
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 2. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 8. srpnja 2021. godine, u multimedijalnoj 
dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje TIC 1, s početkom u 9:00 sati 

 
Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/21-03/5, URBROJ:2109/1-02-21-01, od 1. srpnja 2021. 

godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Dragutin Glavina.  

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine podsjetio je na požar koji je zahvatio napušteno 
skladište u Čakovcu te uputio zahvale vatrogascima koji su zaustavili i spriječili njegovo širenje kao i 
svima ostalima koji su sudjelovali u gašenju požara.  

 
Potom je, Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine utvrdio da je na sjednici bilo nazočno 33 

vijećnika.  
 
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Ivan Borović, Ksenija Blagus, Vladimir Čituš, 

Dejan Drabić, Dragutin Glavina, Marina Gradišer, Stjepan Horvat, Saša Horvat, Nenad Hranilović, 
Nikola Hren, Igor Ivković, Željko Kofjač, Franjo Makovec, Zlatko Marciuš, Andreja Marić, Ivan Martan, 
Slađan Mihoci, Zdravko Mlinarić, Alojz Nestić, Dijana Novak, Mladen Novak, Željko Pavlic, Vladimir 
Peršić, Bojana Petrić, Nina Plaftak, Ivica Požgaj, Boža Škvorc, Zvonimir Taradi, Bernarda Topolko, 
Dražen Vidović, Zoran Vidović i Vjeran Vrbanec.  

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Ivan Kolmanić, Goran Kozjak, Mario Medved i Miljenko 
Zobić. 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Neda Šarić, pročelnica Upravnog odjela za 
Skupštinu i pravne poslove, Anita Strniščak, pročelnica Upravnog odjela za poslove župana, dr.sc. 
Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu, dr.sc. Sonja Tošić - Grlač, 
pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Milorad Novković, pročelnik Upravnog 
odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Maja Odrčić Mikulić, pročelnica Upravnog odjela 
za civilno društvo, ljudska prava i sport,  Natalija Šoltić, unutarnji revizor, Lidija Farkaš, voditeljica 
Odsjeka za financije i proračun, dr.sc. Sandra Golubić, pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i 
prirode, Đurđica Hamer, privremena ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije, 
Sandra Lenček, predstavnica Ustanove za obrazovanje odraslih DEFENSOR te predstavnici medija. 

Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika s konstituirajuće  sjednice 
Skupštine Međimurske županije. 

Bez primjedbi jednoglasno (33 „za“) prihvaćen je Izvod iz zapisnika s konstituirajuće sjednice 
Skupštine Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat. 
 
Željko Pavlic, vijećnik istaknuo je da stanovnici naselja donjeg Međimurja, kao i stanovnici 

svih naselja u Međimurju u kojima se provodi projekt kanalizacije, imaju puno primjedaba na 
izvođače radova. Izvođenje radova čini se neorganizirano i neplanski, često se oštećuju vodovi 
različitih instalacija, radi se šteta na privatnoj imovini, a postojeće štete se ne saniraju. Slijedom 
navedenog zatražio je pisani odgovor na pitanje, postoji li nadzorni organ za provođenje projekta 
kanalizacije, tko ga je postavio i koja je zapravo njegova uloga. 

Drugo, osvrnuo se na bušotinu termalne vode u Draškovcu te je istaknuo da ista već 
godinama unatoč obećanjima izgleda isto, a okoliš se čisti samo pred izbore. Na pitanje, koja je 
budućnost bušotine, s obzirom da su se za nju kreirali veliki planovi o izgradnji toplica i geotermalne 
centrale, vijećnik je zatražio pisani odgovor.  



Dijana Novak, vijećnica uputila je pohvale Međimurskoj županiji, trima međimurskim 
gradovima i brojnim općinama, između ostalih i Općini Domašinec, na ostvarenoj najvišoj razini 
transparentnosti proračuna prema rezultatima istraživanja Instituta za javne financije.  

Igor Ivković, vijećnik istaknuo je da se u materijalima dostavljenim za sjednicu Skupštine za 
loše financijske rezultate Međimurske županije na više mjesta nalazi opravdanje kako je do toga 
došlo zbog financijskih korekcija od strane provedbenih tijela za fondove EU, kao i umanjenje iznosa 
zbog nedostatka vremena za provjeru. Shodno navedenom,  zamolio je pisani odgovor na kojim je to 
projektima u posljednje 4 godine došlo do financijskih korekcija, o kojem iznosu korekcija se radi te 
koji je razlog korekcija. Također, pitao je na kojim projektima su se priznavali rashodi u umanjenim 
iznosima zbog nedostatka vremena za provjeru dokumentacije. 

