
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 3. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 7. listopada 2021. godine, u 
multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje TIC 1, s početkom u 9:00 sati 

 
Sjednicu je pozivom KLASA: 021-05/21-03/6, URBROJ:2109/1-02-21-01, od 30. rujna 2021. 

godine sazvao predsjednik Skupštine Međimurske županije, Dragutin Glavina.  

Sjednicu Skupštine otvorio je Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine i 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,  Stjepan Horvat, Saša Horvat, Nenad Hranilović, Nikola Hren, Igor 
Ivković, Željko Kofjač, Ivan Kolmanić, Goran Kozjak,  Elvis Kralj, Franjo Makovec, Zlatko Marciuš, 
Andreja Marić, Ivan Martan, Slađan Mihoci, Zdravko Mlinarić, Mario Medved,  Alojz Nestić, Dijana 
Novak, Mladen Novak, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Bojana Petrić, Nina Plaftak, Ivica Požgaj, Boža 
Škvorc, Dražen Vidović, Zoran Vidović i Miljenko Zobić. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Marina Gradišer, Zvonimir Taradi, Bernarda Topolko i 
Vjeran Vrbanec. 

Sjednici su bili nazočni i Josip Grivec, zamjenik župana, Petra Vadlja, privremena pročelnica 
Službe za poslove župana, Anita Strniščak, privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu 
nabavu, Lidija Farkaš, pomoćnica privremene pročelnice Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu,  
dr.sc. Blaženka Novak, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i kulturu, Ana Varga, privremena 
pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove, Maja Odrčić Mikulić, pročelnica Upravnog 
odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport,  Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela za 
gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Ksenija Brlek, privremena pročelnica Upravnog odjela za opću 
upravu i imovinsko-pravne poslove, Natalija Šoltić, unutarnji revizor, Đurđica Hamer, privremena 
ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije, Nikola Martinaga, voditelj poslova 
razvoja i upravljanja projektom u RCGO Piškornica, Igor Šegović, ravnatelj Županijske bolnice 
Čakovec, Sandra Novak, pomoćnica ravnatelja za financijsko upravljanje ŽBČ, Marina Payerl – Pal, 
ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Vladimira Križaj – Grabant, ravnateljica 
Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, Branko Vrčić, ravnatelj Doma zdravlja Čakovec, 
Andreja Knežević, ravnateljica Ljekarne Čakovec, Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb 
Čakovec, Siniša Šalamon, direktor REDEA – e, Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta mladih, Ivan 
Vinković, direktor MIN-a, Mladen Kanižaj, županijski vatrogasni zapovjednik te predstavnici medija. 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice 
Skupštine Međimurske županije. 

Bez primjedbi jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika prihvaćen je Izvod iz zapisnika sa 
2. sjednice Skupštine Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat. 
 
Dijana Novak, vijećnica osvrnula se na odluku Nacionalnog stožera civilne zaštite od 4. 

listopada kojom je uvedena obveza COVID potvrde ili testiranje na korona virus za sve zaposlene u 
zdravstvu kao i za većinu pacijenata te je pitala kako to funkcionira u Županijskoj bolnici Čakovec, 
teku li sve obrade pacijenata neometano odnosno ima li negativnih posljedica za pacijente.  

Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je da Nacionalni stožer civilne zaštite donosi odluke 
temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a prema njemu dostupnim informacijama u 
Županijskoj bolnici Čakovec pacijenti nisu zakinuti te zdravstveni sustav funkcionira. 



Dejan Drabić, vijećnik istaknuo je kako je sigurnost i suživot s romskom zajednicom aktualan 
problem stanovnika Međimurja, a posebice onih koji žive u blizini njihovih naselja. Palež smeća, 
posjedovanje oružja, prekomjerna konzumacija alkohola, eskalacija nasilja, napadi na službene 
osobe, nepoštivanje zakona i institucija, zapostavljanje i nebriga za djecu, nizak stupanj obrazovanja i 
niz drugih činjenica imaju za posljedicu nizak stupanj integracije romske populacije u društvo. Uz sve 
nabrojeno, kod domicilnog stanovništva takvo neodgovorno i opasno ponašanje izaziva strah i 
bojazan. Obzirom da je zatražena pomoć s državne razine, čemu je slijedio i posjet ministra Vlade RH, 
pitao je zamjenika župana, koje nove mjere ili aktivnosti su poduzete na rješavanju spomenutih 
problema, posebice one kojima bi primatelji pomoći imali obveze prema društvenoj zajednici koja u 
tu svrhu izdvaja pozamašna sredstva dugi niz godina. 

