivrede u Međimurju: neznanje, 
nesposobnost ili podoban kadar koji nije dovoljno stručan da razluči krajobraz od zaštićene 
prirode? Kao i što će Županija učiniti kako bi omogućili nesmetani razvoj gospodarstva i 
poljoprivrede u Međimurju u zoni zaštićenog krajobraza? 

Matija Posavec, župan odgovorio je da nitko sa županijske razine nije i neće bilo kakav 
razvoj općine ili grada kočiti. Jedan dio onoga što je proglasila Županijska skupština zaštićenim 
krajobrazom Županija je spremna staviti na raspravu radi razvoja gospodarstva. Na pitanje se 
očitovala i Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije 
rekavši kako je lokalna cesta Goričan – Kotoriba kandidirana kao cikloturistička tura i poveznica 
za bajkersku rutu između Mađarske i Hrvatske. Nikada nije bilo govora o asfaltiranju prometnice. 
Da bi prometnica kao takva bila kandidirana na projekt trebala je imati suglasnost zaštićene zone. 
Jedino što je bilo moguće za cestu je ekobeton. Sama cesta je pionir u takvoj cestogradnji. Takve 
ceste za sada su samo na Velebitu gdje se isto nalazi zaštićeno područje. Ovo je prva takva 
investicija u Međimurju, istraživanja su pokazala da bi trebalo biti dobro. Mještani Kotoribe su 
možda očekivali asfaltiranu podlogu, no to nitko nikada nije spomenuo s obzirom da je to 
zaštićeno područje. 

Vijećnica Ivančica Somođi zahvalila se na odgovoru rekavši da je struka odredila koja 
vrsta asfalta ili podloge će se odraditi na spomenutoj lokalnoj prometnici i da to nije sporno. 
Međutim, u medijima je bilo najavljeno obnova ceste koja će mještanima pružiti nesmetani prilaz 
autocesti Zagreb – Goričan da ne budu više slijepo crijevo. Očito da je nešto u medijima 
zaškripilo ili došlo do nekakvih krivih informacija. Istaknula je da je krajobraz  po definiciji prirodan 
prostor koji je nastao utjecajem čovjeka na prirodu. Prema tome, ako stanovništvo želi 
biciklističku stazu onda treba da to bude biciklistička staza, ali ako želi prometnicu onda nek to 
bude prometnica napravljena po pravilima struke poštujući sve uvjete i mjere zaštite prirode. 
Zaključila je, ako se to može u nacionalnim parkovima, onda se može i kod nas. 

Vijećnik Igor Ivković naveo je kako smo proteklih tjedana svjedoci da je glavna tema u 
međimurskoj javnosti problemi koje stvara dio pripadnika romske nacionalne manjine kao i 
nenamjensko trošenje sredstva od socijalne pomoći. U Gradu Mursko Središće već se godinama 
korisnici socijalne pomoći pozivaju na rad za opće dobro, a oni koji ne žele raditi gube pravo na 
zajamčenu minimalnu naknadu. Shodno navedenom pitao je, zašto Međimurska županija ne 
poziva korisnike socijalne pomoći na javne radove te onima koji se ne odazovu oduzme pravo na 
minimalnu zajamčenu naknadu, kad je to već omogućeno Zakonom. Dodao je da bi se time 
smanjila zloupotreba novca od socijalne pomoći, ujedno bi ostalo više novca za one kojima je 
doista potreban. 

