
IZVOD IZ ZAPISNIKA 
sa 18. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 15. srpnja 2020. godine, u Multimedijalnoj 

dvorani Tehnološko – inovacijskog centra u Čakovcu, Ulica bana Josipa Jelačića 22/b, s početkom u 9:00 
sati 

 
Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/20-03/5, URBROJ:2109/1-02-20-03, od 6. srpnja 2020. godine 

sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Mladen Novak. 

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

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Boška Ban Vlahek, Jasna Ciboci, Franjo Cimerman, 
Mladen Čonka, Marija Frančić, Damir Grašić, Zlatko Horvat, Nenad Hranilović, Igor Ivković, Ivan Kolmanić, 
Valentin Kočila, Željko Kofjač, Goran Kozjak, Franjo Makovec, Mihaela Martinčić, Slađan Mihoci, Zdravko 
Mlinarić, Alojz Nestić, Dijana Novak, Mladen Novak, Petar Novak, Marina Orehovec, Matjaš Oršuš, Željko 
Pavlic, Vladimir Peršić, Josip Puklavec, Vesna Sobočanec, Ivančica Somođi, Siniša Šalamon, Zvonimir 
Taradi, Bernarda Topolko, Marijan Varga, Dražen Vidović i Matija Žugec.  

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici:  Franjo Bukal, dr.sc. Branimir Bunjac, Dragutin Glavina, 
Višnja Ivačić, Nadica Lovrec, Antun Marodi i Petra Podravec.  

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Sandra Herman, zamjenica župana, Josip Grivec, 
zamjenik župana, Neda Šarić, privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove, 
Vesna Haluga, privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove župana, dr.sc. Blaženka Novak, 
privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu, dr.sc. Sonja Tošić Grlač, privremena  
pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Stjepan Lacković, privremeni pročelnik Upravnog 
odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Darko Radanović, privremeni pročelnik Upravnog 
Odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Milorad Novković, privremeni pročelnik Upravnog odjela 
za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Maja Odrčić Mikulić, privremena pročelnica Upravnog odjela 
za civilno društvo, ljudska prava i sport, Lidija Farkaš, voditeljica Odsjeka za financije i proračun,  Natalija 
Šoltić, unutarnji revizor,   Ivan Plačko, direktor TIC-a, Sandra Polanec Marinović, ravnateljica Javne 
ustanove REDEA, Mario Šercer, ravnatelj Metalske jezgre, Mladen Zemljić, predsjednik GSV-a, Ljerka 
Cividini, ravnateljica ŽUC-a, Alen Višnić, direktor MENEA-e, Ivica Rus, direktor Zračne luke Međimurje te 
predstavnici medija.  

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Skupštine 
Međimurske županije. 

Vijećnik Igor Ivković rekao je da se o Izvodu iz zapisnika glasa nakon aktualnog sata te je dao 
primjedbu da u istom nisu navedeni najvažniji zaključci sa prethodne sjednice nakon rasprave o 
Županijskoj bolnici Čakovec nego samo piše da su vijećnici Mišljenje primili na znanje. Istaknuo je da se 
raspravljalo treba li se o Mišljenju glasati ili ne te se dao naputak županu da do sljedeće sjednice uredi 
stanje u Županijskoj bolnici Čakovec, da imenuje novo Upravno vijeće i da će se na sljedećoj sjednici 
raspravljati o toj temi, međutim, na dnevnom redu nema uopće te teme.  

Mladen Novak, predsjednik Skupštine pojasnio je da se radi o Izvodu iz zapisnika i da zbog toga 
nije sve detaljno opisano te da će se o bolnici raspravljati u sklopu Izvješća na idućoj sjednici Skupštine, a 
prema njemu dostupnim informacijama župan je imenovao novo Upravno vijeće bolnice.  

 
Potom je većinom glasova („28“ za i 7 „protiv“) uz 35 nazočnih vijećnika prihvaćen Izvod iz 

zapisnika sa 17. sjednice Skupštine Međimurske županije. 
 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat. 
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Vijećnica Vesna Sobočanec pitala je mora li dvorac Kaštel u Pribislavcu, nakon što se učenici i 

djelatnici Osnovne škole Vladimira Nazora Pribislavec presele u nove prostore, pripasti pod vlasništvo 

Općine Pribislavec. Rekla je da u Općini nema želje ni volje za uređenjem ili prenamjenom dvorca, a s 

obzirom na način kojim se upravlja Općinom, postoji bojazan da će se za dvije godine plaćati sanacija 

ruševine ili nečije sprovode. 

S obzirom da je gospođa Ana Kralj iz REDEA-e dobila razrađeni plan i program prenamjene dvorca, 

pitala je kakav je stav REDEA-e po tom pitanju. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da će učenici i učitelji sljedeću nastavnu godinu pohađati u 

novoj zgradi koja je u procesu opremanja kako bi na jesen bila spremna za rad, a nakon što se isele iz 

dvorca Kaštel, on će prema sporazumu bivšeg načelnika i bivšeg župana pripasti Općini Pribislavec. Dvorac 

Kaštel vrijedno je povijesno i kulturno dobro Međimurja te ukoliko će biti interesa može se revitalizirati i 

staviti u funkciju turizma i kulture na ponos Pribislavca i Međimurja.  