Drugo, osvrnuo se na smjenu ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu, dr. Nogala kojeg 
je smijenilo Upravno vijeće na čelu s predsjednicom, Anom Stavljenić – Rukavina. Bivši ravnatelj 
pokrenuo je sudski postupak i sud je donio presudu da je smjena bila nezakonita, no on ni nakon 
presude nije vraćen na mjesto ravnatelja. Smjena se dogodila kako bi novi ravnatelj od povjerenja 
predsjednice UV-a i njenog šefa, upravljao s desetak milijuna kuna EU sredstava za obnovu bolnice. 
Prije tjedan dana predsjednica UV-a je u akciji USKOK-a uhićena te je nakon ispitivanja puštena da se 
brani sa slobode. Cijelim tim procesom nezakonite smjene rukovodio je čelnik jedinice regionalne 
uprave,  koji je ujedno i predsjednik stranke koju je nazvao po svom imenu – Bandić Milan 365.  Slučaj 
s nezakonitom smjenom ravnatelja u Zagrebu je sličan gotovo identičan sa slučajem u Županijskoj 
bolnici Čakovec. Razlikuju se samo po tri stvari: imenu ravnatelja, imenu predsjednice upravnog 
vijeća i nazivu stranke. Tamo je Bandić Milan 365, a u Međimurju, Matija Posavec-NL. U svemu 
ostalom su slučajevi isti. Slijedom navedenog pitao je, očekuje li župan sličnu akciju USKOK-a i kod 
nas vezano uz predmet Županijske bolnice Čakovec. 

Glede prvog pitanja, Matija Posavec, župan dao je primjer projekta prvog znanstveno-
istraživačkog centra Metalska jezgra na kojem je došlo do financijskih korekcija na koje se Županija 
žalila, a žalba je razmotrena nakon više od godinu i pol dana te je u konačnici prigovor uvažen. 
Pojasnio je kako je to slučaj u mnogim projektima te da će vijećniku odgovoriti u pisanom obliku, 
kako je i tražio.  

Usporedbu pravomoćne sudske presude u protupravnoj smjeni bivšeg ravnatelja Županijske 
bolnice Čakovec sa sličnim slučajem u Dječjoj bolnici Srebrnjak, župan je nazvao sramotnom, ističući 
da se ta dva slučaja ne mogu uspoređivati jer je razlika svjetlosnim godinama daleko i da se stvari u 
Međimurju odvijaju pošteno jer nema HDZ-a.  Naglasio je da vijećnik pogrešno i lažno obmanjuje i 
vijećnike i javnost jer je presuda koja je donijeta od strane suda detektirana u svojoj pravomoćnosti 
da je napravljena pogreška u proceduri, a bivši ravnatelj nije uopće tražio povratak na staro radno 
mjesto već je samo dao tužbu da se konstatira kako je to bilo. Dakle, radi se o proceduralnoj pogrešci 
i nema posljedica niti nekakvih naloga koje bi ili Upravno vijeće ili menadžment zdravstvene ustanove 
Županijske bolnice trebao napraviti.  Sustav pravosuđa funkcionira tako da na svaki javni pogovor i 
svaku reakciju koja dovodi u sumnju bilo kakvu nezakonitost institucije reagiraju, a u Županijskoj 
bolnici Čakovec su u proteklih godinu dana bile i inspekcija Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda 
za zdravstveno osiguranje, a vrlo vjerojatno i policija i sve druge institucije oko inspektorata i sasvim 
sigurno da bi se utvrdilo da se nešto radi krivo.  Na kraju je zamolio vijećnika za minimum pristojnosti 
i korektnosti u iznošenju nekih stvari ili sumnji te ako ima bilo kakvu informaciju da se nešto 
nezakonito radilo da to prijavi jer je to njegova dužnost kao građanina RH. 

Igor Ivković, vijećnik referiravši se na odgovor pojasnio je da se ne radi samo o 
formalnostima već o nezakonitostima jer je ravnatelj smijenjen suprotno zakonu odnosno na 
nezakonit način. Naglasio je da u svom pitanju nije govorio o dr. Grudiću, nego o ravnatelju dr. 
Nogalu, koji je također nezakonito smijenjen, a i u tamošnjoj bolnici je bila i policija i nadzor raznih 
ministarstva i tamo su utvrđene nepravilnosti, a razlika sa slučajem u Županijskoj bolnici Čakovec je 
samo u imenu ravnatelja, predsjednice upravnog vijeća i nazivu stranke.  

Ivan Borović, vijećnik osvrnuo se na županov govor iz 2019. godine prilikom dodjele nagrade 
studentima dobitnicima Rektorove nagrade kada je među ostalim rekao da „Međimurska županija 
brine za svoje učenike i studente, za mlade ljude od najranije dobi, što govore sve brojke i 



pokazatelji“.   S obzirom da se župan hvali brojkama i pokazateljima, pitao je, zašto je ukinuta praksa 
nagrađivanja tih 20-tak studenata, koliko ih otprilike godišnje dobiva nagradu, a dolaze iz 
Međimurske županije,  kamo su se ti novci preusmjerili i kojim se kriterijima župan vodio. 

Potom se referirao na objavu lokalnog medija u kojem je objavljen članak „Što će najmoćniji 
međimurski političari Kolarek, Srpak i Posavec učiniti za Međimurje?“. Planovi gradonačelnika 
Kolareka i Srpaka su poznati jer su kroz kampanju komunicirali planirane projekte, međutim, nije 
poznato što župan planira, pa je pitao koja tri kapitalna projekta planira ostvariti u ovom mandatu. 
 Na prvo pitanje Matija Posavec, župan je odgovorio kako mu je želja da se napravi tradicija 
potpore kroz prijem i neku simboličnu financijsku potporu studentima dobitnicima rektorovih 
nagrada i ona će vrlo vjerojatno biti za svjetski dan učitelja, odnosno 5. listopada, naglasivši da je 
Međimurskoj županiji potpora prema studentima, srednjoškolcima i učenicima definitivno vrlo važna.  