Nadalje, dotaknuo se pitanja odlaska liječnika, medicinskih sestara i drugog medicinskog 
osoblja. Rekao je da su se u susjednom Varaždinu, Županija i Grad pobrinuli da se liječnicima 
plaća trošak doktorskog studija, iznajmljuju stanovi po simboličnim cijenama te da im se 
sufinancira kredit za izgradnju kuće. Osim što je župan javno pohvalio inicijativu da se u 
Županijskoj bolnici Čakovec napravi vrtić za djecu djelatnika koji rade u bolnici, zanimalo ga je što 
se čeka s ostalim mjerama za zadržavanje liječnika. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da Županija ne daje socijalnu pomoć pa ne smije ni 
kontrolirati njezino trošenje. One općine koje daju jednokratne potpore iz svog proračuna imaju i 
pravo kontrolirati ili uklopiti javne radove da se to odradi. Županija može apelirati i pozvati, što i 
čini. Većina općina ima javne radove, poput Belice i Pribislavca. Ti načelnici imaju problem s 
odazivanjem na javne radove i traženjem nekih prava i u tome im treba pomoć. Želimo uspostaviti 
sustav da ima reda, država treba kontrolirati trošenje novca, a pravosuđe treba reagirati ako 
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dolazi do kršenja. Policija i Centar za socijalnu skrb moraju dobiti još djelatnika. U Centar za 
socijalnu skrb mora doći barem još 20 socijalnih radnika. Mi želimo da 1 socijalni radnik bude na 
30 obitelji, a ne na stotinu kao što je sada slučaj. Ministrica Murganić podržala je prijedlog da se 
zatraži još socijalnih radnika i da se da kao prijedlog u novi Zakon o socijalnoj skrbi.  Prijedlog je 
da se socijalna pomoć isplaćuje u vaučerima, čime opet neće biti riješen cijeli problem nego 
samo jedan dio. S razine izvršne vlasti može se tražiti samo red, rad i disciplina.  

Glede drugog pitanja rekao je da Županija ima uspostavljen dobar sustav suradnje s 
zdravstvenim institucijama i nije slučajno da je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb ujedno i predsjednica Upravnog vijeća bolnice, da je pročelnik Upravnog odjela za 
obrazovanje član Upravnog vijeća, dakle nema politike već samo struke, praćenja i želje da se 
sustav zdravstvene skrbi unapređuje. Što se tiče infrastrukture i investicija nikad više u ovih 25 
godina. Rekao je da se vijećnik vodi primjerima koje imaju gradovi, a ne županije. Grad Varaždin 
isto kao i Grad Čakovec ima u vlasništvu stanove. Županija nema stanove u vlasništvu. Ako 
Županija treba sufinancirati kamatu na kredit, platiti doktorat ili zemljište, to će i učiniti. Nedavni 
slučaj je i otpisivanje kamata i kredita koji je uzet preko Međimurske županije za jednog liječnika 
kojemu je to bio uvjet da ostane u Zavodu za hitnu medicinu. Županija je spremna napraviti i 
podržati sve dobre prijedloge koji mogu pomoći liječnicima. 

Potom se vijećnik Igor Ivković zahvalio na odgovoru te dodao da se slaže da one stvari  
koje nisu u ingerenciji lokalne i regionalne samouprave da se traži pomoć od Vlade i resornog 
ministarstva, ali da bi prvo Županija trebala napraviti mjere i potom tražiti pomoć od drugih. U 
svezi mjera za zadržavanje medicinskog kadra rekao je da se već godinu dana o tome priča, a da 
se ništa konkretno nije poduzelo. Svi se slažu da nešto po tom pitanju treba poduzeti, ali 
postavlja se pitanje kad se to uvede hoće li uopće biti još medicinskog kadra. 

Vijećnik Nino Vrhar pohvalio je Upravni odjel za gospodarstvo i pročelnika Darka 
Radanovića i Mašu Tomašić koja u REDEA-i vodi Odjel za gospodarstvo, rekavši da je njihova 
suradljivost i spremnost da pomognu svaku potencijalnu investiciju na zavidnoj razini. 

Potom je postavio dva upita. Prvo, vezano za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu. 
Zanimao ga je status provedbe natječaja, odnosno je li natječaj završen te kakve su ponude i 
uvjeti ponuđača. Dodao je kako je u Europi uobičajeno da se uređaj ne kupuje, već uzima na 
leasing upravo zbog činjenice da se tehnologija brzo razvija pa se uređaji zamjenjuju 
naprednijima.  