Vijećnik Josip Puklavec istaknuo je da se prije nešto više od godinu dana u svom pitanju 

upućenom PU međimurskoj referirao na lošu prometnu situaciju na državnoj cesti DC – 3 posebice na 

dionici od Nedelišća kroz Pušćine,  pa do Dravskog mosta, tražeći veći angažman prometne policije 

poglavito u prevenciji brzine. Naime, zbog nepoštivanja ograničenja brzine, te drugih prometnih propisa 

na toj se dionici svako malo dešavaju prometne nezgode s teškim, pa i onim najtežim posljedicama.  

Međutim, stanje se u međuvremenu nije nimalo poboljšalo. Preventivnog djelovanja policije i dalje nema, 

pa sudionici u prometu skloni kršenju prometnih propisa, posebice oni koji vole brzo i obijesnu vožnju 

mogu nesmetano ugrožavati kako sebe, tako i druge, a ponajviše bicikliste i pješake. Stoga je ponovo 

apelirao i zatražio pisani odgovor od PU međimurske, ukoliko nema adekvatan broj policijskih službenika 

za kontrolu prometa,  je li moguće da se na određenoj poziciji u Pušćinama postavi nadzorna kamera jer 

su se iste pokazale vrlo učinkovitima u suzbijanjima prometnih prekršaja poglavito nadzora brzine. 

Napomenuo je da je MO Pušćine zajedno sa Općinom Nedelišće voljan sufinancirati postavljanje kućišta za 

kameru,  a sve u interesu sigurnosti kako za mještane Pušćina tako i za sve ostale sudionike u prometu na 

toj najfrekventnijom dionici u Međimurju.  

Vijećnica Ivančica Somođi osvrnula se na masovno uginuće pčela koje je zahvatilo dio 

međimurskih pčelara te je zatražila odgovore o tome što je ustanovila fitosanitarna inspekcija, a što 

veterinarska inspekcija. Što je poduzeo Državni inspektorat, s obzirom da se sumnja u onečišćenje okoliša 

kemijskim preparatima i kemijska smrt pčela. Jesu li se analizirali poljoprivredni strojevi kojima su se 

prskala polja te jesu li uzeti uzorci otpadne ambalaže. Što je poduzela i što misli poduzeti Međimurska 

priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, s obzirom na milijunske iznose koje dobivaju iz županijskog 

proračuna i s obzirom da se pomor pčela desio u Regionalnom parku Mura – Drava? Da li se radila analiza 

podzemnih voda i tla tretiranog područja, pošto se radi o šljunkovitom području. S obzirom da je Udruga 

pčelara Agacija registrirana na području grada Čakovca, pitala je kad će gradonačelnik Kovač formirati 

povjerenstvo za utvrđivanje štete pčelarima. Smatra da je gradonačelnik postao dugogodišnji šef uredskog 

bilja i sitnog inventara sa saborskom plaćom, da je daleko od građana i njihovih problema te smišlja 

strategiju političkog preživljavanja. Ujedno je zahvalila županijskim službama na velikom angažmanu i 

nastojanjima da pomognu pčelarima, te je predložila pokretanje projekta izrade tzv. Okolišne zdravstvene 

karte, a pčele bi bile bioindikatori za prisutnost pesticida.  

Drugo, s obzirom na novu sistematizaciju, upite zaposlenika i ostale javnosti, zamolila je da se 

vijećnicima dostavi  i zainteresiranoj javnosti stavi na mrežne stranice županije shema sistematizacije da 

svi mogu vidjeti broj i sistematizaciju zaposlenih tj. tko je kome šef. 

Glede pomora pčela Matija Posavec, župan odgovorio je da je oštećeno 30 pčelara, uništeno  

1150 pčelinjih zajednica, a šteta se procjenjuje na 2,7 mln kuna. Nadležne institucije u okviru svojih ovlasti 

utvrđuju potencijalnu odgovornost i temeljem toga policija i državno odvjetništvo onda provodi izvide, 

istrage i eventualna procesuiranja. Međutim, ono što je dobro bilo napravljeno je proglašenje prirodne 
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nepogode. To je bila osnovna pretpostavka da se povuku sredstva iz mjere fonda za solidarnost koja iz EU 

ide preko Ministarstva poljoprivrede te se očekuje natječaj na koji će se pčelari moći javiti, a  barem 

polovica ili više tog troška bude sanirana. Jednako tako i komunikacija Ministarstva poljoprivrede ide u 

smjeru saniranja te štete i tu Županija daje maksimalnu podršku. 

Što se tiče same sistematizacije, istaknuo je da je objavljena na županijskim internet stranicama te 

su navedena imena i prezimena svih zaposlenih. Sustav je vrlo jasan. Nakon župana i zamjenika župana 

slijede pročelnici, voditelji odsjeka itd.  Naglasio je da je broj zaposlenika u Međimurskoj županiji, pa i 

nakon spajanja s Uredom državne uprave, daleko najmanji u cijeloj Republici Hrvatskoj. 

Vijećnica Ivančica Somođi glede drugog pitanja pojasnila je kako je zamolila shematski prikaz jer 

ga manje-više sve ozbiljne tvrtke imaju, a trenutni prikaz je dosta nepregledan. Zahvalila se svima na 

pomoći u rješavanju problema oko pčela, te izrazila nezadovoljstvo što se gradonačelnik Grada Čakovca po 

tom pitanju nije oglasio.  