Glede kapitalnih projekata župan je istaknuo da će ih biti jako puno dodavši da 34 dana od 
objave konačnih i službenih rezultata izbora, ne samo da su konstituirana sva skupštinska tijela, 
Kolegij načelnika i gradonačelnika već su i u kontaktu s načelnicima i gradonačelnicima definirani 
određeni  strateški projekti koji će biti dio razvojnog sporazuma sjever koji se priprema, a koji će biti 
dio jednog plana prijave prema višegodišnjem financijskom okviru i mehanizmu za oporavak. Među 
važnijim projektima istaknuo je energetsku obnovu Županijske bolnice Čakovec vrijednu više od 40 
milijuna kuna, rekonstrukciju Zavoda za javno zdravstvo i još nekoliko laboratorija u mikrobiologiji 
sukladno okvirima djelovanja koje ima Zavod za javno zdravstvo te revitalizaciju Feštetićeve zgrade u 
krugu zdravstvenih ustanova u Centar palijativne skrbi. Također, ideja je započeti kroz mehanizam za 
oporavak gradnju OŠ u Nedelišću i IV. OŠ u Čakovcu,  isto tako započeti i završiti izgradnju sportskih 
dvorana u Gornjem Mihaljevcu, Vratišincu, Svetoj Mariji i Svetom Martinu na Muri, obnova 
Gospodarske škole i dvorane Graditeljske škole kao i uređenje nekih vanjskih igrališta. Osvrnuo se i na 
prometnu infrastrukturu te istaknuo kako se nada da će Hrvatske ceste požuriti obilaznice Preloga, 
Murskog Središća i Čakovca, jer to je u njihovim financijskim planovima. Hrvatske željeznice su stavile 
u financijski plan za 2021. i 2022. godinu po 12 milijuna kuna za obnovu pruge. U drugoj fazi Mala 
Subotica-Donji Kraljevec, a u trećoj fazi Donji Kraljevec-Kotoriba. Završen je projekt revitalizacije 
Starog grada Zrinskih projekta koji je bio u potpunosti u onom dijelu koji nisu pokrili europski fondovi 
na leđima Međimurske županije. Međimurska županija će nastaviti i dalje sa interpretacijskim 
centrima, kulturnom i sakralnom baštinom sve u svemu radi se o 120 definiranih projekta vrijednosti 
cca. 2,8 milijarde kuna koje će Županija kandidirati za europska sredstva. 

Ivan Borović, vijećnik zahvalio se na odgovoru te istaknuo da je 1.000,00 kuna simboličan 
iznos koji studentima puno znači, ali više im možda znači podrška i potpora da Županija cijeni njihov 
trud i njihovu izvrsnost te se nada da će dobitnici Rektorove nagrade biti nagrađeni ove godine. 

Glede odgovora na drugo pitanje istaknuo je da će, ukoliko dođe do realizacije navedenih 
projekata, to biti jako dobar temelj za daljnji razvoj Međimurja. Međutim, iskreno se nada da neće 
ostati samo pusta priča i mrtvo slovo na papiru da se ne bi ponovio letak s najavom projekta 2017.-
2021. te da će se sve rečeno ostvariti na dobrobit žitelja Međimurja.  

Nikola Hren, vijećnik rekao je da naziv zone „Poslovni park Međimurje“ jako lijepo zvuči no 
od poslovnog parka odnosno središta industrije u Čakovcu još uvijek nema ništa ili jako malo. Zona je 
stavljena u pogon 2007. godine, a sada u 2021. godini ona je još uvijek u najvećoj mjeri prazna 
odnosno od 15 parcela u funkciji su samo dvije, dvije su navodno prodane, dok na ostalih 11 raste 
šikara. Za razliku od zona u Murskom Središću i Prelogu gdje su sve zone pune te postoji potreba za 
otvaranjem dodatnih zona. Slijedom navedenog pitao je, u čemu je problem sa zonom u Čakovcu, 
zbog čega se investitori radije odlučuju na kupnju parcela u zonama u ostalim gradovima i općinama, 
a ne u Čakovcu.  Je li problem previsoko i nerealno postavljena cijena kvadrata zemljišta i vode li se 
kakvi razgovori s potencijalnim investitorima. Nadalje, ima li Županija uređen program korištenja 
državnih potpora, s obzirom da postoji sustav dodjele državnih potpora posebice za industrije visoke 
vrijednosti koje onda generiraju i veće plaće. 

Na drugo pitanje u svezi ishođenja građevinske dozvole vijećnik je zatražio pisani odgovor. 
Pojasnio je kako je dana 13. lipnja 2019. godine na 13. sjednici Županijske skupštine županu 
postavljeno pitanje o raspisivanju natječaja za projekt izgradnje ugibališta kod OŠ Selnica naglasivši 



da je projekt od izuzetne važnosti za sigurnost učenika jer se škola nalazi uz glavnu prometnicu. Na 
upit iz 2019. godine župan je odgovorio da se čeka građevinska dozvola koja je pred ishođenjem te je 
takvo obećanje dao nekoliko puta na sjednicama Županijske skupštine. Vijećnika je zanimalo kako je 
moguće da se u Županiji koja se hvali da se u njoj građevinske dozvole izdaju u par dana mora na istu 
tu dozvolu čekati duže od dvije godine. Također, pitao je hoće li biti izdana građevinska dozvola i jesu 
li osigurana financijska sredstva za izgradnju te radi li se ovdje  o maćehinskom odnosu prema Općini 
Selnica. Naime, u toj općini na prethodnim izborima župan je dobio respektabilan broj glasova prema 
tome žitelji Selnice zaslužuju odgovor na prethodno postavljena pitanja. 