Drugo, u svezi  kapaciteta deponije u Piškornici, rekao je da raspolaže informacijom da su 
se planirane deponirane količine otpada prepolovile, tj. da je od planiranih 70.000 tona količina 
smanjena na 35.000 tona, a sve zbog nekontroliranog dovođenja otpada iz svih krajeva Hrvatske. 
Zanimalo ga je što to znači za Međimursku županiju. Postoji li plan B ukoliko neće biti dovoljno 
kapaciteta za odlaganje otpada s područja Međimurske županije. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da je nabavka uređaja za magnetsku rezonancu 
Županijska inicijativa i smatra da je to jedan važan uređaj koji je vrlo skup, ali potreban 
međimurskom stanovništvu. Ujedno to je jedan doprinos razvoju zdravstvenog sustava obzirom 
na sve investicije koje Županija radi u zdravstvenom sustavu. Županija je krenula u provođenje 
postupka javne nabave i to se uspostavilo kao jedna dosta pametna odluka jer je cijeli taj 
postupak završen u par mjeseci, a drugdje oni traju po dvije godine. Dobiveno je nekoliko 
ponuda, u tijeku je odlučivanje o odabiru temeljem još nekih karakteristika koje se procjenjuju. Do 
kraja listopada bi trebao biti potpisan ugovor. Procijenjena vrijednost je 8,9 milijuna kuna, a 
Županija je dobila ponudu od 8,3 milijuna kuna. Pored toga, morat će se osigurati i prostor za čiju 
adaptaciju je procijenjeno da će stajati cca. 800 tisuća kuna. Taj prostor će se vjerojatno nalaziti 
ispod Zavoda za hitnu medicinu, pripremaju se projekti i samo je jedna osoba u Hrvatskoj 
certificirana za takve projekte. Rekao je da se nada da će u ŽBČ do kraja godine stići uređaj. 
Postoje 3 vrste magneta (do 0,5 tesla, od 0,5, do 1 tesla i iznad 1 tesla). Naš uređaj će biti oko 
1,5 tesla te će biti jedan od najjačih u tom rangu. Dodao je da vjeruje da će uskoro s ministrom 
zdravstva potpisati ugovor prema kojem će Ministarstvo preuzeti 50% troška.   

Na drugo pitanje odgovorio je da Piškornica još nije istinski zaživjela te da se otpad 
uvelike deponira u Totovcu. Kada to saživi, u kojem obimu će se odlagati otpad, to je još u 
raspravama i kontrolama. Sve se radi sukladno pravilima, politici gospodarenja otpada i pravilima 
ministarstva. Rekao je da Međimurska županija trenutno nema nikakvoga interesa od Piškornice 
osim što je jedna od 4 županija koje su suvlasnici. 
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Vijećnik Ivica Baksa dotaknuo se pitanja rada nedjeljom. Složio se s županovim 
odgovorom na pitanje vijećnice Jasne Ciboci, da Županija nije tijelo koje donosi Zakone i da to 
pitanje nije u ingerenciji Županije, ali da može predlagati. Slijedom toga predložio je da se 
pokrene inicijativa za uvođenjem neoporezive stope na naknadu ili nagradu radniku koji radi 
nedjeljom ili praznikom. To bi rasteretilo poslodavce te ih motiviralo na povećanu isplatu naknade 
radnicima koji rade van redovnog radnog tjedna.  

Matija Posavec, župan komentirao je kako je Zakonom o trgovini regulirano da radnik 
koji radi nedjeljom mora biti više plaćen i da to nije sporno. Ono što je sporno je li on više plaćen. 
Stvar je kontrole, ali Županija nije tijelo koje kontrolira poslodavce. Za to postoji inspekcija rada i 
druge ustanove.  