Vijećnik Željko Pavlic rekao je da su prije nekoliko tjedana načelnici općina Kotoriba, Donji 

Kraljevec i Mala Subotica uputili dopis nadležnima kako bi izrazili nezadovoljstvo stanjem i sigurnošću u 

željezničkom prijevozu na području Međimurske županije. Načelnici su prošli prugom i uočili brojne 

nedostatke koji imaju utjecaj na sigurnost pruge; od dotrajalih vijaka koji učvršćuju prugu, neučvršćenih i 

odvijenih matica, odvijenih vijaka, nedostataka zaštitnih vibro podložaka ispod vijaka do polomljenih 

drvenih pragova koji ne mogu vršiti svoju funkciju. Načelnici su zaključili kako su spremni podnijeti i 

sudsku prijavu za sve odgovorne u HŽ-u za svjesno dovođenja putnika u opasnost. Ovaj problem postaje 

još drastičniji jer posljednje dostupno izvješće o poslovanju iz 2018. godine, pokazuje da je Grupa HŽ 

Infrastruktura imala prihode od 1.4 milijarde kuna. U tom iznosu najveći prihod 900 milijuna kuna čini 

prihod iz državnog proračun. Godine 2017. iz državnog proračuna uplaćeno je 950 milijuna kuna. To su 

sredstva koja i svi u Međimurju uplaćuju, a koja se nikako ne vraćaju. Slijedom navedenog zatražio je 

pisani odgovor od HŽ Infrastrukture, je li međimurska pruga, prva pruga izgrađena u Hrvatskoj, ovakvom 

nebrigom, zapravo osuđena na tihu propast i zatvaranje. 

Vijećnik Goran Kozjak izrazio je nezadovoljstvo dobivenim odgovorima sa prethodne sjednice 

Skupštine. Glede intervencije ministra Beroša za imenovanje infektologa, iznio je da se ravnatelj ne sjeća 

ili se ne želi sjećati kronologije događaja te je pojasnio da je tek na poziv ministra Beroša specijalist 

infektolog zadržan i proglašen koordinatorom za COVID 19 pandemiju i postupanje s pacijentima te 

izolaciju istih. Do današnjeg dana, bez obzira na moguću upotrebu respiratora kod pacijenata i primanje u 

jedinicu intenzivnog liječenja, u Stožer nije imenovan anesteziolog. Podsjetio je da je drugo pitanje bilo u 

svezi dopisa koji je u 12 mjesecu upućen od Odjela radiologije i ultrazvuka članu Upravnog vijeća u svezi 

problematike rasporeda. Međutim, ravnatelj taj dopis nije dostavio i tvrdi da ga nije trebao dostaviti iako 

je dopis naslovljen na člana Upravnog vijeća. U svom odgovoru ravnatelj se poziva na sjednicu stručnog 

vijeća 28.11.2019. i 30.12.2019. godine na kojima se raspravljalo o organizaciji i rasporedu rada, ali kao i 

svi razgovori do sada, jednostranim monologom od strane ravnatelja, ništa nije riješeno što je dovelo do 

tematske sjednice Odbora za zdravstvo. Ustvrdio je da članu Upravnog vijeća moraju biti dostavljeni papiri 

koji su naslovljeni na njega. Drugo, član Upravnog vijeća i predsjednik Stručnog vijeća, prema novom 

Statutu, imenovani su od strane ravnatelja bez glasanja što je vjerojatno moguće samo kod nas u Kubi, 

Venezueli i Sjevernoj Koreji. Potom je postavio dva upita. 

Nakon inspekcijskog nadzora 8.6. naloženo je da se izda anketa o zadovoljstvu zaposlenika 

Županijske bolnice Čakovec. Rezultati iste su objavljeni sutradan 9.6., iako su prema Zakonu o kvaliteti 

rezultati ankete trebali biti izdani u veljači 2020. godine, a i na tom slajdu piše veljača 2020. godine. 

Rezultati su objavljeni, ali ne javno na stranicama što je po zakonu trebalo biti napravljeno. Rezultati 

ankete ne bi bili objavljeni da nije bilo inspekcije jer je poražavajuća te pokazuje urušavanje međuljudskih 

odnosa i hijerarhije na odjelima nakon kadroviranja dr. Novinščaka. U globalu su ocjene cca. 25% lošije od 

ocjena za vrijeme bivšeg ravnateljstva. Nakon prošle Skupštine ravnatelj je održao par sastanaka sa 
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anesteziolozima i radiolozima. Također i župan i gospođa Tošić-Grlač su opet morali na razgovor sa 

anesteziolozima i radiolozima i opet zbog miješanja u struku i organizaciju posla i rasporeda od strane 

ravnatelja. Postavlja se pitanje  zašto se župan sa pročelnicom mora baviti s tim problemima, kad ravnatelj 

u jednom od odgovora navodi da to nije u ingerenciji Upravnog vijeća i župana. Smatra da sukladno 

zaključcima Odbora za zdravstvo treba smijeniti ravnatelja koji imenuje šefove kojima ne vjeruje, ne zna i 

neće razgovarati sa zaposlenicima i po anketama je doveo bolnicu do dna, a  za financijske dubioze čeka se 

Izvješće za 2020. godinu. Slijedom svega navedenog pitao je  da li je župan svjestan svoje odgovornosti za 

stanje u bolnici. 