Matija Posavec, župan odgovorio je kako interes za kupnju zemljišta postoji, međutim, 
Županiji nije u interesu da proda zemljište bilo kome već želi razvijati čistu i zelenu industriju, 
moderne tehnologije i automobilsku industriju. Kao pozitivan primjer istaknuo je LTH koji već grade 
treću tvornicu, šire se i imaju preko 150 zaposlenih. Glede usporedbe zona u Čakovcu, Murskom 
Središću i Prelogu naglasio je da to nije usporedivo. Grad Čakovec ima određene benefite za 
potencijalne investitore te smatra da će u nadolazećem razdoblju biti povećan priljev investitora. 

Na drugo pitanje odgovorio je kako je načelnik obećao preuzeti obvezu raspisivanja natječaja, 
međutim isti nije raspisao s argumentom da će se to napraviti nakon aglomeracije. Ukoliko će biti 
potrebno Županija će projekt preuzeti na sebe jer on nije skup. Županija je iz proračuna sufinancirala 
izgradnju društvenog doma u Praporčanu koje je jedno malo mjesto te ravnomjerno ulaže u svaki 
prostor.  Vijećnika je zamolio da stranačkom kolegi sugerira da manje pljuje po društvenim mrežama i 
više ide na suradnju.  

Nikola Hren, vijećnik komentirao je da je na temelju dogovora s županom i obećanja, Općina 
Selnica odlučila preuzeti trošak izrade projektne dokumentacije za to ugibalište koje je koštalo preko 
550 tisuća kuna što su ogromna sredstva za takvu malu općinu. Glede izjave da je načelnik obećao da 
će on raspisati natječaj, vijećnik je istaknuo kako mu ta informacija nije poznata, ali u konačnici 
problem je u tome što nije izdana građevinska dozvola. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik osvrnuo se na suradnju između Međimurske županije i Grada 
Čakovca. Rekao je da iz medija pratimo politički medeni mjesec župana u svojem trećem odnosno 
četvrtom mandatu čelne osobe Županije i novopečene gradonačelnice Čakovca kako s velikim 
osmjesima obavljaju najvažnije društveno korisne funkcije kao što je primjerice slikanje s profesorima 
koji odlaze u mirovinu, ispijanje zajedničkih kavica, polaganje vijenaca, otvaranje i zatvaranje različitih 
evenata i dr. Također, prije nekoliko dana održan je i zajednički radni kolegij na kojemu je Gradu 
Čakovcu ponuđena svekolika pomoć u ljudstvu i ostalim resursima i najvažnijem za Čakovec, ali i 
Međimurje – kako vratiti ljude u centar grada i kako privući investitore u zonu koja zjapi prazna.  
Ujedno je napomenuo da su te nekretnine u vlasništvu Županije već 14 godina, od kojih 12 vlast u 
županiji obnaša aktualni župan, darovane od strane HDZ-a i koje je Gradu Čakovcu infrastrukturno 
većinski opremio također HDZ. Sada, kada još teče med i mlijeko između ovih institucija, glede 
problema neiskorištenosti gospodarske zone dao je prijedlog da se ciljanim investitorima smanji 
cijena kvadrata zemljišta barem na pola uz istovremeno oslobođenje komunalnog doprinosa te da se 
prihodi planiraju uvećanim priljevima poreza na dohodak ljudi koji će se tamo zaposliti. Uz sve 
navedeno, postavio je pitanje, je li ova idilična atmosfera između Županije i Grada uvjetovana ili 
dogovorena skorim prelaskom gradonačelnice iz HNS-a u stranku Matija Posavec-NL 365? 

Matija Posavec, župan odgovorio je da se vijećnik mora naučiti naziv stranke i da se ista ne 
zove Matija Posavec 365. Glede izjave da je HDZ Županiji poklonio zemljište rekao je da tako dugo 
dok vijećnik i njemu slični smatraju da je država HDZ tako dugo u toj državi neće biti dobro. Ne vodi 
državu jedna politička stranka niti će ju ikad voditi. Vlada je vlada svih hrvatskih građana, a ne jedne 
političke stranke i država ne može i ne smije biti taoc jedne političke stranke. Glede prijedloga 
smanjenja cijene zemljišta župan je odgovorio da istu ne definira Županija već se za svaku 
kapitalizaciju ili prodaju mora naručiti sudska procjena. Nadalje, istaknuo je da je Međimurska 
županija u gradu Čakovcu u županovom mandatu bila najveći investitor te su među ostalim 
obnovljene sve srednje škole, izgrađen je novi Dom zdravlja za kvalitetniju primarnu zdravstvenu 
zaštitu za stanovnike grada Čakovec, obnovljena je bolnica, te je na županijskim leđima bila 
kompletna investicija fortifikacije Starog grada Zrinskih. Također, Županija je sufinancirala rad 



knjižnice i čitaonice, školu plivanja, Centar za kulturu, manifestacije na području grada i dr. Zaključio 
je kako je za ravnomjerni razvoj Međimurja ključna suradnja te kako nikome ništa nije politički 
uvjetovao.  