Vijećnica Borka Bunjac iznijela je podatak da su ubodi stršljena postali sve pogubniji po 
ljude zbog križanja indijskog i autohtonog stršljena. U proračunu Grada Osijeka pripremaju se 
novčani iznosi koji će se izdvajati za opremu i obuku ljudi koji će raditi taj posao. Građani u 
Međimurju ne znaju kome se obratiti u ovakvim slučajevima, a ovo ljeto su često osim 
vatrogasaca i pčelara zvali čak i Živi zid  u pomoć. 
  Zanimalo ju je čiji je problem zagađenja Mure uz slovensku granicu kod Murskog 
Središća. Nedavno je gradonačelnik Murskog Središća, Dražen Srpak, tražio odgovor na pitanje 
što će se ispuštati u Muru iz nekadašnjeg pročistača bivše Nafta Lendava koji je star 20 godina. 
Iako postoji posebna potkomisija za slivove rijeka Mura i Drava pri stalnoj hrvatsko – slovenskoj 
komisiji za vodno gospodarstvo, hrvatska strana nije obaviještena o slovenskim planovima. Pitala 
je u kolikoj mjeri Međimurska županija može izvršiti pritisak na Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike, kao i na ovo međudržavno tijelo kako bi se izbjegle ovakve situacije. Isto tako, 
područja uz Muru su prema dojavama ljudi puna smeća  koje se odlaže na mjesto nekadašnjih 
bara koje su prije dvadesetak godina bile pune riba. Ima li Županija mehanizme da učinkovitije 
čuva i kontrolira područje uz Muru od onečišćenja. Nadalje, pitala je kome da se žale mještani 
Novog Sela na Dravi koji su nedavno dobili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda iz kojeg se širi 
nesnosan smrad pa moraju zatvarati prozore svojih kuća. Grad Čakovec kao ni Međimurske vode 
nisu reagirali na njihove žalbe. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da je minulih dana održan sastanak župana sa 
predstavnicima zdravstvenih ustanova te da se razgovaralo i o groznici Zapadnog Nila i o 
stršljenima. Organizacija uništavanja gnijezda stršljenova je na općinama i gradovima, a dobar 
primjer je Općina Belica koja reagira na način da kad im domaćinstva prijave da imaju gnijezdo, 
Općina zove Bioinstitut koji rješava uklanjanje i naplaćuje ga od Općine. Tim primjerom mogu se 
voditi i ostale jedinice lokalne samouprave.  

U svezi upita za Muru rekao je da je poslan službeni dopis hrvatskom veleposlanstvu u 
Ljubljani i Ministarstvu vanjskih poslova Hrvatske i Slovenije od kojih je stigao odgovor da su 
slovenskim institucijama proslijeđene upute da prikupe podatke vezane uz rečeno. Ako postoji 
odlagalište otpada u nekim dijelovima Međimurja, tada općine i gradovi reagiraju kroz komunalno 
redarstvo, a temeljem informacija na teren izlaze i rendžeri iz Javne ustanove. Pozvao je 
vijećnicu ako ima saznanja da ih slobodno proslijedi kako bi Županija iste mogla proslijediti 
jedinicama lokalne samouprave. 

Glede problema mještana Novog Sela na Dravi rekao je da se radi o aglomeraciji čiji 
investitor su Međimurske vode, a projekt sufinancira Grad Čakovec i to su jedine dvije adrese 
koje bi trebale imati sluha i pozabaviti se tim problemom. 

Vijećnik Ervin Vičević  zatražio je pisani odgovor od Centra za socijalnu skrb na pitanje 
koliki iznos naknada i po kojim osnovama dobiva šesteročlana obitelj (roditelji i četvero djece) 
koja je socijalno ugrožena. Ovo pitanje potaknuto je izjavom  ministrice Murganić koja najavljuje 
povećanje socijalnih pomoći umjesto da se najprije uvedu vaučeri i kontrolira trošenje novaca 
socijalnih pomoći. Nadalje, zanimalo ga je ima li u Centru dovoljno vozila, obzirom da je jednom i 
sam vijećnik vozio djelatnice na intervenciju jer nije bilo vozila.  