Drugo, prema Zakonu o krvi i krvnim preparatima za postupke i kontrolu krvnim preparatima je 

odgovoran specijalist transfuziolog. Vijećnika je zanimalo zašto suprotno inspekcijskom nadzoru od 3.6. i 

ponovnoj naredbi postupanja po rješenju od 11.6. i dalje ravnatelj odbija imenovati glavnu sestru i 

voditelja transfuziologije. Trenutni voditelj je tehničar SSS i vodi odjel 12 mjeseci nezakonito, pa je pitao 

zbog čega se sve to skupa događa. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da Županijska bolnica Čakovec ima svoga ravnatelja i 

Upravno vijeće, a Međimurska županija kao institucija je osnivač i vlasnik bolnice te je jedino bitno da 

zdravstveni sustav funkcionira. Nažalost tema bolnice je bila možda najzastupljenija kroz vrijeme 

predizborne kampanje, a radi se o sustavu koji županija  gradi, ulaže i koji ima rezultate, a stavlja se u 

kontekst politike. Pojasnio je da je bio na sastanku sa radiolozima i to na njihov poziv kao što se odazove 

na svaki sastanak i primi svakoga tko ima određene informacije, želje, ambicije ili ideje da se poboljša 

zdravstveni sustav.  Pozvao je vijećnika ako ima konkretne stvari da ih dostavi. Međutim,  za puno stvari 

koje su bile u javnom prostoru se uspostavilo da nisu bile korektne, a još manje točne.  

Vijećnik Goran Kozjak rekao je da ne razumije zašto se stalno naglašava da je politika razlog 

problemima, a razlog je čista struka. Na prošlu sjednicu je došlo 4 predsjednika liječničkih organizacija, pa 

smatra da to dovoljno govori. A dovoljno je i to da župan svakih mjesec dana mora ići u Županijsku bolnicu 

Čakovec rješavati nekakve probleme. Pitao je koliko puta je u prijašnjim ravnateljstvima hodao u bolnicu 

rješavati probleme. Na drugo pitanje oko transfuzije je zamolio  usmeni odgovor. 

Dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb 

odgovorila je da je imenovanje voditelja Odjela transfuzije nakon inspekcije u procesu rješavanja. Pojavili 

su se određeni problemi oko voditelja jer doktorice nisu htjele biti voditeljice. Međutim,  sad se situacija 

promijenila, doći će neki liječnici sa specijalizacije i riješit će se taj problem što je odgovoreno i 

Ministarstvu. Bolnica neće ostati bez Odjela transfuzije, gdje rade dvije vrlo kvalitetne liječnice. Problema 

ima, ali to ne znači da se oni ne mogu riješiti.  

Vijećnik Goran Kozjak izrazio je nezadovoljstvo odgovorom te pojasnio kako mu je poznato  da je 

od dvije doktorice jednoj ponuđeno mjesto voditelja, a drugoj ne. Napomenuo je da se o tome 

raspravljalo i na Odboru za zdravstvu i sve postoji u pisanom obliku samo je problem što se dokumenti 

skrivaju. Drugo, s obzirom da se 12 mjeseci radilo nezakonito, pitao je tko je kriv i odgovoran za to. A kako 

bi se riješio problem, želi se spojiti centralni laboratorij sa transfuzijom.  Međutim, Zakon o krvi i krvnim 

preparatima jasno propisuje da voditelj transfuzije mora biti specijalist transfuziolog.   

Vijećnik Igor Ivković rekao je da je tijekom predizborne šutnje županova najbliža suradnica 

pročelnica Upravnog odjela za poslove župana u vrijeme kad cijela Hrvatska šuti o predizbornim temama,  

javno navijala, davala podršku i lobirala za glasanje, a sve je dostupno na društvenim mrežama. Ustvrdio je 

da se  radi  o čistom kršenju Zakona te pitao kako župan gleda na to. 

Drugo, osvrnuo se na prijetnje koje dobiva učiteljica iz OŠ Macinec putem društvenih mreža. 

Pojasnio je da joj se ne prijeti od strane neke xy osobe, roditelja ili nešto slično nego joj se prijeti od 

županovog suradnika. Radi se o županijskom vijećniku koji je dio vladajuće većine koji s pozicije moći javno 

prijeti učiteljici koja samo radi svoj posao i koja se u principu boji za svoj život. Učiteljica je tražila od 

Županije premještaj u drugu školu te je s problemima s kojima se susreće upoznala pročelnicu i župana. 
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Slijedom iznijetog, pitao je hoće li župan pomoći učiteljici da nastavi raditi ono što voli i ono za što je u 

životu osjetila poziv. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da njegovi suradnici sigurno ne krše Zakon, a kad se pogleda 

ovo vrijeme iza sebe i predizbornu kampanju smatra da je vijećnik zadnja osoba koja može prozivati 

nekoga za korektnost, poštivanje ili kršenje Zakona ili za neku pristojnost. Vijećnik i stranka kojoj pripada 

sigurno kad se govori o jednoj uglađenosti u kampanji može se sate i sate raspravljati o tome tko je 

zapravo kršio Zakon i tko je vodio nekakvu prljavu ili neprljavu kampanju. Pozvao je vijećnika na 

dostojanstvenost i korektnost i zamolio ga da ne iznosi činjenice koje nisu točne. 

Glede drugog pitanja, zamolio je ime i prezime o kojoj se učiteljici i suradniku radi jer takve 

kvalifikacije u javnom prostoru koje nisu provjerene i ostaju u zraku nisu korektne. Ako se netko u sustavu 

obrazovanja boji za svoj život, apsolutno je to prijetnja koju treba prijaviti policiji, a ne koristiti aktualni sat 

na Županijskoj skupštini, te je pitao vijećnika je li on to prijavio PU međimurskoj. 