Vjeran Vrbanec, vijećnik ispravio je navod iznesen u pitanju u smislu da nekretnine nije 
darovala  politička stranka HDZ, nego HDZ-ove vlade, ne jedna nego više njih. Ujedno je napomenuo 
kako nije dobio odgovor na pitanje, je li dogovoren ili uvjetovan skori prelazak aktualne 
gradonačelnice u županovu stranku. A u pogledu smanjenja cijena, istaknuo je da programi državnih 
potpora omogućavaju županu kao i Županijskoj skupštini da korigiraju tržišne cijene.   

Andreja Marić, vijećnica zatražila je pisani odgovor na pitanje, zašto se ne postupa po nalazu 
inspekcije Ministarstva zdravstva glede imenovanja voditelja transfuzije u Županijskoj bolnici 
Čakovec, s obzirom da je prema nalazu inspekcije bolnica dužna imenovati voditelja Odjela 
transfuzije. Ujedno je podsjetila da sukladno mreži transfuzijske medicine i zakonskim propisima 
voditelj mora biti transfuziolog odnosno specijalist transfuzije.  

Drugo pitanje naslovila je „Budućnost Županijske bolnice Čakovec – zajednički napori te osvrt 
na dosadašnje upravljanje“ te je istaknula da će u cijelom svom radu i izlaganjima nastojati biti 
objektivna, poštena i korektna. U svezi dosadašnjeg upravljanja u Županijskoj bolnici Čakovec, rekla je 
da je napravljen jedan loš eksperiment imenovanjem dr. Novinščaka ravnateljem Bolnice koji je u 
međuvremenu dao ostavku te ostaje za vidjeti kako će biti sa novim v.d. ravnateljem. Napomenula je 
da nema nikakvih osobnih problema s tim što nije ravnateljica, s obzirom da je bila kandidatkinja,  
kao što nema problema je li ravnatelj član HDZ-a, SDP-a ili HNS-a dokle god on dobro i pošteno radi. 
Istaknula je kako je dr. Grudić radio dobro i pošteno, a  ono što mu se stavljalo na teret bilo je loše 
financijsko upravljanje sa 32 milijuna kuna minusa, a koji trenutno iznosi 72 milijuna kuna. Što se 
inspekcija tiče, iste su bile i za vrijeme dr. Grudića i također nisu dale nikakve loše rezultate.  Glede 
budućnosti Županijske bolnice Čakovec, pozvala je župana da zajedničkim naporima rade na tome da 
se u predstojećoj reformi zdravstva ne ukine niti jedan odjel u Županijskoj bolnici Čakovec i da 
sačuvaju zaposlenike, jer nažalost još uvijek ima naznaka da će ljudi otići.  

Matija Posavec, župan odgovorio je kako bi više volio da se govori o budućnosti jer se o 
stanju u Županijskoj bolnici Čakovec raspravljalo u zadnjih godinu i pol dana, a građani su rekli što 
zapravo misle o takvom vođenju politike i sa jedne i druge političke strane što je u konačnici vidljivo i 
u rezultatima izbora. Istaknuo je kako je izuzetno važno zaštititi zdravstveni sustav što Županija već i 
radi te neće dozvoliti bilo kakvo ukidanje ili spajanje odjela. Ujedno je spomenuo da Županijska 
bolnica Čakovec od nedavno ima dječjeg kirurga što je sigurno jedan novi standard u razvoju 
zdravstvenog sustava. 

Andreja Marić, vijećnica odgovorila je da će odgovor shvatiti kao pristanak da zajedničkim 
naporima, svatko sa svoje pozicije učini sve što je potrebno glede Županijske bolnice Čakovec. Ujedno 
je napomenula kako je potrebno govoriti ono što je bilo loše napravljeno, priznati da je bila loša 
odluka i loš eksperiment s dosadašnjim ravnateljem te je deplasirano to povezivati s rezultatima 
izbora. Dakle, radi se o konkretnim stvarima kao što je nezadovoljstvo djelatnika, minus od 72 
milijuna kuna, nepoštivanje župana i dr., a to nema veze s rezultatima izbora već osobom koja je do 
donedavno vodila bolnicu.  
 

Ovime je aktualni sat završen. 
 
Prije nego je otvorio raspravu o dnevnom redu, Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine 

sukladno članku 100. Poslovnika o radu Skupštine Međimurske županije predložio je da se dnevni red 
dopuni sa točkom „Prijedlog zaključka kojim se predlaže Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 
da u programske i proračunske dokumente uvrsti projekt i osigura sredstva obnove, modernizacije i 
elektrifikacije cijele dionice pruge Kotoriba-Čakovec-Varaždin-Novi Marof – Zagreb“. Presliku 
zaključka vijećnici su primili na klupe pred početak sjednice. 

Također je istaknuo da su vijećnici na klupe pred početak sjednice primili nove materijale pod 
točkom 6. dnevnog reda. Zbog jednostavnije provedbe Odluke predlaže se umjesto odluke 



dostavljene uz poziv za sjednicu nova odluka odnosno „Prijedlog odluke o III. Izmjenama i dopunama 
odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije“. 

Potom je otvorio raspravu.  

Mladen Novak, vijećnik predložio je da se s dnevnog reda izuzme točka 10. odnosno 
Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za 
potpisivanje ugovora „Opskrba prirodnim plinom“. Podsjetio je da se u prošlom sazivu raspravljalo o 
objedinjenoj nabavi prirodnog plina koja je bila provedena u 9. i 10. mjesecu i sada naknadno, kad je 
sve već realizirano, smatra da nije u skladu sa Zakonom donositi takvu odluku.  

