
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 13. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 13. lipnja 2019. godine i nastavka 
sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 4. srpnja 2019. godine u velikoj vijećnici 

u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9:00 sati 
 

Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/19-03/7, URBROJ:2109/1-02-19-01, od 4. lipnja  
2019. godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak. 

Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Mladen Novak i utvrdio da je na sjednici bilo 
nazočno 35 vijećnika. 

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Boška Ban Vlahek, dr.sc. Branimir Bunjac, 
mr.sc. Franjo Cimerman, Mladen Čonka, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Tamara Hrelja, Zlatko 
Horvat, Nenad Hranilović, Igor Ivković, Valentin Kočila, Željko Kofjač, Goran Kozjak, Franjo 
Makovec, Mihaela Martinčić, Slađan Mihoci, Alojz Nestić, Dijana Novak, Mladen Novak, Petar 
Novak, Marina Orehovec, Matjaš Oršuš, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Josip Puklavec, Snježana 
Sabolek, Ivančica Somođi, Siniša Šalamon, Zvonimir Taradi, Bernarda Topolko, Marijan Varga, 
Ervin Vičević, Dražen Vidović i Matija Žugec. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici:  Jasna Ciboci, Višnja Ivačić, Nadica Lovrec, Zdravko 
Mlinarić, Antun Marodi i Petra Podravec. 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Sandra Herman, zamjenica župana, 
Josip Grivec, zamjenik župana, Vesna Haluga, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana, 
Goran Gotal, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove, dr.sc. 
Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport, dr.sc. 
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, Mirjana Pintar,  Ljerka Cividini, Vladimira Križaj Grabant, Branko Vrčić, 
Martina Šebrek, Štefica Martinez, Alenka Bilić, Sandra Polanec Marinović, Alen Višnjić, Ivan 
Vinković, Ivan Plačko, Vitomir Kirić, Ivica Rus, Maša Hrustek Sobočan, Dijana Posavec, ravnatelji 
i direktori ustanova u vlasništvu Međimurske županije te Vesna Sobočanec, prijedlog Živog zida 
za zamjenu vijećniku Nini Vrharu. 

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

Potom je jednoglasno („35“ za) prihvaćen Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali    
 

a k t u a l n i   s a t 
 

Vijećnik Ervin Vičević referirao se na odgovor na vijećničko pitanje sa 12. sjednice 
Skupštine u svezi dodjeljivanja sredstava iz Proračuna Međimurske županije jedinicama lokalne 
samouprave te ponovno pitao hoće li se provesti transparentan natječaj za dodjelu istih.  

Drugo pitanje bilo je u svezi ugibališta kod Osnovne škole Selnica. Iznio je kako je izrada 
ugibališta procijenjena na manje od 500.000,00 kuna te pitao kada će se raspisati natječaj. S 
obzirom da se radi o opasnom prometnom mjestu napomenuo je da bi bilo dobro da  ugibalište 
bude gotovo do početka školske godine. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da sve ono što se radi u Proračunu sa svim 
proračunskim korisnicima je jasno, javno i transparentno i suradnja sa svakim načelnikom i 
gradonačelnikom je dobra te vjeruje da to i oni sami mogu potvrditi. Osvrnuo se na projekte u 
općini Selnica za koje je Županija izdvojila nemala sredstva te dodao da u okviru svojih 
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mogućnosti Županija izdvaja i podržava svaki kvalitetan projekt općina i gradova. U svezi 
ugibališta poručio je da će Županija pokriti troškove sanacije ugibališta, koji će iznositi oko 250 do 
300 tisuća kuna te se čeka građevinska dozvola koja je pred ishođenjem.  

Vijećnik Željko Pavlic zamolio je župana da izvijesti međimursku javnost o stanju u tvornici 
obuće MEISO u Goričanu. Naime,  prošli tjedan Upravno vijeće CERP-a donijelo je odluku da se 
uspješnoj direktorici tvornice Snježani Dominić, kojoj je mandat istekao sa zadnjim danom 
svibnja, ne produlji mandat, nego na njezino mjesto imenuje novog direktora. To imenovanje je 
zanimljivo samo po sebi jer je posrijedi tvrtka koja se nalazi usred procesa privatizacije, a dosad 
nije bila praksa da se u toj osjetljivoj fazi mijenja čelnog čovjeka.  Opet se ponavlja situacija od 
prije dvije godine kada se također od strane CERP-a krenulo u smjenu direktorice i od te smjene 
odustalo na pritisak radnika i sindikata koji su direktorici dali podršku zbog dobrih rezultata 
poslovanja. Prema dostupnim informacijama, MEISO se nalazi usred procesa privatizacije, a 
nema odgovora zašto nije predviđen model radničkog dioničarstva po kojem bi radnici preuzeli 
tvrtku u koju su i samo puno uložili. 