Vijećnik Siniša Šalamon ukazao je na podatak da su se otvorile mjere 7.2. i 7.4. i da se 
po provedbi javnih nabava nitko ne javlja kao mogući ponuđač ili pak se javljaju ponuđači čije su 
cijene enormne. Zbog toga su u opasnost dovedene jedinice lokalne samouprave koje 
potencijalno mogu izgubiti pravo na korištenje novca iz fondova. Apelirao je da se ti problemi 
riješe na način da se odobri jedinicama lokalne samouprave da razliku u cijeni postignutoj na 
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natječaju, a koja nije predviđena iz fonda EU, omogući plaćanje iz općinskih odnosno gradskih 
proračuna. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da fond za sufinanciranje projekata koji su na 
općinama ili gradovima postoji. Napomenuo je kako je važno dobro planirati te je pozvao 
vijećnika ukoliko ima konkretan prijedlog da ga da kako bi se isti uputio Ministarstvu regionalnog 
razvoja obzirom da su u najavi Dani regionalnog razvoja, pa su dobre prilike i za razgovor o tome. 

Vijećnik Matija Žugec je čestitao stanovnicima Općine Orehovica na otvorenju dvorane. 
Pitao je kada će biti dovršena izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Goričan, obzirom da se 
ista gradi već 13 godina.  

Drugo, pitao je župana hoće li nakon kandidature za EU parlament podnijeti ostavku na 
mjestu župana Međimurske županije. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da će dvorana u Goričanu biti otvorena do kraja 
godine te da je za vanjsko uređenje i još neke radove potrebno cca. 2,8 milijuna kuna koje će 
sufinancirati Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Plan je da 
nastavkom drugog polugodišta učenici koriste dvoranu.  

Na drugo  pitanje odgovorio je kako je veliki uspjeh postati europski parlamentarac te se 
zahvalio vijećniku na dobrim željama. Zakon je jasan. Ako župan ode s mjesta župana do prve 
polovice mandata, onda idu novi izbori. Nakon dvije godine i jednog dana mandata, mjesto 
župana zauzima zamjenik župana. Dužnost zastupnika u europskom ili nacionalnom parlamentu 
je nespojiva sa dužnosti župana pa mandat prestaje po sili Zakona.  

Vijećnica Nadica Lovrec je čestitala Međunarodni dan starijih osoba koji se obilježava 1. 
listopada. Ujedno ju je zanimalo što će Županija učiniti da se poboljša život starijih osoba. 

Čestitkama se pridružio i Matija Posavec, župan te je dodao da Županija kao regionalna 
uprava ne može utjecati na visinu mirovina, ali može raditi na nekoliko drugih segmenata. 
Zahvaljujući gospođi Lovrec i gospodinu Kočili Županija je provela projekt Uskrsnica za 
umirovljenike s malom mirovinom. Prijavila je i nekoliko projekata na EU fondove, i 
to CrossCare koji će zaposliti 4 fizioterapeuta, zatim projekt Impuls 54+ kojim će se omogućiti 
sudjelovanje u kulturno-umjetničkim sadržajima, a djelatnice Centra za pomoć i njegu u kući 
obilaze nemoćne i starije ljude, voze im hranu i potrepštine. Neke naše općine i gradovi imaju 
klubove za starije osobe. Prijavljen je i projekt za osobe s Alzhaeimerovom bolesti koje bi trebale 
imati potpuno financiranje u domovima za starije i nemoćne, i još mnogo drugih projekata. 
Zaključio je da kroz zajedništvo i solidarnost, uz pomoć udruga, Županija može biti primjer drugim 
zajednicama. 