Igor Ivković, vijećnik istaknuo je da se u preambuli predmetnog zaključka poziva na odredbu 
članka 58. Zakona o ustanovama kojim je propisano da je suglasnost osnivača potrebna kada 
ustanova stječe, opterećuje ili otuđuju nekretninu ili drugu imovinu. Pojasnio je kako se u 
konkretnom slučaju radi o prodaji plina te niti se stječe, niti se opterećuje, niti se otuđuje imovina, 
osim ukoliko se radi o nekoj hipoteci ili nepovjerenju prodavača prema kupcu, a to se iz predmetnih 
materijala ne može iščitati.  Zanimljiva je činjenica što Županijska skupština daje suglasnost za kupnju 
plina, što je neki sporedni posao, a one velike stvari kao što su izbor ravnatelja tu si župan uzima 
pravo da to rješava sam, što mu naravno zakonske odredbe dopuštaju. Stoga, ukoliko u Statutu 
Županijske bolnice Čakovec postoji odredba da za više od 700 tisuća kuna treba suglasnost osnivača, 
onda istu može dati župan u ime Županije i nema se potrebe skrivati iza odluke Županijske skupštine. 
Sukladno tome, poručio je županu da preuzme odgovornost i da suglasnost. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik istaknuo je da su nabrojeni svi formalno – pravni razlozi koji 
činjenično utvrđuju i dokazuju da predmetna odluka uopće nije trebala biti dana na odlučivanje 
Županijskoj skupštini te je podržao prijedlog da se točka skine s dnevnog reda. 

Neda Šarić, pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove pojasnila je da  
sukladno Zakonu i Statutu Bolnice ne bi sugerirala županu da potpiše ugovor jer prelazi njegove 
ovlasti. 

Po završetku rasprave Matija Posavec, župan prihvatio je prijedlog da se točka 10. Prijedlog 
zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za potpisivanje 
ugovora „Opskrba prirodnim plinom“  skine s dnevnog reda.  

Potom je Dragutin Glavina, predsjednik dao na glasanje da se dnevni red dopuni sa točkom 
„Prijedlog zaključka kojim se predlaže Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da u programske i 
proračunske dokumente uvrsti projekt i osigura sredstva obnove, modernizacije i elektrifikacije cijele 
dionice pruge Kotoriba-Čakovec-Varaždin-Novi Marof – Zagreb“ na način da to bude točka 12. 

Skupština je jednoglasno (33 „za“), uz 33 nazočnih vijećnika usvojila dopunu dnevnog reda. 

Potom je, bez rasprave, Skupština jednoglasno (33 „za“), uz 33 nazočnih vijećnika utvrdila 
sljedeći dnevni red: 

1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ OSOBNIH 
RAZLOGA I IMENU VIJEĆNICE KOJA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT 
B) POLAGANJE PRISEGE 

2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU 
3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 
4. PRIJEDLOG PROGRAMA MJERA ZA SUKCESIVNO POKRIĆE MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA 

PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
5. PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICIMA, VIJEĆNICIMA I 

ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
6. PRIJEDLOG ODLUKE O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU 

UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 



7. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE 
POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE LIPANJ-
PROSINAC 2021. GODINE 

8. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU I I. IZMJENA I 
DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 
2021. GODINU 

9. PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENI ODLUKE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU 
ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJIMA JE OSNIVAČ 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020.-2024.) 

10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE 

EKSPLOZIJE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU 
12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE PREDLAŽE MINISTARSTVU MORA, PROMETA I 

INFRASTRUKTURE DA U PROGRAMSKE I PRORAČUNSKE DOKUMENTE UVRSTI PROJEKT I 
OSIGURA SREDSTVA OBNOVE, MODERNIZACIJE I ELEKTRIFIKACIJE CIJELE DIONICE PRUGE 
KOTORIBA-ČAKOVEC-VARAŽDIN-NOVI MAROF – ZAGREB 

13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
LOKALNU SAMOUPRAVU 

15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
GOSPODARSKI RAZVOJ 

16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU 

17.  PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  ODBORA ZA 
PROSVJETU, KULTURU I SPORT 

18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA 
ZDRAVSTVO 

19.  PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA 
SOCIJALNU SKRB 

20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 

21. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU 

22. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA 
POLJOPRIVREDU I TURIZAM 

23.  PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA  ODBORA ZA 
MLADEŽ 

24. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine je istaknuo da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
raspravio o svim točkama dnevnog reda te nije imao primjedbi. 

Potom se prešlo se raditi po točkama dnevnog reda.  

 
TOČKA 1. 

A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ OSOBNIH RAZLOGA I 
IMENU VIJEĆNICE KOJA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT 

B) POLAGANJE PRISEGE 



 
 
Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine istaknuo je da je  Mandatna komisija održala svoju 

sjednicu prije početka sjednice Skupštine te je pozvao Franju Makovca, predsjednika Mandatne 
komisije da pročita Izvješće. 