Nadalje, prenio je pitanje jednog međimurskog vozača koji je rekao da je pohvalno što je 
Međimurska županija  jedina u Republici Hrvatskoj osigurala nastalu štetu od naleta divljači na 
vozila koja prometuju cestama na području Međimurske županije. Sa Croatia osiguranjem d.d. 
ugovorena je polica osiguranja broj 078700032029 koja je plaćena novcem Međimuraca. Kada se 
dogodi štetni događaj i kada nastaje materijalna šteta ili ozljede Croatia osiguranje d.d. ne želi 
reći što navedena polica osiguranja sadrži i na što vozači imaju pravo, a  ni zaposlenici Županije 
ne znaju sadržaj iste. Slijedom navedenog, vijećnik je zatražio pisani odgovor na pitanje što točno 
sadržava ugovorna polica osiguranja, koliko je stajala i na što vozači imaju pravo. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da je s predstavnicima radnika, sindikata i članovima 
Nadzornog odbora bio na sastanku u CERP-u te je i sam obišao tvrtku. Smatra da nije dobro da 
uslijed osjetljivog procesa privatizacije dolazi do kadrovskih promjena.  MEISO ima 400 
zaposlenih radnika, to je 400 međimurskih obitelji i zbog toga se ne smiju zatvarati oči pred 
problemima u kojima se tvrtka nalazi.  

Vijećnica Snježana Sabolek referirala se na pitanje sa 12. sjednice Skupštine Međimurske 
županije u svezi parkinga ispred Županijske bolnice Čakovec. Tada je iznijela podatak da su 
prema vlasničkom listu vlasnici čestice 1071 i 10383 Dom zdravlja i Županijska bolnica Čakovec. 
Također,  onaj najveći dio koji spada pod dvorište, a koje se koristi kao parking kompletan je u 
vlasništvu Bolnice i Doma zdravlja. Vijećnica je zatražila pisani odgovor na pitanje tko je, kada i 
zašto dao na korištenje Čakomu parking te je li Županiji u interesu da parking vrati pacijentima, 
ako da, kada. 

Drugo, pitala je u kojoj je fazi, koliko košta te provodi li se rekonstrukcija nadvožnjaka prema 
novim analizama ili analizama izrađenim prije desetak godina. 

Matija Posavec, župan podsjetio je kako je nadvožnjak u ingerenciji Grada Čakovca te sve 
investicije idu preko gradskog proračuna. Za kompletnu sanaciju nadvožnjaka treba izdvojiti oko 
11 milijuna kuna. Prijedlog Županije je bio da se nadvožnjak prekategorizira u državnu cestu jer bi 
tada sredstva za njegovu rekonstrukciju i održavanje osigurale Hrvatske, a ne lokalna 
samouprava. 

Vesna Sobočanec pitala je postoji li način da djeca imaju prednost na listi čekanja kad se 
naručuju na neku pretragu, snimanje ili dijagnostički pregled. 

Potom je zahvalila županu na uloženom trudu za dobivanje sredstava za završetak škole u 
Pribislavcu te pitala tko može omogućiti da se za djecu kojima će do škole biti cca. 4 km 
organizira prijevoz. 

Glede prvog pitanja Matija Posavec, župan komentirao je da u bolnici radi odjel pedijatrije na 
koji dolaze djeca i koja samim time imaju prednost. 
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Oko prijevoza odgovorio je da su u pojedinim općinama napravljeni posebni modeli prijevoza 
te dodao da je u i ovom konkretnom slučaju spreman za dogovor. Ujedno je pozvao općinu i 
roditelje da se uključe. 

Na prvo dr.sc. Sonja Tošić - Grlač, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu 
skrb  odgovorila je da će se raspitati u upravi bolnice i na odjelu pedijatrije da vidi koliko djeca 
čekaju na dijagnostiku. 

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman iznio je da se u tijeku predizborne kampanje po čitavoj 
Republici Hrvatskoj župan reklamirao kao najštedljiviji i najefikasniji župan čiji primjer bi morali svi 
slijediti. Potom je usporedio podatke o broju zaposlenih u županijskim poduzećima sa 
31.12.2012. i 31.12.2018. godine. Prema podatcima, REDEA d.o.o. je prije županovog mandata 
imala 12 zaposlenih, danas Javna ustanova ima 21 zaposlenog i REDEA d.o.o. 2 zaposlena. 
Međimurska energetska agencija d.o.o. je prije županovog mandata imala 3 zaposlena, danas 
ima 7 zaposlenih. MIN d.o.o. je prije županovog mandata imao 3 zaposlena, danas ima 8 
zaposlenih. TIC - Tehnološko inovacijski centar d.o.o. je prije županovog mandata imao 4 
zaposlena, danas ima 5 zaposlenih. MESAP d.o.o. je prije županovog mandata imao 1 
zaposlenog, danas ima 2 zaposlena. Centar dr. Rudolf Steiner je prije županovog mandata ima 1 
zaposlenog, danas ima 3 zaposlena.  Ukupan broj zaposlenih u 6 poduzeća, kojima je Županija 
jedini ili većinski vlasnik, je u županovom mandatu i pol udvostručen, sa 24 zaposlena na 48 
zaposlenih. Ili, na svakog zaposlenog u županijskim tvrtkama, zaposlen je još jedan dodatni. 
Shodno navedenome, pitao je zašto župan obmanjuje međimursku javnost, ali i javnost na čitavoj 
nacionalnoj razini, iskrivljenim i nepotpunim podacima.  