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman rekao je da se u Međimurju već nekoliko godina može 
vidjeti da nema dizalica koje bi gradile nove tvornice odnosno hale za nova radna mjesta. 
Službeni podaci, koje je između ostalih objavio i Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 
Međimurske županije govore da se investicije u Međimurju drastično smanjuju. Prema podacima  
Upravnog odjela za gospodarstvo investicije u 2015. godini iznosile su 730 milijuna kuna, u 2016. 
godini su smanjene na 576 milijuna kuna, dok su u 2017. godini dodatno smanjene na 460 
milijuna kuna. Podaci za ostatak Hrvatske govore da se investicije u Hrvatskoj općenito 
povećavaju, pa ispada da je specifično Međimurje nezanimljivo investitorima. Usprkos povećanju 
prometa i povećanju profita međimurskih poduzeća ona ne reinvestiraju dobit u Međimurskoj 
županiji. Smanjenje investicija i izvlačenje profita iz poduzeća, dugoročno će stvoriti probleme 
našem gospodarstvu. Pitao je zna li župan ili Upravni odjel za gospodarstvo razloge drastičnog 
smanjenja investicija u Međimurju u zadnjih nekoliko godina.  

Nadalje, vijećnik je iznio da Županijska bolnica Čakovec u svojem ustrojstvu nema 
poseban odjel palijativne skrbi. Službeno ima samo dva bolnička kreveta za palijativnu skrb, a  
poznato je da je broj ovakvih pacijenata svakim danom sve veći. Mnogo je onih koji u svojim 
domovima, bez medicinske skrbi ne bi dugo preživjeli, a u bolnici mogu živjeti još mjesecima. S 
obzirom da u bolnici nema poseban odjel, jasno je da se onda drugi odjeli popunjavaju 
pacijentima koji zapravo trebaju palijativnu skrb. Na taj način, niti pacijenti dobivaju adekvatnu 
skrb, niti se bolnički resursi troše na adekvatan način. Shodno navedenom, pitao je postoje li 
kakve naznake da se oformi odjel palijativne skrbi. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da ima suprotni dojam i da se na terenu odvija, ipak, 
nešto drugo. Na području Općine Nedelišće tvrtka Centrometal gradi najveću halu u 
gospodarstvu Međimurja, Tehnix je otvorio novu tvornicu i zaposlio 100 ljudi. Na dnevnom redu 
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sjednice je prodaja zemljišta i nastavak investicije koja ima potencijal novih zapošljavanja, 
gospodarske investicije su vrlo aktivne na području Murskog Središća, Nedelišća i dr. 
Poduzetničke aktivnosti Županija prati i kroz izdavanje građevinskih dozvola gdje je vidljivo da se 
poslovni objekti, a i stambeni objekti, stalno grade, no tu su i brojne druge javne investicije u 
kojima samo Županija provodi projekte vrijedne nekoliko stotina milijuna kuna, poput Doma 
zdravlja, Doma umirovljenika, Bolnice, Muzeja, škola, TIC-a i drugih. 

Na drugo pitanje o palijativnoj skrbi u Županijskoj bolnici Čakovec koja u svojem 
ustrojstvu nema poseban odjel, župan je odgovorio da je palijativa u ingerenciji Doma zdravlja 
koji za to ima oformljen tim koji je stalno na terenu. Otvorenjem novog Doma zdravlja jedan dio će 
biti osiguran i za palijativnu skrb. Rekonstrukcijom „stare interne“ dobit će se još dodatnih kreveta 
pa će pitanje palijativne skrbi doživjeti svoj novi standard. 

Na županov odgovor očitovao se vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman rekavši da mu je 
neprihvatljiv županov stav da ignorira službene podatke oko investicija  i govori o vlastitom dojmu.  

Vijećnica Marija Frančić istaknula je da je na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveta 
Marija vijećnik Andreas Lisjak ustvrdio da je na INA-inim crpkama u Međimurju gorivo skuplje za 
8-9 lipa po litri, nego što je to u Koprivničko-križevačkoj županiji. Zamolila je župana da to 
provjeri. 

Vijećnica je ujedno uputila apel da specijalist oftalmologije Zlatko Šlezak ostane raditi u 
Županijskoj bolnici Čakovec.  

Matija Posavec, župan je izrazio iznenađenje podatkom i rekao da će to provjeriti.  
Dodao je da ima saznanja da  je benzin skuplji ako je benzinska na autocesti, a ne u gradu. 