Drugo, rekao je kako se dana 11.10.2021. godine organizira od strane Međimurske županije 
podjela nagrada najboljim mentorima na školskim natjecanjima, susretima i smotrama u šk. 
2019./2020. i 2020./2021. Pozivi su poslani školama koje su dostavile Županiji popis mentora. 
Međutim, na tim natjecanjima su sudjelovali i mentori izvan sustava školstva, a koji su službeno 
evidentirani od strane AZOO-a te imaju jednak formalni status kao i mentori koji su zaposlenici škola. 
Primjer su natjecanja u informatici, gdje su zapravo ti vanjski mentori najzaslužniji za uspjehe 
učenika. Slijedom navedenog, pitao je zamjenika župana, je li Županija spremna i tim mentorima 
uputiti poziv na dodjelu nagrada kako bi im ukazala zahvalnost za njihov nesebičan rad i ostvarene 
uspjehe. 

Josip Grivec, zamjenik župana na drugo pitanje odgovorio je kako će se prijedlog razmotriti. 
A što se tiče problematike Roma, kazao je kako je svima poznato da ima puno pozitivnih primjera 
koje je potrebno još više isticati, a isto tako ima i velikih problema, pa i onih tragičnih događaja koje 
bi svi željeli spriječiti. Međimurska županija nastavlja raditi i surađivati s nadležnim institucijama s 
ciljem rješavanja problematike, a u narednim danima održat će se sastanak kako bi se pronašla 
rješenja za probleme vezane uz sigurnost u obostranom interesu. 

Željko Kofjač, vijećnik  rekao je kako je za županijsku cestu Macinec – Črečan 20014, širine 4 
m, duljine 2 km odnosno za izgradnju pješačko – biciklističke staze u proračunu Općine Nedelišće 
osigurano više od milijun kuna, a za pješačko – biciklističku stazu i odvodnju vode s prometnice u 
Slakovcu od kapelice prema Brezju  oko 800.000,00 kuna.  Prema dostupnim informacijama za cestu 
Macinec – Črečan nema još nikakve dokumentacije, dok za Slakovec postoji određena dokumentacija. 
Slijedom iznijetog, pitao je, kada će doći do realizacije predmetnih projekata posebice projekta ceste 
Macinec-Črečan o kojem se već dugo govori, a tom je prometnicom unazad nekoliko godina uistinu 
pojačan promet osobnim automobilima, teretnim vozilima, kao i školskim autobusima.  

Drugo, istaknuo je da OŠ dr. Ivana Novaka u Macincu polazi gotovo 500 učenika što je čini 
jednom od četiri do pet najvećih u Međimurskoj županiji. Djeca navedene škole u 20. stoljeću imali su 
opremljenu sportsku dvoranu dok je današnja djeca nemaju, stoga je nužna izgradnja adekvatne 
sportske dvorane za taj broj djece. Nadalje, prije gotovo 15 godina postojala je određena 
dokumentacija za izgradnju Područne škole u Paragu, što je sasvim logično zbog broja djece koja 
tamo žive, no zadnjih godina sve se stišalo. Opće je poznato da mještani Paraga podržavaju ideju 
izgradnje škole u naselju, a uskoro će se izgraditi i Dom kulture. Izgradnjom Područne škole osigurali 
bi se uvjeti za jednosmjensku nastavu u OŠ dr. Ivana Novaka u Macincu, smanjili troškovi autobusnog 
prijevoza i dr. Shodno navedenom, pitao je, kada se može očekivati izgradnja školsko – sportske 
dvorane u Macincu kao i izgradnja Područne škole s dvoranom u Paragu. 

Josip Grivec, zamjenik župana komentirao je da Međimurska županija itekako vodi brigu o 
obrazovanju, pa isto tako o izgradnjama i dogradnjama dvorana te da će vijećniku odgovoriti u 
pisanom  obliku. 