Matija Posavec, župan odgovorio je kao u svemu tako i u ovome svaka medalja ima dvije 
strane. Međimurska županija, prema statističkim službenim podatcima ima najmanji broj 
zaposlenih od svih hrvatskih županija i nakon što preuzme poslove Ureda državne uprave i 
njihove zaposlenike opet će imati najmanji broj zaposlenih. Ne samo Županija kao institucija nego 
i Županija sa svim njezinim institucijama i upravama. Glede podataka o broju zaposlenih 
komentirao je da se radi o točnim podatcima, ali da je potrebno odvajati zapošljavanje na 
određeno i zapošljavanje na neodređeno. Velika većina ljudi koji su došli u sustav je na određeno 
i to zbog projekata. Poznato je koliko se radi, a Međimurska županija je najveći investitor. 
Kompletan postupak javne nabave ide preko Županije i ako se netko zapošljava onda su to 
projekt menadžeri, ljude koje rade na EU fondovima, javnoj nabavi, investicijama, a ne na 
administraciji. Dakle, vrlo je zanimljivo uzeti u obzir takve podatke dodavši da nikoga ne 
obmanjuje, a u narednim tjednima kada će se aktualizirati sustav prelaženja Ureda u okrilje 
Županije će se dobiti podatci svih Županija sa zaposlenicima, pa će biti vrlo zanimljivo komentirati 
te podatke.  

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman izrazio je nezadovoljstvo dobivenim odgovorom te 
pojasnio da je njegovo pitanje bilo zašto župan govori u javnosti da ne povećava broj zaposlenih 
kad je evidentno da se broj zaposlenih povećava. Prema podatcima u svim firmama koje su u 
vlasništvu Međimurske županije je povećan broj zaposlenih. 

Vijećnik Goran Kozjak pozvao se na izjavu vijećnika g. Franje Cimermana koji je na 10. 
sjednici rekao da je za pretpostaviti da će izgradnjom Doma zdravlja Čakovec doći do potpunog 
kolapsa. Kao što se vidi iz trenutnog stanja kolaps je tu. Sada je frekvencija prometa još veća, a 
na potezu od 100 metara su dva kružna toka, pet pješačkih prijelaza, autobusni kolodvor i 
parking. Pitao je zašto se nije razmišljalo i na vrijeme riješio problem prometne infrastrukture u i 
oko bolnice te što se namjerava poduzeti po tom pitanju. 

Drugo,  istaknuo je da ima saznanja da je u Ministarstvo zdravstva poslan dopis o integraciji 
Opće bolnice Varaždin i Županijske bolnice Čakovec. Pitao je da li je Upravno vijeće i župan 
upoznato s tim dopisom i kakav je stav Županije kao vlasnika. Hoće li omogućiti da ŽBČ preuzme 
susjedna bolnica i hoće li ŽBČ biti partner, subjekt ili objekt. 
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Na prvo pitanje oko parkirališta Matija Posavec, župan odgovorio je da će se nakon 
dovršenja adaptacije stare interne u potpunosti rekonstruirati te proširiti ulaz u samu bolnicu. 
Parkiralište je iza i uz bolnicu, te ispred autobusnog kolodvora.  Ako će u nekim segmentima  biti 
začepljenje prometa jedno od  rješenja je u uvođenju prometnog redarstva. Međutim, definitivno 
će se srediti ulazak u bolnicu i spojiti sa onim zadnjim parkiralištem, pa će se djelomično riješiti taj 
problem.  

Nadalje, župan je demantirao da je poslan dopis te dodao da nema govora o nikakvom 
spajanju odjela ili bolnice već da se kontinuiranim ulaganjem u zdravstveni sustav Međimurske 
županije radi na tome da Međimurje ima kvalitetan sustav u svim područjima čemu su dokaz 
brojne investicije i radovi od opremanja bolnice magnetnom rezonancom, rekonstrukcije stare 
interne, izgradnje novog Doma zdravlja, ulaganja u modernu opremu do adaptacije Paviljona I.  