 
Franjo Makovec, predsjednik Mandatne komisije iznio je kako je Mandatna komisija 

Skupštine Međimurske županije na 2. sjednici, održanoj 8. srpnja 2021. godine utvrdila da je Đurđica 
Slamek sukladno članku 79. stavku 7. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 
121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), podnijela zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje iz 
osobnih razloga. Zahtjev je zaprimljen 14. lipnja 2021. godine. Prema istoimenom članku, stavku 8. 
predmetnog Zakona mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva počinje teći od dana dostave 
pisanog zahtjeva. Prema članku 81. stavku 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 
144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) člana predstavničkog tijela izabranog na 
kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je 
izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno 
sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu 
dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i 
postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice. 
Sukladno postignutom sporazumu, dana 14. lipnja 2021. godine zaprimljen je dopis političke stranke 
Matija Posavec – Nezavisna lista, Matija Posavec – NL,  kojim se predlaže da zamjenica Đurđici 
Slamek bude Ksenija Blagus.  Shodno tome, Mandatna komisija utvrdila je da su ispunjeni zakonom 
utvrđeni uvjeti te u Skupštini Međimurske županije umjesto Đurđice Slamek vijećnički mandat 
počinje obnašati Ksenija Blagus i to s danom 14. lipnja 2021. godine. 

 
Predmetno izvješće vijećnici su primili na znanje. 
 
B) POLAGANJE PRISEGE 
 
Dragutin Glavina, predsjednik istaknuo je da će sukladno izvješću Mandatne komisije 

gospođa Ksenija Blagus dati prisegu. S obzirom da nisu bili prisutni na konstituirajućoj sjednici prisegu 
će dati i gospođa Bernarda Topolko, gospodin Zlatko Marciuš i gospodin Mladen Novak. 

  
Potom 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.» 

 Ksenija Blagus, Bernarda Topolko, Zlatko Marciuš i Mladen Novak očitovali su se riječju 

„prisežem“ te su prisegnuli za vijećnike Skupštine Međimurske županije. 

TOČKA 2. 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020.GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske 

županije za 2020. 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 o izvršenju 
Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu. 
 

U raspravi su sudjelovali Igor Ivković, vijećnik, Vjeran Vrbanec, vijećnik i Matija Posavec, 
župan.  

 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (26 „za“, 4 „protiv“  i 2 „suzdržanih“), uz 33 

nazočnih vijećnika usvojila  
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu 
 

TOČKA 3. 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske 

županije za 2021. godinu. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna je  utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Na klupe pred početak sjednice vijećnici su primili  amandman Odbora za financije i proračun. 
 
Matija Posavec, župan je prihvatio amandman te je isti sastavni dio I. izmjena i dopuna 

Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu. 
 
U raspravi su sudjelovali Igor Ivković, vijećnik i Matija Posavec, župan.  
 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (26 „za“, 4 „protiv“  i 3 „suzdržanih“), uz 33 

nazočnih vijećnika usvojila  
I. IZMJENE I DOPUNE 

Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu 
 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG PROGRAMA MJERA ZA SUKCESIVNO POKRIĆE MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA 

PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa mjera za sukcesivno pokriće 
manjka prihoda i primitaka Proračuna Međimurske županije.  Prijedlog  programa mjera je utvrdio 
župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu programa mjera za 

sukcesivno pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Međimurske županije. 
 
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (25 „za“, 4 „protiv“ i 3 „suzdržanih“), uz 32 

nazočnih vijećnika usvojila  
  PROGRAM MJERA 

za sukcesivno pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Međimurske županije 
 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICIMA, VIJEĆNICIMA I 

ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 



 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o naknadama predsjedniku, 

potpredsjednicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine 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 naknadama 

predsjedniku, potpredsjednicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine Međimurske 
županije. 

 
Uvodno obrazloženje podnijela je Neda Šarić, pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i 

pravne poslove.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“), uz 32 nazočnih vijećnika usvojila  

ODLUKU 
o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima, vijećnicima i članovima radnih tijela Skupštine 

Međimurske županije 
 

TOČKA 6.  
PRIJEDLOG ODLUKE O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU 

UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 Na klupe pred početak sjednice vijećnici su primili Prijedlog odluke o III. Izmjenama i 
dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije. Prijedlog odluke je 
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
U raspravi su sudjelovali Vjeran Vrbanec, vijećnik i Matija Posavec, župan. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“), uz 33 nazočnih vijećnika usvojila  

ODLUKU 
o III. izmjenama o dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije 

 
TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE 
POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE LIPANJ-PROSINAC 

2021. GODINE 
 

 
 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za 
redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije za razdoblje lipanj 
– prosinac 2021. godine. 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 raspoređivanju 

sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije za 
razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine. 

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

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini 

Međimurske županije za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine 
 

 



TOČKA 8. 
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU I I. IZMJENA I DOPUNA 
GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU 

 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 
2021. godinu i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta 
za 2021. godinu.  Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu I. izmjena i dopuna  
Financijskog plana za 2021. godinu i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja 
županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu.   

 
U raspravi su sudjelovali Nikola Hren, vijećnik i Đurđica Hamer, privremena ravnateljica 

Županijske uprave za ceste Međimurske županije. 
 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (28 „za“ i 4 „suzdržanih“), uz 32 nazočnih 

vijećnika donijela 
ZAKLJUČAK 

o davanju pozitivnog mišljenja na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i I. 
izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021. godinu 

 
 

TOČKA 9. 
PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENI ODLUKE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU ZDRAVSTVENIH 

RADNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA ZA 
PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020.-2024.) 