Glede ceste Macinec - Črečan Đurđica Hamer, privremena ravnateljica ŽUC-a  odgovorila je 
da je u planu za 2022. godinu predviđena izrada projektne dokumentacije, a nakon toga će se 
rekonstruirati cesta sukladno zahtjevu Općine. Glede lokacije u Slakovcu sufinanciranje je predviđeno 
već u 2022. godini. Zaključila je da su sve potrebe Općine uvažene te usklađene s dokumentacijom i 
ostalim prioritetima Županijske uprave za ceste.  



 Zlatko Marciuš, vijećnik  u ime Hrvatske stranke umirovljenika koja je bila pokretač prve 
isplaćene božićnice u Međimurskoj županiji, uputio je pitanje zamjeniku župana,  planira li ove godine 
umirovljenicima s najnižim mirovinama odnosno onima koji su na rubu siromaštva isplatiti božićnice. 
Ukoliko je odgovor „da“, predložio je da se pristupi ažuriranju liste, kako ne bi došlo do većih 
pogrešaka, kao što je bio slučaj ranijih godina. Ukoliko je odgovor „ne“, uz ispriku da financijska 
situacija to ne dozvoljava, smatra da to nije pošteno prema ljudima na rubu siromaštva i kojima bi 
božićnica itekako dobro došla te ih uveselila za božićne i novogodišnje praznike. Ako je odgovor „ne“ 
uz obrazloženje da nema stavke u proračunu, zamolio je da se ista pripremi jer će sasvim sigurno 
kolege podržati tu inicijativu.  

Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je da sve što je predviđeno u Proračunu ide 
normalnim tokom i da će se realizirati, a Međimurska županija želi voditi brigu o svojim građanima i 
nastojat će to odraditi na zadovoljstvo svih. 

Igor Ivković, vijećnik ispričao se međimurskoj javnosti što je na tiskovnoj konferenciji izrekao 
netočnu informaciju da je Međimurska županija dužna 85 milijuna kuna, jer se iz materijala za 
sjednicu Skupštine vidi da je ta brojka bila pogrešna. Dug je zaključno s 30. lipnjem velikih 
108.456.076,49 kuna. Slijedom navedenog, pitao je, hoće li zamjenik župana napraviti financijsku 
reviziju s danom kad je Matija Posavec dao ostavku, 10.9.2021. kako bi točno znali koja je to 
ostavština bivšeg župana, sada okrivljenika Posavca ili će se zaključiti da je ostavština Matije Posavca 
dug od 108 milijuna kuna.  

Drugo pitanje bilo je u svezi posljedica koje je svojim djelovanjem napravio bivši župan. 
Konkretno, vijećnika je zanimalo, što će biti s dvjema zaposlenicama koje su, kako je i priznao bivši 
župan, zaposlene nezakonito. Što će biti s pozicijom gospodina Kobala u Upravnom vijeću Županijske 
uprave za ceste Međimurske županije, koji je, prema priznanju bivšeg župana, došao na poziciju na 
koruptivan način? Hoće li biti smijenjen ili ostaje i nadalje u Upravnom vijeću? Što će biti s troškovima 
prijevremenih lokalnih izbora koje je izazvao direktno bivši župan Posavec? Koliko će ti izbori Županiju 
koštati? Planira li Županija u sklopu kaznenog postupka koji se vodi protiv bivšeg župana postaviti 
regresni zahtjev prema njemu, da on osobno podmiri te troškove, pošto ih je on osobno i izazvao, 
svojim direktnim djelovanjem? 

Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je da je poslovanje Međimurske županije 
transparentno i svima su javno dostupni podaci o financijskom stanju, stoga nema potrebe za 
revizijom. Dug se, kao i sve, može tumačiti na više načina, a ovdje se radi o manjku konsolidiranog 
proračuna, koji obuhvaća proračun Međimurske županije i 42 proračunska korisnika. Najveći udio 
manjka pripada Županijskoj bolnici Čakovec koja najviše duguje dobavljačima za nabavu lijekova i 
medicinskog potrošnog materijala, no važno je napomenuti da HZZO duguje Županijskoj bolnici 
Čakovec cca. 85 milijuna kuna. Također, obaveze sufinanciranja projekata značajno opterećuju 
Proračun Međimurske županije i one bi se mogle podmiriti ranije da je odobravanje zahtjeva za 
nadoknadu i naplata za projekte iz fondova i sredstava EU projekata brže.  Podsjetio je kako je 
Skupština prošle godine donijela Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju koja se nije realizirala 
te ukoliko obećana sredstva neće doći u obimu o kojem se razgovaralo postoji mogućnost donošenja 
takve odluke koja će se  koristiti u onoj mjeri u kojoj bude potrebno. 