Vijećnica Ivančica Somođi osvrnula se na požar u Totovcu te pitala što će župan poduzeti 
da se otpad što prije počne voziti u Piškornicu kako bi zaštitili zdravlje Međimuraca. Nadalje, 
predložila je da se u Plan vježbi civilne zaštite Međimurske županije uvrsti i što prije izvede 
vježba koja bi provjerila osposobljenost, postupak intervencija i djelovanja operativnih snaga u 
sustavu Civilne zaštite u slučaju požara na odlagalištu Totovec te da se ispita tlo okolnih općina 
na prisustvo dioksina, furana i dr. štetnih tvari koje se oslobađaju prilikom požara na odlagalištu tj. 
da se izradi studija utjecaja na tlo i praćenje stanja kvalitete tla i zdravlja ljudi u općinama koji bi 
mogle trpjeti posljedice požara na odlagalištu. 

Glede prijedloga ravnatelja Javne ustanove za zaštitu prirode - Međimurska priroda koji je 
iznio na skupu održanom u Čakovcu o tome da se skine zaštita sa Perivoja Zrinskih kako bi se 
olakšalo provođenje aktivnosti u samom perivoju, pitala je slaže li se župan s takvim prijedlogom 
te smatra li da se županijska ustanova mora stručnije i ozbiljnije pozabaviti uređenjem perivoja 
kao turističkog potencijala Međimurja. 

Matija Posavec, župan rekao je da je odmah nakon požara zatražio od Zavoda za javno 
zdravstvo stručni nadzor i stručno mišljenje oko potencijalnih opasnosti za zdravlje Međimuraca 
te dodao da može samo prokomentirati pitanje jer bez obzira što su neke stvari i institucije na 
području Međimurske županije postoje jasne ovlasti i ingerencije tko može što raditi. U 
konkretnom slučaju, GKP Čakom je 100% vlasništvo Grada Čakovca i sve odluke oko njegove 
poslovne politike donosi Grad i Gradsko vijeće. Kad Piškornica doživi svoju punu svrhu to ne 
znači da odlagalište Čakom neće funkcionirati, ali u konačnici to je opet odluka Grada Čakovca. 

Glede Perivoja Zrinskih odgovorio je da kad je riječ o zaštiti prirode da je na strani struke, pa 
u ovom slučaju podržava stav gospodina Goluba. Također mišljenja je da Perivoj ne treba biti 
samo u turističke svrhe nego i u druge svrhe grada.   

Vijećnik Petar Novak pitao je zašto Međimurci najbrže gube svoj identitet te dao prijedlog da 
bi djeca u vrtiću trebala govoriti materinjim jezikom, a ne službenim.  

Matija Posavec, župan rekao je da smatra kako Međimurje ne gubi svoj identitet, već 
suprotno da ga jača. Poručio je tetama u vrtiću da možda malo više upotrebljavaju međimurski 
jezik. 

Vijećnik Igor Ivković najprije se zahvalio što je nakon 6 mjeseci dobio popis dugova 
Međimurske županije te prokomentirao dobivene podatke.  

Potom je postavio dva upita. Prvo, zanimalo ga je postoji li kakva inicijativa da se u 
Međimurskoj županiji raspiše natječaj za sufinanciranje ugradnje kondenzacijskih plinskih bojlera 
i time pomogne Međimurcima. Naime, u susjednim županija stanovnike se preko radio postaja 
poziva da se prijave na natječaj za sufinanciranje ugradnje kondenzacijskih plinskih bojlera. 

Drugo, pitao je postoji li kakav plan razvoja optičkog interneta za sva naselja u Međimurskoj 
županiji, s obzirom da u Međimurju mnoga naselja imaju ili jako loš ili katastrofalan internet 
odnosno brzinu samog interneta.  
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Oko sufinanciranja kondenzacijskih bojlera Matija Posavec, župan odgovorio je da je 
otvoren za dobre prijedloge i suradnju te pozvao vijećnika ukoliko ima konkretan prijedlog da ga 
da kako bi se za iduću proračunsku godinu osmislio model.  Dodao je da mnoge županije ne 
financiraju projekte koje financira Međimurska županija i obrnuto.  

Na drugo pitanje odgovorio je kako su jedinice lokalne samouprave do sada imale dvije 
mogućnosti. Prva je bio projekt uvođenje širokopojasnog interneta na području jedinica lokalne 
samouprave za što je bila potrebna njihova suglasnost. Drugim projektom je europska komisija 
dala mogućnost da svaka općina ili grad može dobiti 15 tisuća eura za uvođenje besplatnog 
bežičnog interneta na području JLS-a gdje su se općine i gradovi trebali javiti. U Međimurju 
većina općina se javila. Prema tome nije do Županije nego do općina i gradova.  

Vijećnik Josip Puklavec referirao se na informacije DHMZ-a da će ove sezone zbog 
ograničenja financijskih sredstava obrana od tuče u Međimurskoj županiji biti provedena samo 
prizemnim generatorima, a ne i raketama kao u slavonskim županijama te Međimurcima jedino 
preostaje osiguranje EU policom. Kako troškovi osiguranja nisu zanemariva stavka, interesiralo 
ga je može li Županija pripomoći i djelomično participirati u troškovima osiguranja za pojedine 
poljoprivredne kulture ili kod nabave protugradnih mreža? 