 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o I. izmjeni Odluke o specijalističkom 

usavršavanju zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Međimurska 
županija za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.). Prijedlog odluke je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
U raspravi su sudjelovale Andreja Marić, vijećnica i dr.sc. Sonja Tošić Grlač, pročelnica. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“), uz 32 nazočnih vijećnika usvojila  

ODLUKU 
o I. izmjeni Odluke o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih radnika u zdravstvenim 

ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) 
 

TOČKA 10. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o donošenju Plana zaštite od 

požara Međimurske županije. Prijedlog zaključka je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i usvajanje. 

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

ZAKLJUČAK 
o donošenju Plana zaštite od požara Međimurske županije 

 



 
TOČKA 11. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE 
EKSPLOZIJE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog zaključka o donošenju procjene ugroženosti 

od požara i tehnološke eksplozije za Međimursku županiju. Prijedlog zaključka je utvrdio župan i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

ZAKLJUČAK 
o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Međimursku županiju 

 
TOČKA 12.  

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE PREDLAŽE MINISTARSTVU MORA, PROMETA I 
INFRASTRUKTURE DA U PROGRAMSKE I PRORAČUNSKE DOKUMENTE UVRSTI PROJEKT I OSIGURA 

SREDSTVA OBNOVE, MODERNIZACIJE I ELEKTRIFIKACIJE CIJELE DIONICE PRUGE KOTORIBA-
ČAKOVEC-VARAŽDIN-NOVI MAROF – ZAGREB 

 
Na klupe pred početak sjednice vijećnici su primili  Prijedlog zaključka kojim se predlaže 

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da u programske i proračunske dokumente uvrsti projekt 
i osigura sredstva obnove, modernizacije i elektrifikacije cijele dionice pruge Kotoriba-Čakovec-
Varaždin-Novi Marof-Zagreb.  

 
Uvodno obrazloženje podnio je Željko Pavlic, vijećnik ujedno i predlagatelj Zaključka.  
 
U raspravu se uključio Matija Posavec, župan. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“), uz 32 nazočnih vijećnika usvojila  

ZAKLJUČAK 
kojim se predlaže Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da u programske i proračunske 

dokumente uvrsti projekt i osigura sredstva obnove, modernizacije i elektrifikacije cijele dionice 
pruge Kotoriba-Čakovec-Varaždin-Novi Marof – Zagreb 

 
 

TOČKA 13. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 

DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i 

članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije. Prijedlog rješenja je 
utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Uvodno obrazloženje podnio je  Vladimir Peršić, vijećnik ujedno i predsjednik Odbora za izbor 

i imenovanja.  
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“), uz 31 nazočnih vijećnika usvojila  

RJEŠENJE  
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Skupštine 

Međimurske županije 
 



TOČKA 14. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 

LOKALNU SAMOUPRAVU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i 
članova Odbora za lokalnu samoupravu. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

RJEŠENJE  
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za lokalnu samoupravu 

 
TOČKA 15. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
GOSPODARSKI RAZVOJ 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i 

članova Odbora za gospodarski razvoj. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

RJEŠENJE  
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarski razvoj 

 
TOČKA 16. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i 

članova Odbora za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu.  Prijedlog rješenja je utvrdio 
Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

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

o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za energetiku, komunalnu i prometnu 
infrastrukturu 

 
TOČKA 17. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA  ODBORA ZA 
PROSVJETU, KULTURU I SPORT 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i 

članova Odbora za prosvjetu, kulturu i sport.  Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

RJEŠENJE  
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu i sport  

 
TOČKA 18. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA 
ZDRAVSTVO 



 
Uz poziv za sjednicu  vijećnici su primili  Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednice 

i članova Odbora za zdravstvo. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga 
je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

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

o izboru i imenovanju predsjednice i članova Odbora za zdravstvo  
 

TOČKA 19. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA 

SOCIJALNU SKRB 
 

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

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

o izboru i imenovanju predsjednice i članova Odbora za socijalnu skrb 
 

TOČKA 20. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 

PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 
 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i 
članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.   Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

RJEŠENJE 
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 
TOČKA 21. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA 
MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnicu su primili Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i 

članova Odbora za međužupanijsku suradnju. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

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

RJEŠENJE  
o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za međužupanijsku suradnju 

 
TOČKA 22. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA 
POLJOPRIVREDU I TURIZAM 

 



Uz poziv za sjednicu vijećnici su  primili  Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednice 
i članova Odbora za poljoprivredu i turizam. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

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

o izboru i imenovanju predsjednice i članova Odbora za poljoprivredu i turizam 
 

TOČKA 23. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA  ODBORA ZA 

MLADEŽ 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o izboru i imenovanju predsjednice i 

članova Odbora za mladež. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

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

o izboru i imenovanju predsjednice i članova Odbora za mladež 
 

TOČKA 24. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE 

UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor 
za izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 

Bez rasprave, Skupština je većinom glasova  (27 „za“ i 4 „suzdržanih“), uz 31 nazočnih 
vijećnika usvojila  

 
ODLUKU 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske 
županije 

 

Ovime je dnevni red završen u 11:25 sati. 

  

   PRIVREMENA PROČELNICA                                                                                            PREDSJEDNIK                                                        

 

   Ana Varga, dipl.iur.                                                                                                       Dragutin Glavina    

 

 

KLASA:021-05/21-03/5                                                        

URBROJ: 2109/1-02-21-02 

Čakovec, 8. srpnja 2021. 

 

NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 2. sjednice Skupštine 

Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i pravne poslove 



 