Vijećnik Igor Ivković je izrazio nezadovoljstvo dobivenim odgovorom jer mu župan nije odgovorio 

na niti jedno postavljeno pitanje odnosno odgovorio je sa uvredama i protupitanjima. Pojasnio je da on 

nije sudjelovao u nikakvim aktivnostima i da je županov odgovor krajnje nekorektan. Također, sve iznijeto 

od strane vijećnika može se provjeriti na društvenoj mreži Facebook i naravno da je kršenje predizborne 

šutnje kršenje Zakona. Drugo, rekao je da namjerno nije htio isticati imena zbog toga jer je to jedna 

žalosna i osjetljiva situacija. Potom se osvrnuo na dopis koji je poslan u Županiju, a radi se o učiteljici 

Jagodi Vičević, supruzi bivšeg vijećnika Vičevića, a osoba koja prijeti je vijećnik Matjaš Oršuš.  Tu se ne 

govori o nekakvim skrivenim stvarima ili nešto slično, naprosto se radi o učiteljici koja se boji za svoj život.  

Vijećnica Jasna Ciboci zatražila je pisani odgovor na pitanje koliko točno iznosi trošak novog 

parkinga kod Županijske bolnice Čakovec.   

Drugo, prenijela je informaciju prema kojoj novi Odjel psihijatrije nema toplu vode. Pitala je kako 

je to moguće, kako odjel može raditi te je li hladna voda nadstandard koji se obećava Međimurcima. 

Matija Posavec, župan rekao je da se opet dižu tenzije oko Županijske bolnice Čakovec, ali da će 

provjeriti tu informaciju oko vode. Istaknuo je da se radi o prekrasnom odjelu u koji je jako puno novaca 

uloženo i koji uza sve standarde koje ima da je topla voda nešto o čemu ne bi trebalo raspravljati. 

Prokomentirao je da se u vrijeme izborne kampanje pojavile informacije da prokišnjava krov, da su se 

pokrali milijuni i dr. što se provjerilo i ništa od toga nije bilo točno.  

Vijećnica Jasna Ciboci rekla je da ne diže tenzije već samo prenosi informacije zbog žitelja 

Međimurja.   

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman potaknut novim požarom na odlagalištu u Totovcu, interesirao 

se za stanje u Piškornici koja bi morala zamijeniti nesretni Totovec.  Iznio je da se prije otprilike godinu i 

pol saznalo da je u društvu Piškornica zaposleni direktor s lažnom diplomom, koji je usput još nezakonito 

sebi isplatio bonuse u ukupnom bruto iznosu skoro 2,5 milijuna kuna.  Međimurska županija kao suvlasnik 

Piškornice u Nadzornom odboru je imala i ima osobu koja je postavljena od strane župana, a na kraju se 

uspostavilo da župan nije imao pojma o događajima u Piškornici. Pitao je da li je točna informacija da je 

prije mjesec dana podnesena kaznena prijava, ali sada protiv novog vodstva „Piškornice – sanacijsko 

odlagalište“ gdje ih se tereti za manipuliranje količinama otpada. Sada se spominje iznos manipulacije od 

14 milijuna kuna. Ujedno ga je zanimalo da li je župan sada upoznat sa događajima u Piškornici ili će se to 

saznati kad se opet nakupe milijunske dubioze te je zamolio informaciju, da li je bivši direktor vratio 

nezakonito uzete milijune. 

Drugo, osvrnuo se na nedavno održane izbore i županove izjave da tijekom kampanje nije 

potrošio ni lipe na vlastitu promociju. Pojasnio je da je župan u dnevniku jedne nacionalne televizije izjavio 

da je dva mandata osvojio bez ijednog plakata, letka, kemijske olovke, radijskog ili televizijskog spota. 

Zatim je pokazao presliku jednog tjednika u kojem se jasno vidi velika županova reklama „Za naše 

Međimurje, lista broj 17, kandidat broj 2 Matija Posavec“. Također, u drugom tjedniku na udarnoj poziciji 
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je reklama „Matija Posavec, vaš župan pod rednim brojem 2“.  Rekao je da su se u Međimurju mogle jasno 

vidjeti županove reklame, što znači da nije govorio istinu. Nadalje, zadnji dan predizborne kampanje iz 

županijskog proračuna je isplaćeno ukupno 1.287.000,00 kuna naknada studentima. Tako je ukupno 2.145 

punoljetnih osoba s pravom glasa, u subotu, na dan predizborne šutnje, i jedan dan prije izbora, na svojem 

računu moglo vidjeti čisti keš doznačen iz Županije. Prijašnjih godina, naknade studentima su se isplaćivale 

nakon 15. srpnja, obično do kraja mjeseca srpnja, a ove godine, tajming isplate u potpunosti  je prilagođen 

županovoj promidžbi, i to 1,3 milijuna kuna. S obzirom na županove tvrdnje da nije potrošio niti lipe za 

promidžbu, pitao ga je zašto obmanjuje javnost.   

Matija Posavec, župan komentirao je da tokom vijećnikovog izlaganja zapisao pet elemenata 

prema kojima zapravo on obmanjuje javnost.  Oko Piškornice pojasnio je da su županije vlasnici, da 

Piškornica ima svoje tvrtke, nadzorne odbore i upravu.  Državni inspektorat bio je, 5. i 15. svibnja, u tvrtki 

Piškornica – sanacijsko odlagalište i djelomično su definirani nalozi tog državnog inspektorata. Piškornica 

kao regionalno odlagalište otpada je strateški projekt Vlade RH u koji su uključene 4 Županije i Općina 

Koprivnički Ivanec. Regionalno odlagalište bi prema najavama trebalo profunkcionirati do 2023. godine. 