Drugo, istaknuo je poboljšanje prometne kulture nakon postavljanja nadzorne kamere u 
Nedelišću, no upozorio je i na dionicu od Nedelišća kroz Pušćine do Varaždina na kojoj se često 
dešavaju prometne nesreće zbog neprilagođene brzine. Pitao je, da li je u planu i kada se može 
očekivati da se na spomenutoj relaciji počne preventivno djelovati, pa da Pušćine prestane biti 
„crna točka“ na prometnicama. 

Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti glede 
prvog pitanja dao je informaciju da Međimurska županija već više godina ima otvoreni natječaj za 
poljoprivrednu potporu postavljanja sustava obrane od tuče koja je dostupna svim 
poljoprivrednicima. 

Drugo pitanje vijećnika upućeno je PU međimurskoj. 
Vijećnik Zlatko Horvat spočitnuo je predsjedniku Skupštine što je početak sjednice 

kasnio te je postavio niz pitanja u svezi projekta aglomeracije Donja Dubrava. Zanimalo ga je: Što 
se dešava s projektom aglomeracije Donja Dubrava? Tko je odgovoran za nerealizaciju projekta? 
Tko opstruira i koči projekt? Da li su žalbe osnovane i tko se žali (koji su razlozi da žalbu)? Da li 
se natječajem pogoduje pojedinim dobavljačima opreme za aglomeraciju, pa su zbog toga i 
upućene žalbe? Da li će se trebati plaćati penali zbog nerealizacije projekta i tko će biti 
odgovoran? 

Matija Posavec, župan odgovorio je da projekt koči birokracija i administracija. Pojasnio 
je postupak oko samog natječaja te rekao da Županija nema nikakve ovlasti jer su investitor i 
ponuđač Hrvatske vode i Međimurske vode koje su javna poduzeća u vlasništvu općina i 
gradova. 

Vijećnik Zlatko Horvat referirao se na odgovor te rekao da je svjestan činjenice da je 
problem javni natječaj, međutim, zanima ga pogoduje li se nekome.  

 
Ovime je aktualni sat završen. 
 
Sukladno članku 100. Poslovnika Skupštine Međimurske županije(„Službeni glasnik 

Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst) predsjednik 
Skupštine predložio je da se iz dnevnog reda izuzmu točke: 

 
3)Prijedlog odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske 

županije i 
 4c) Prijedlog odluke o funkcionalnoj integraciji  zdravstvenog sustava na području 

Međimurske županije  
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Potom je Mladen Novak, predsjednik Skupštine otvorio raspravu. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Vladimir Peršić, Goran Kozjak, Boška Ban Vlahek, 
Ivančica Somođi, Ervin Vičević, Matija Posavec, župan i Mladen Novak,  predsjednik Skupštine. 

Potom je Mladen Novak, predsjednik Skupštinu dao stanku od deset minuta. 
 
Nakon pauze sjednici je nazočan 31 vijećnik. 
 
Nakon stanke u 10:50 sati predsjednik Skupštine otvorio je raspravu o novo predloženom 

dnevnom redu.  
 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Vladimir Peršić. 
 
Potom je Mladen Novak, predsjednik Skupštine dao na prihvaćenje dnevni red (bez 

točaka 3. i 4c).  
  

Dnevni red sa 11 „za“, 19 „protiv“ i 1 „suzdržanim“ nije prihvaćen te je predsjednik 
Skupštine u 10:53 sati prekinuo sjednicu Skupštine.  
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Nastavak 13. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 4. srpnja 2019. 
godine u velikoj vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9:00 sati 

Pozivom KLASA: 021-05/19-03/7, URBROJ:2109/1-02-19-11, od 26. lipnja 2019. godine 
predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak sazvao je nastavak 13. sjednice. 

Nastavak sjednice Skupštine otvorio je predsjednik Mladen Novak i utvrdio da je na 
sjednici bilo nazočno 31 vijećnika. 
 
 Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Boška Ban Vlahek, dr.sc. Branimir Bunjac, 
mr.sc. Franjo Cimerman, Mladen Čonka, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Tamara Hrelja, Nenad 
Hranilović, Višnja Ivačić, Valentin Kočila, Željko Kofjač, Nadica Lovrec, Franjo Makovec, Mihaela 
Martinčić, Zdravko Mlinarić, Alojz Nestić, Dijana Novak, Mladen Novak, Marina Orehovec, Matjaš 
Oršuš, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Josip Puklavec, Ivančica Somođi, Siniša Šalamon, Zvonimir 
Taradi, Bernarda Topolko, Ervin Vičević, Dražen Vidović i Matija Žugec.  
 