Na drugo pitanje odgovorio je kako je puno truda uloženo da doktor Šlezak dođe u 
bolnicu. Skoro 4 milijuna kuna je uloženo u nabavu nove oftalmološke opreme i potrebni su 
liječnici koji će na njoj raditi. Doktor Šlezak je jedan od rijetkih koji operira stražnji segment oka, 
zasad je još uvijek u Čakovcu i učinit će se sve da tako i ostane. 

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 dao je primjedbu na predloženi dnevni red istaknuvši 
da nije u redu da je Informacija o stanju i kretanjima međimurskog gospodarstva u 2017. godini 
tek osma točka dnevnog reda, obzirom da se o gospodarstvu na sjednicama Skupštine u pravilu 
raspravlja jednom godišnje. Podsjetio je kako je klub vijećnika HDZ-a i HDS-a zatražio tematsku 
sjednicu o gospodarstvu, pa ga je zanimalo može li se dobiti termin za sjednicu, hoće li Odbor za 
gospodarstvo pripremiti tu sjednicu ili se očekuje da oporbeni vijećnici sastave materijale. 

Mladen Novak, predsjednik Skupštine nije uvažio primjedbu na dnevni red obzirom da 
se o Informaciji ne glasa, već se samo prima na znanje. Glede tematske sjednice, istaknuo je da 
je u okviru Odbora za gospodarstvo održana proširena sjednica na MESAP-u, te da je u najavi 
još jedna proširena sjednica Odbora u koju će biti uključeni gospodarstvenici i GSV. Nakon toga 
će se održati Tematska sjednica Skupštine posvećena gospodarstvu. 

 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika, za 8. 

sjednicu utvrdila sljedeći dnevni red: 
 

1. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE (kat.čest.br. 1700/17, k.o. Čakovec) 

2. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. 
SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O KORIŠTENJU PREKORAČENJA PO POSLOVNOM RAČUNU 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

4. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA 
O PROVOĐENJU DPU-a – GOSPODARSKA ZONA ISTOK – SJEVERNI DIO U K.O. 
ČAKOVEC I UREĐENJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA 
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA 
O PROVOĐENJU DPU-a „PODRUČJA 1“ U K.O. PRIBISLAVEC I UREĐENJU 
IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA 
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5. A) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I 
ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2019. GODINU  
B) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. I 2021. GODINU 

6. A) IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 
B) PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 

7. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG 
PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI 

8. INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2017. 
GODINI 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
MLADEŽ 

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA 
SOCIJALNU SKRB 

 
TOČKA 1. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE (kat.čest.br. 1700/17, k.o. Čakovec) 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u 

vlasništvu Međimurske županije (kat.čest.br. 1700/17, k.o. Čakovec). 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 podnio je Matija Posavec, župan. 
 

Potom je Skupština  jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika usvojila 
 

Z A K L  J U Č A K 
o prodaji nekretnine u vlasništvu Međimurske županije (kat.čest.br. 1700/17, k.o. Čakovec) 
 

TOČKA 2. 
IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 

DO 30. LIPNJA 2018. GODINE 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu župana Međimurske županije za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“ i 6 „suzdržanih“) uz 37 nazočnih 
vijećnika donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2018. godine 
 

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ODLUKE O KORIŠTENJU PREKORAČENJA PO POSLOVNOM RAČUNU 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
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Vijećnici su na klupe pred početak sjednice primili izmijenjenu verziju  Prijedloga odluke o 
korištenju prekoračenja po poslovnom računu 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 izmijenjenom Prijedlogu odluke. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Dragutin Glavina, mr.sc. Franjo Cimerman, Zlatko 

Horvat, Mladen Novak i Matija Posavec, župan. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“ i 6 „protiv“) uz 37 nazočnih vijećnika 

donijela 
O D L U K U 

o korištenju prekoračenja po poslovnom računu Međimurke županije 
 

TOČKA 4. 
A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O 

PROVOĐENJU DPU-a – GOSPODARSKA ZONA ISTOK – SJEVERNI DIO U K.O. ČAKOVEC I 
UREĐENJU IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA 