Glede bivšeg direktora odgovorio je da nije upoznat s informacijom je li vratio novce. S obzirom da je bila 

dignuta optužnica bilo je pripravno ročište i to je sad na pravosudnim tijelima.  

Na drugo pitanje odgovorio je  da mu nije jasno što je sporno oko izjave da tokom kampanje nije 

imao letak, plakat, radijski ili televizijski spot. Oko dijela u novinama pojasnio je da je bila dio cjelokupne 

kampanje gdje su bili svi kandidati s liste. Istaknuo je da su rezultati izbora volja građana te da vijećnik ne 

bi trebao podcjenjivati  građane, jer smatra da je preozbiljan čovjek da bi se bavio stvarima koje su 

apsolutno nebitne.  

Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman glede Piškornice pojasnio je da je odslušao Županijsku skupštinu 

Varaždinske županije gdje je to isto pitanje bilo postavljeno i novi direktor, župan Čačić kao i župan sad, su 

preskočili odgovoriti na pitanje je li podignuta nova optužnica. Glede predizborne kampanje 

prokomentirao je da je župan na javnoj televiziji rekao da nije imao ni letak, ni olovku, ni radijski, ni 

televizijski spot znači da je svjesno prešutio za one stvari koje je imao. Jer možda je dijelio upaljače, ali na 

dnevniku je rekao da nije imao ni olovke.  Nadalje, glede oglasa koje je pokazao pojasnio je da je 

oglašavanje na zadnjoj stranici skupo te pitao kako je župan bez ijedne potrošene lipe mogao u dva 

tjednika na zadnjoj stranici imati reklamu. Prozvao je župana da je obmanuo javnost i čitavu državu te da 

je sramotno to što govori.  

Vijećnik Matija Žugec pitao je koja je svrha kupnja kosilice u vrijednosti od  cca. 120.000,00 kuna 

od strane bolnice u vrijeme velikih dugova u kojima se bolnica nalazi, a istovremeno se ista površina za 

koju je kosilica nabavljena kosi od strane gradskog komunalnog poduzeća. 

Drugo, nakon što Matija Posavec konačno ode u sabor i kroz 3-4 mjeseca prepusti mjesto župana 

Sandri Herman, zanimalo ga je na koji će način nova županica sanirati dugove od 60 milijuna kuna koje će 

joj župan ostaviti.  

Matija Posavec, župan odgovorio je da je iz jednog od stotina priopćenja koja je HDZ davao u 

kampanji, saznao, da se ministar gospodarstva jedne države bavi kupnjom kosilice u Županijskoj bolnici 

Čakovec. Tragom toga provjerio je što je sporno u tome da Županijska bolnica Čakovec kupi kosilicu. 

Naime, kosilica je kupljena zato jer je bivši ravnatelj angažirao tvrtku iz Zagreba koja je za 150.000,00 kuna 

godišnje dolazila kositi travu. Stoga se postavlja zdravorazumsko pitanje da li je bolje kupiti kosilicu ili 

plaćati stotine tisuće kuna nekoj tvrtki iz Zagreba da dolazi kositi travu. Na drugo pitanje odgovorio je da 

se vijećnik  ne treba brinuti  za županijsku vlast, niti za dugove Županije koji su u segmentu brojnih 

investicija koje Županija radi. Istaknuo je da si vijećnikova stranka svojata investicije jer ono što je Županija 

dala iz izvornog prihoda su stavili ispod slike Darka Horvata i premijera. Glede dugova rekao je da sigurno 

neće u nasljeđe, kad god to i  kome god to bilo, ostaviti nesređenu situaciju. 
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Sandra Herman, zamjenica župana odgovorila je da je preozbiljna i preodgovorna osoba da bi se 

uopće upuštala u odgovore na takva pitanja.   

Vijećnik Damir Grašić osvrnuo se na opomenu pred ovrhom koju je dobio od Međimurskih voda 

d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na iznos od 16,85 kuna u kojoj stoji da ako se ne uplati iznos 

duga u roku od 8 dana će se pokrenuti ovrha.  Budući da je svima poznat Ovršni zakon te da provedba 

ovrhe stoji više od tisuću kuna, što je skoro pa sto puta više od navedenog duga, smatra nedopustivim da 

se pokreće ovrha od dobavljača energije struje, vode i plina. S obzirom da svaki mjesec isporučuju 

korisnicima račune, smatra da u iste trebaju uključiti i dug, a pogotovo kad se radi o iznosu od nekoliko 

kuna. Bilo je i primjera da su se ovrhe pokretale i za nekoliko lipa. Takva rabota nije nezakonita 

zahvaljujući izrazito lošem Ovršnom zakonu, ali je krajnje nemoralna. Dug od nekoliko kuna istovremeno u 

ovršnom postupku naraste na 1.000 do 1.500 kuna, a što je krajnje nelogično, nepošteno, a samim time i 

nedopustivo. Slijedom iznijetoga, zatražio je pisani odgovor od Međimurskih voda d.o.o. zašto tako 

postupaju, pogotovo kad se radi o dugovanjima od nekoliko desetaka kuna te zašto se dug ne uključi u 

račun proteklog mjeseca. Također, zatražio je odgovor da li na isti način rade i distributeri najosnovnijih 

energenata za život (voda, struja, plin). Ujedno je  zatražio podatke koliko su ovrha pokrenuli u 2019. i 

2020. godini za iznose manje od 100 kuna.  