 Sjednici nisu bili nazočni vijećnici Jasna Ciboci, Zlatko Horvat, Igor Ivković, Goran Kozjak, 
Slađan Mihoci, Antun Marodi, Petra Podravec, Snježana Sabolek i Marijan Varga. 
 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Sandra Herman, zamjenica župana, 
Josip Grivec, zamjenik župana, Vesna Haluga, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana, 
Goran Gotal, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove, dr.sc. 
Blaženka Novak, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport, dr.sc. 
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  te Mirjana Pintar, Ljerka Cividini, Vladimira Križaj Grabant, Marina Payerl Pal, 
Branko Vrčić, Martina Šebrek, Štefica Martinez, Alenka Bilić, Sandra Polanec Marinović, Alen 
Višnjić, Ivan Vinković, Ivan Plačko, Vitomir Kirić, Ivica Rus, Maša Hrustek Sobočan, Dijana 
Posavec, ravnatelji i direktori ustanova u vlasništvu Međimurske županije. 

Uvodno se svim prisutnima obratio Mladen Novak, predsjednik Skupštine te je sukladno 
članku 100. predložio da se dnevni red dopuni s točkom Prijedlog odluke o pristupanju izradi III. 
izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije, na način da to bude točka 3B te da se 
skine točka 4c Prijedlog odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenog sustava na području 
Međimurske županije. 

*U 9:36 sjednici se pridružio vijećnik Zdravko Mlinarić te je sjednici prisutno 32 vijećnika. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Vladimir Peršić, Željko Pavlic, mr.sc. Franjo Cimerman, 
Matija Posavec, župan, dr.sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica i Mladen Novak, predsjednik 
Skupštine. 

Nakon rasprave, Mladen Novak, predsjednik Skupštine dao je na glasanje skidanje točke 
4C Prijedlog odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenog sustava na području Međimurske 
županije s dnevnog reda. 

Skupština sa 11 „za“ 15“protiv“ i 6“suzdržanih“ nije podržala skidanje točke s dnevnog 
reda. 

Potom je Mladen Novak, predsjednik Skupštine dao na prihvaćanje dnevni red. 

Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika usvojila sljedeći dnevni red: 

1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O PODNIJETIM OSTAVKAMA NA DUŽNOSTI 
VIJEĆNIKA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, IMENU VIJEĆNIKA KOJI 
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AKTIVIRA MANDAT I O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG 
VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT 

B) POLAGANJE PRISEGE 
2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2018. GODINU 
3. A)PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 

PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
B) PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

4. A) PRIJEDLOG ODLUKE O BROJU ORDINACIJA KOJE ĆE DJELATNOST OBAVLJATI 
U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC  

B) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE ZAKUPNINE ZA 
POSLOVNI PROSTOR DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC 
C) PRIJEDLOG ODLUKE O FUNKCIONALNOJ INTEGRACIJI ZDRAVSTVENOG 
SUSTAVA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
D) PRIJEDLOG ODLUKE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU ZDRAVSTVENIH 
RADNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA 
ŽUPANIJA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020.-2024.)  

5. A) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA 
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2019. GODINI  

B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH 
SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA 
FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU 
SKRB I TROŠKOVA OGRIJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2019. 
GODINI 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA 
DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 
ČAKOVEC U 2019. GODINI 

8. PRIJEDLOG PROGRAMA  JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
ZA 2019. GODINU 

9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA UGOVOR O DODJELI 
BESPOVRATNIH SREDSTAVA „Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova“ 

10. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA 
GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 
ZA 2019. GODINU 

11. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2018. GODINU 

12. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2018. GODINU 

13. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU 
14. A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »SIGURNA KUĆA« 

ZA 2018. GODINU  
B) PROGRAM RADA  DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »SIGURNA KUĆA« 
ZA 2019. GODINU 

15. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2018. 
GODINU 

16. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2018. GODINU  
17. IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

„REDEA“  ZA 2018. GODINU 
18. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REDEA-e D.O.O. ZA 2018. GODINU 

 
19. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O . ZA 

2018. GODINU 
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20. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I 
NEKRETNINE D.O.O. ZA 2018. GODINU 

21. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE 
D.O.O. ZA 2018. GODINU 

22. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O.  ZA 2018. GODINU 
23. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE ZA 2018. 

GODINU 
24. A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU 

B) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 
25. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLF STEINER ZA 2018. GODINU 
26.  A) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I 

IMENOVANJA 
B) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
IZBOR I IMENOVANJA 
C) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 
D) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU  
E) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 
ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 

TOČKA 1. 
A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O PODNIJETIM OSTAVKAMA NA DUŽNOSTI 

VIJEĆNIKA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, IMENU VIJEĆNIKA KOJI AKTIVIRA 
MANDAT I O IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA 

POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT 
B) POLAGANJE PRISEGE 

 
Izvješće mandatne komisije podnio je Dražen Vidović, predsjednik Mandatne komisije.  
U raspravi je sudjelovao Ervin Vičević, vijećnik. 
 