B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE UGOVORA O 
PROVOĐENJU DPU-a „PODRUČJA 1“ U K.O. PRIBISLAVEC I UREĐENJU 

IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedloge zaključaka. Prijedloge je utvrdio župan 
i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika donijela 
 

a) Z A K L J U  Č A K 
o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o provođenju DPU-a – Gospodarska zona 

Istok – Sjeverni dio u k.o. Čakovec i uređenju imovinskopravnih odnosa 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika donijela 
 

b) Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o provođenju DPU-a „Područja 1“ u k.o. 

Pribislavec i uređenju imovinskopravnih odnosa 
 

TOČKA 5. 
A) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA 

ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2019. GODINU 
B) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. I 2021. GODINU 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili:   
a) Prijedlog Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i 

lokalnih cesta za 2019. godinu 
b) Prijedlog projekcije Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 

2020. i 2021. godinu 
Prijedloge je utvrdio župan i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun te 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. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika donijela 
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a) Z A K L J U Č A K 

o davanju pozitivnog mišljenja na Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja 
županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (37 „za“) uz 37 nazočnih vijećnika donijela 

 
b) Z A K L J U Č A K 

o davanju pozitivnog mišljenja na Projekcije Proračuna Županijske uprave za ceste 
Međimurske županije za 2020. i 2021. godinu 

 
TOČKA 6. 

A) IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

B) PROGRAM RADA UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
ZA 2018. GODINU 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili:  
a) Izvještaj o radu Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2017. 

godinu 
b) Program rada Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2018. godinu 
 
Prijedloge je utvrdio župan i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 
Vijećnici su na klupe pred početak sjednice primili i dodatne materijale vezane za 

Program rada Udruga zajednice.  
 
Odbor za financije i proračun te Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su 

raspravili o predmetnim materijalima. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika donijela 
 

a) Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvještaja o radu Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske županije 

za 2017. godinu 
 

Bez rasprave, Skupština je  jednoglasno (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika donijela 
 

b) Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Programa rada Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 

2018. godinu 
 

TOČKA 7. 
IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG 

PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 
2017. GODINI 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe 
godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Međimurske županije u 
2017. godini. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Bez rasprave, Skupština je  jednoglasno (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana 
unapređenja zaštite od požara na području Međimurske županije u 2017. godini 
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TOČKA 8. 
INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2017. 

GODINI 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Informaciju o stanju i kretanjima međimurskog 
gospodarstva u 2017. godini. Informaciju je Skupštini  predložio župan. Na klupe pred početak 
sjednice vijećnici su primili ispravljenu verziju tablice br. 46.  

 
Odbor za gospodarstvo  bez primjedbi je raspravio o Informaciji. 
 
Uvodno obrazloženje, uz prezentaciju, podnio je Darko Radanović, pročelnik Upravnog 

odjela za gospodarske djelatnosti. 
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici mr.sc. Franjo Cimerman, Zlatko Horvat, Matija Posavec 

župan i Darko Radanović, pročelnik. 
 
O informaciji se vijećnici nisu izjašnjavali. 

 
TOČKA 9. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA MLADEŽ 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana 
odbora za mladež. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je  jednoglasno (38 „za“) uz 38 nazočnih vijećnika donijela 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju člana odbora za mladež 

 
TOČKA 10. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA 
SOCIJALNU SKRB 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju 
članice Odbora za socijalnu skrb. Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je  jednoglasno (38 „za“) uz 38 nazočnih vijećnika donijela 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju članice Odbora za socijalnu skrb 

 
Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 8. sjednicu Skupštine 

Međimurske županije u 11:44 sati. 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK 

                                                                                                  Mladen Novak, dipl. ing.,v.r 

NAPOMENA: 
- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 8. 

sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće 
poslove. 

 
 
 