 
Po završetku aktualnog sata, Mladen Novak, predsjednik Skupštine, sukladno članku 100. 

Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 
6/13 – pročišćeni tekst – 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20) predložio je da se dnevni red dopuni 
sa Prijedlogom zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje sporazuma o uređenju vlasničkih odnosa na 
nekretninama unutar kompleksa Županijske bolnice Čakovec. 
 

Skupština je jednoglasno („35“ za) uz 35 nazočnih vijećnika prihvatila dopunu dnevnog reda. 
 
Potom je Skupština jednoglasno (35 „za“) uz 35 nazočnih vijećnika, za 18. sjednicu utvrdila sljedeći  

 
D N E V N I  R E D 

 
1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I O IMENU 

ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI 
MANDAT 
B) POLAGANJE PRISEGE 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINA (22B I 22C) NA KORIŠTENJE TEHNOLOŠKO-

INOVACIJSKOM CENTRU MEĐIMURJE D.O.O. 
4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2019. 

GODINU 
5. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE  AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA D.O.O. ZA 2019. 

GODINU 
6. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA ZA 2019. 

GODINU 
7. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU RAZVOJNO-EDUKACIJSKOG CENTRA ZA METALSKU INDUSTRIJU – 

METALSKA JEZGRA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 
8. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. ZA 

2019. GODINU 
9. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O.  ZA 2019. GODINU 
10. IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. 

GODINU 
11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 

DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE 
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ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, TE ZA INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI 
U 2020. GODINI 

12.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O UREĐENJU 
VLASNIČKIH ODNOSA NA NEKRETNINAMA UNUTAR KOMPLEKSA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC 

13. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2019. GODINU 

B) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE 
UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2019. 
GODINI 
D) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG 
PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU 

14. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2019. GODINI 
15. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE  D.O.O. ZA 2019. GODINU 
16. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 

MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2019. GODINI 
B) PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
ZA 2020. GODINU 
C) PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2020.-2024. GODINE 

17. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA 
ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 

18. A)IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE  ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2019. GODINU 
B) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2019. 
GODINU 

19. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2019. GODINU  
20. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ 

ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU  
21. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2019. GODINU 
22. IZVJEŠĆE O RADU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 

 
 

TOČKA 1. 
A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE 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.  

Jednoglasno („35“ za) uz 35 prisutnih, vijećnici su usvojili predmetno Izvješće te je donijeta 
O D L U K A 

o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika u Skupštini 
Međimurske županije 

 
B) POLAGANJE PRISEGE 

 
Predsjednik Skupštine Mladen Novak je pročitao 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 Ivan Kolmanić, sa riječju „prisežem“ prisegnuo za vijećnika Skupštine Međimurske 
županije. 
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TOČKA 2. 

PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM KREDITNOM ZADUŽENJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju 
Međimurske županije. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke o kratkoročnom 
kreditnom zaduženju Međimurske županije 

Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan.  
 
U raspravi su sudjelovali vijećnici Boška Ban Vlahek, Zlatko Horvat, Igor Ivković, Matija Žugec, 

Mladen Novak, mr.sc. Franjo Cimerman te Matija Posavec, župan.  
 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova  (28 „za“ 7 „protiv“) uz 35 nazočnih vijećnika 

usvojila 
O D L U K U 

o kratkoročnom kreditnom zaduženju Međimurske županije. 
 

TOČKA 3. 
PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINA (22B I 22C) NA KORIŠTENJE TEHNOLOŠKO-

INOVACIJSKOM CENTRU MEĐIMURJE D.O.O. 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o davanju nekretnina (22b i 22c) na 

korištenje Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje d.o.o. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio 
ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke o davanju nekretnina 
(22b i 22c) na korištenje Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje d.o.o. 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila 
O D L U K U 

o davanju nekretnina (22b i 22c) na korištenje Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje d.o.o. 
 

TOČKA 4. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2019. GODINU 

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

Međimurje d.o.o. za 2019. godinu.  Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje.  
 
 Odbor za financije i proračun je bez primjedbi raspravio o Izvješću, dok je Odbor za gospodarski 
razvoj zatražio dodatno pojašnjenje koje je vijećnicima dostavljano na klupe pred početak sjednice.  
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno  (33 „za“) uz 33 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 2019. 
godinu. 

 
TOČKA 5. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE  AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA D.O.O. ZA 2019. 
GODINU 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije 
Međimurje REDEA d.o.o. za 2019. 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  (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju  Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne  agencije Međimurje REDEA d.o.o. za 
2019. godinu. 

 
TOČKA 6. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE REDEA ZA 2019. 
GODINU 

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

Međimurske županije REDEA za 2019. 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  (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA za 
2019. godinu. 

 
TOČKA 7. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU RAZVOJNO-EDUKACIJSKOG CENTRA ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA 
JEZGRA ČAKOVEC ZA 2019. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju razvojno-edukacijskog centra za 

metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec za 2019. 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  (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju  Izvješća o poslovanju Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – 
Metalska jezgra Čakovec za 2019. godinu. 

 
 

TOČKA 8. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. ZA 2019. 

GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju društva MIN – Međimurje, investicije 
i nekretnine d.o.o. za 2019. 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  (30 „za“) uz 30 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K  
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o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva MIN – Međimurje, investicije i nekretnine d.o.o. za 
2019. godinu. 

 
TOČKA 9. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O.  ZA 2019. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o.  za 2019. 
godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 
 Odbor za financije i proračun je bez primjedbi raspravio o Izvješću, dok je  Odbor za gospodarski 
razvoj zatražio dodatno pojašnjenje koje je vijećnicima dostavljeno na klupe pred početak sjednice.  
 

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 poslovanju društva MESAP d.o.o.  za 2019. godinu. 
 

TOČKA 10. 
IZVJEŠĆE O RADU GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. 

GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u 
Međimurskoj županiji za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje.  
 

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 Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2019. godinu. 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 

DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA ZA INVESTICIJSKO ULAGANJE, INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 
ZDRAVSTVENIH USTANOVA, TE ZA INFORMATIZACIJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 2020. GODINI 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i 

načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje 
zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2020. godini. Prijedlog je utvrdio 
župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 
Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i 

mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće 
održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2020. godini 
 

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

o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za 
investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju 

zdravstvene djelatnosti u 2020. godini. 
 

TOČKA 12. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA O UREĐENJU 

VLASNIČKIH ODNOSA NA NEKRETNINAMA UNUTAR KOMPLEKSA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC 
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Na klupe pred početak sjednice vijećnici su primili Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za 
potpisivanja sporazuma o uređenju vlasničkih odnosa na nekretninama unutar kompleksa Županijske  
bolnice Čakovec. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 
 Uvodno obrazloženje podnijela je dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, privremena pročelnica Upravnog 
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.  
 
 U raspravi su sudjelovali Goran Kozjak, vijećnik i dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, privremena pročelnica 
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.  
 

Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (25 „za“ i 5 „protiv“) uz 30 nazočnih vijećnika 
usvojila 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti za potpisivanja Sporazuma o uređenju vlasničkih odnosa na nekretninama 

unutar kompleksa Županijske  bolnice Čakovec. 
 

TOČKA 13. 
A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. 

GODINU 
B) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 

C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE 
UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2019. GODINI 

D) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA 
GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Materijale je utvrdio župan i 

predložio ih je  Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 

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

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

o prihvaćanju Godišnjeg obračuna proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 
2019. godinu 

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

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju  Izvješća o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2019. godinu 

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

Z A K L J U Č A K  
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o 

raspodjeli rezultata poslovanja u 2019. godini 
 

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 2020. godinu 
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TOČKA 14. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2019. GODINI 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije 

d.o.o. u 2019. godini. 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. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Damir Grašić i Ivančica Somođi te Alen Višnjić, direktor MENEA-
e.  
 

Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. u 2019. godini. 
 

TOČKA 15. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE  D.O.O. ZA 2019. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju društva Zračna luka Međimurje  

d.o.o. za 2019. 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 (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika donijela 
Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Zračna luka Međimurje  d.o.o. za 2019. godinu. 
 
 

TOČKA 16. 
A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 

MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2019. GODINI 
B) PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2020. GODINU 
C) PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2020.-2024. GODINE 
 

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

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o materijalima. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika donijela 

Z  A K L J U Č A K 
 o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za Međimursku županiju u 2019. godini 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika donijela 

 
P L A N 

 razvoja sustava Civilne zaštite na području Međimurske županije za 2020. godinu 
 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika donijela 
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S M J E R N I C E 
 za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Međimurske županije za razdoblje 2020.-2024. 

godine 
 

TOČKA 17. 
IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC 

ZA 2019. GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Stanica Čakovec za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje.  

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Izvješću. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Čakovec za 

2019. godinu. 
 

TOČKA 18. 
A)IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE  ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2019. GODINU 

B) IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2019. GODINU 
 

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

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o materijalima. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća  o radu Međimurske  zaklade solidarnosti „Katruža“ za 2019. godinu 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č AK  
o prihvaćanju Izvješća o radu Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec za 2019. 

godinu 
 

TOČKA 19. 
IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2019. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke 

službe za 2019. 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 (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K  
o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2019. godinu. 

 
TOČKA 20. 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ 
ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU 
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Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava 
pacijenata u Međimurskoj županiji za 2019. godinu. Izvješće  je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje.  

 
Odbor za zdravstvo u svezi Izvješća je zatražio dodatno pojašnjenje koje je vijećnicima dostavljeno 

na klupe pred početak sjednice.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K LJ  U Č A K 
o prihvaćanju  Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj 

županiji za 2019. godinu. 
 

TOČKA 21. 
IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. 

GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje.  

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

Z A K L JU Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije za 

2019. godinu. 
TOČKA 22. 

IZVJEŠĆE O RADU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske 

županije za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije za 2019. 

godinu. 
 
Ovime je dnevni red iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio 18. sjednicu Skupštine 

Međimurske županije u 11:25 sati. 
 
KLASA: 021-05/20-03/5 
URBROJ:2109/1-02-19-04 
Čakovec,  15. srpnja 2020. 
 
 
PRIVREMENA PROČELNICA                                                                                 PREDSJEDNIK                                                                                                           
Neda Šarić, dipl.iur., v.r.                                                                            Mladen Novak, dipl.ing.v.r. 

 
 

 
 
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 18. 
sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće 
poslove. 
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