Jednoglasno („31“ za) uz 31 prisutnih, vijećnici su usvojili predmetno Izvješće te je 

donijeta 
O D L U K A 

o prestanku vijećničkog mandata i nastavku obnašanja dužnosti vijećnika u Skupštini 
Međimurske županije 

i 
O D L U  K A 

o prestanku vijećničkog mandata 
 
 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 dr.sc. Branimir Bunjac sa riječju „prisežem“ prisegnuo za vijećnika Skupštine 
Međimurske županije. 
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TOČKA 2. 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 

GODINU 
 

 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Međimurske županije za 2018. godinu. Godišnji izvještaj je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Godišnjem izvještaju. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu. 
 

TOČKA 3. 
A)PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
B) PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG 

PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o donošenju II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana Međimurske županije. Na klupe pred početak sjednice vijećnici su primili 
Prijedlog odluke o pristupanju izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije. 
Prijedloge je utvrdio župan te ih je predložio Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi je raspravio o prijedlogu 
odluke. 
  

Mladen Novak, predsjednik Skupštine iznio je zaključke sa sastanka Klubova vijećnika 
održanog 1. srpnja 2019. godine.  

 
U raspravi su sudjelovali Ivančica Somođi, vijećnica, Matija Posavec, župan, Mirjana 

Pintar, ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije i Mladen Novak, 
predsjednik Skupštine.  

 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (28 „za“  i 3 „protiv“ ) uz 31 nazočnih 

vijećnika donijela 

O D L U K U 
o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije. 

 
Potom je jednoglasno Skupština (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 

 
O D L U  K U  

o pristupanju izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije. 
 

TOČKA 4. 
A) PRIJEDLOG ODLUKE O BROJU ORDINACIJA KOJE ĆE DJELATNOST OBAVLJATI U 

OKVIRU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC 
B) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI 

PROSTOR DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC 
C) PRIJEDLOG ODLUKE O FUNKCIONALNOJ INTEGRACIJI ZDRAVSTVENOG SUSTAVA 

NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
D) PRIJEDLOG ODLUKE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU ZDRAVSTVENIH 
RADNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA 

ŽUPANIJA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020.-2024.) 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Predmetne odluke. Prijedloge je utvrdio župan i 
predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

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

Prijedlozima odluka.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 
O D L U  K U 

o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja Čakovec 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 

O D L U K U 
o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor Doma zdravlja Čakovec 

 
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (19 „za“ 8 „protiv“ i 4 „suzdržanih“) uz 31 

nazočnih vijećnika donijela 
O D L U K U 

o funkcionalnoj integraciji zdravstvenog sustava na području Međimurske županije 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 
O D L U K U 

o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima 
je osnivač Međimurska županije za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) 

 
TOČKA 5. 

A) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA 
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2019. GODINI 

B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH 
SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 
 

Uz poziv 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 zdravstvo bez primjedbi su raspravili o prijedlogu 
odluke i zaključka. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 
O D L U K U 

o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove  u 
2019. godini 

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

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih 

ustanova u vlasništvu Međimurske županije za 2019. godinu 
 

TOČKA 6. 
PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA 
FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU 

SKRB I TROŠKOVA OGRIJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2019. GODINI 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o minimalnim standardima, 
kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i 
troškove ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini. Prijedlog  je utvrdio župan i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
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Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o 

Prijedlogu odluke. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika donijela 

O D L U K U 
o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih 

rashoda Centra za socijalnu skrb i troškove ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. 
godini 

 
TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA 
DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC 

U 2019. GODINI 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o minimalnim financijskim 
standardima za decentralizirano financiranje Doma za starije i nemoćne osobe  Čakovec u 2019. 
godini. Prijedlog  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 

Prijedlogu odluke. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika donijela 
O D L U K U 

o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje Doma za starije i 
nemoćne osobe  Čakovec u 2019. godini. 

 
TOČKA 8. 

PRIJEDLOG PROGRAMA  JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2019. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa javnih potreba u kulturi 

Međimurske županije za 2019. 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 (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 

P R O G  R  A  M 
javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2019. godinu. 

 
TOČKA 9. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA UGOVOR O DODJELI 
BESPOVRATNIH SREDSTAVA „Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova“ 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na 

ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Podrška međimurskim korisnicima ESI fondova“. 
Prijedlog  je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

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

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K  

o davanju suglasnosti na ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Podrška međimurskim 
korisnicima ESI fondova“. 
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TOČKA 10. 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA 
GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 

2019. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana i 
I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. 
godinu. Prijedlog 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 Prijedlogu I. izmjena i dopuna Financijskog i Godišnjeg plana 
građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. 
 

Uvodno obrazloženje podnijela je  Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., 
ravnateljica ŽUC-a. 

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

Z A K L J U Č  A K 
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 2019. godinu 
 

TOČKA 11. 
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 

GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu 
Međimurske županije za 2018. godinu. Izvješće  je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun utvrdio je da na stranici 11 Izvješća u tablici umjesto riječi 
„Sveukupne obveze“ treba stajati „Sveukupno potraživanja“ dok je  Odbor za zdravstvo bez 
primjedbi raspravio o Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L  J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2018. 
godinu. 

 
TOČKA 12. 

IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 
GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo 

Međimurske županije za 2018. 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 (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K LJ UČ A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 2018. 

godinu. 
 

TOČKA 13. 
IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Doma zdravlja Čakovec za 2018. 

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 (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma zdravlja Čakovec za 2018. godinu. 

 
TOČKA 14. 

A) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »SIGURNA KUĆA« ZA 
2018. GODINU 

B) PROGRAM RADA  DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA »SIGURNA KUĆA« ZA 
2019. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  predmetne materijale. Izvješće i Plan i program 

rada 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 i Planu i programu rada. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 2018. 

godinu   
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K   

o prihvaćanju Plana i programa rada Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za 
2019. godinu. 

 
TOČKA 15. 

IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu  vijećnici su primili Izvješće o radu Doma za starije i nemoćne osobe 
Čakovec za 2018. 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 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 2018. 
godinu. 

 
TOČKA 16. 

IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2018. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec 
za 2018. 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. 
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 U raspravi su sudjelovali vijećnici dr.sc. Branimir Bunjac i Ivančica Somođi, Alenka Bilić, 
ravnateljica Centra za socijalnu skrb i Matija Posavec, župan.  
 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2018. godinu. 
 

 
TOČKA 17. 

IZVJEŠĆE O RADU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE „REDEA“  
ZA 2018. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Izvješće o radu Javne ustanove za razvoj 

Međimurske županije „REDEA“ za 2018. 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 (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L  J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove za razvoj Međimurske županije „REDEA“ 
za 2018. godinu. 

 
TOČKA 18. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REDEA-e D.O.O. ZA 2018. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju REDEA-e d.o.o. za 2018. 
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 (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju REDEA-e d.o.o. za 2018. godinu. 
 

TOČKA 19. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O . ZA 2018. 

GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Međimurske energetske 
agencije za 2018. 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 (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J UČ A K   

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Međimurske energetske agencije za 2018. godinu. 
 

TOČKA 20. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE 

D.O.O. ZA 2018. GODINU 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju društva MIN – Međimurje, 
investicije i nekretnine za 2018. 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 (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J  U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Društva MIN – Međimurje, investicije i nekretnine za 
2018. godinu. 

 
TOČKA 21. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE 
D.O.O. ZA 2018. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Tehnološko – inovacijskog 

centra Međimurje d.o.o.  za 2018. 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 (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K   

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje d.o.o.  
za 2018. godinu. 

 
TOČKA 22. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O.  ZA 2018. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o.  za 
2018. 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 (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva MESAP d.o.o.  za 2018. godinu. 
 

TOČKA 23. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE ZA 2018. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Zračne luke Međimurje za 

2018. 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 (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zračne luke Međimurje za 2018. godinu. 
 

TOČKA 24. 
A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU 
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B) PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  predmetne materijale. Izvješće i program rada  je 
utvrdio župan i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su 

raspravili o Izvješću i Programu rada. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Međimurja Čakovec za 2018. godinu 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J UČ A K 

o prihvaćanju Programa rada Muzeja Međimurja Čakovec za 2019. godinu 
 

TOČKA 25. 
IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLF STEINER ZA 2018. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Ustanove Centar dr. Rudolf 

Steiner za 2018. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 
 

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

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove Centar dr. Rudolf Steiner za 2018. godinu 
 

TOČKA 26. 
A) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA 

B) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I 
IMENOVANJA 

C) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 

D) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU 

E) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 
ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
Na klupe pred početak sjednice (13.lipnja 2019.) vijećnici su  primili predmetne materijale. 

Prijedlog je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 

R J E Š E N J E  
o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja 

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

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja 

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

R J E Š  E N J E 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
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Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
R J E Š E N JE 

o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međužupanijsku suradnju 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“) uz 29 nazočnih vijećnika donijela 
R J E Š E N J E 

o razrješenju i imenovanju člana Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije 
 

Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 13. sjednicu Skupštine 
Međimurske županije u 10:55 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/19-03/7 
URBROJ:2109/1-02-19-12 
Čakovec, 4. srpnja 2019. 
 
 
 
  PRIVREMENI PROČELNIK                                                              PREDSJEDNIK                                                                                                                  
     Goran Gotal, dipl.iur.,v.r.                                                          Mladen Novak, dipl.ing.,v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio 
zapis sa 13. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za 
poslove Skupštine i opće poslove. 

 

 

 