Igor Ivković, vijećnik pojasnio je kako ne smatra da je zamjenik župana odgovoran za dugove 
jer je svima poznato za koja je područja bio nadležan već predlaže financijsku reviziju da se točno 
utvrdi stanje. Nadalje, istaknuo je kako nema više mjesta retorici kojom se vodio Matija Posavec jer 
nikakav dug od 85 milijuna kuna HZZO-a prema Bolnici ne postoji, već se radi o prekoračenju limita. 
Glede troškova izbora te ostalih prethodno postavljenih pitanja vijećnik je zamolio pisani odgovor 
dodavši da će se potrošiti cca. 1 milijun kuna na dodatne izbore, a ukoliko se kandidira bivši župan na 
još jedne izbore, što su dvije božićnice za umirovljenike.  

Nikola Hren, vijećnik osvrnuo se na pitanje s prethodne sjednice Skupštine Međimurske 
županije vezano uz proširenje nerazvrstane ceste i izgradnju parkirališta uz OŠ Selnica kada je 
naglasio važnost provedbe predmetnog projekta zbog sigurnosti samih učenika koja je s obzirom na 
trenutno stanje, narušena. Djeca se prilikom dolaska i odlaska iz škole u velikim grupama kreću uz 
prometnicu do autobusnog stajališta ili pojedinačno pretrčavaju županijsku cestu jer ih roditelji 



čekaju s autima na privatnom parkiralištu. Zahvalio se na dobivenim odgovorima iz kojih proizlazi da 
je ŽUC još početkom 2019. godine dao posebne uvjete građenja te nakon toga i potvrdu glavnog 
projekta, a da je građevinska dozvola izdana u lipnju  2019. godine. S obzirom da na zadnji dio pitanja 
nije odgovoreno vijećnik je zatražio dopunu odgovora, jesu li osigurana financijska sredstva za 
provedbu predmetnog projekta za koji postoji sva potrebna dokumentacija, a ako nisu, hoće li se 
osigurati ovogodišnjim rebalansom ili u proračunu za sljedeću godinu te razmišlja li se otvaranju 
natječaja radi odabira izvođača radova. Napomenuo je da građevinska dozvola prestaje važiti u lipnju 
2022. godine te se nada da do propuštanja roka neće doći. 

Drugo pitanje bilo je u svezi dogradnje OŠ Selnica radi uvođenja jednosmjenske nastave. 
Europska unija je odobrila Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji je pripremila Vlada RH  
temeljem kojeg su osigurana ogromna sredstva, između ostalog, za dogradnju škola što omogućuje 
uvođenje jednosmjenske nastave. Slijedom navedenog, pitao je, planira li Međimurska županija kao 
osnivač škola  pripremiti projektnu dokumentaciju za dogradnju OŠ Selnica kako bi ista bila spremna 
za prijavu na natječaj, koji će prema najavi, biti otvoren već početkom sljedeće godine. Naglasio je da 
ne bi volio da se propusti ova jedinstvena prilika jer u suprotnom još mnoge i mnoge generacije 
učenika neće dočekati mogućnost pohađanja nastave u jednoj smjeni. 

Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je da će na prvo postavljeno pitanje vijećnik dobiti 
pisani odgovor, dok je u svezi drugog pitanja komentirao da svakako treba pripremati projektnu 
dokumentaciju općenito za projekte, s obzirom da se u toj novoj perspektivi planiraju znatna sredstva 
za dogradnju odnosno izgradnju škola, dvorana i slično. Zaključio je da svi zajedno trebamo biti što 
bolje pripremljeni, kandidirati projekte naročito radi toga jer je planiran i cjelodnevni boravak u 
osnovnim školama.  

Goran Kozjak, vijećnik svoje pitanje uputio je zamjeniku župana i predsjednici Upravnog 
vijeća Županijske bolnice Čakovec te je istaknuo kako je iz financijskog izvješća Županijske bolnice 
Čakovec za 2020. godinu očito da je napravljen dug od 42 milijuna kuna. Intervencijom države 
uplaćeno je 22 milijuna kuna za lijekove i cca. 2 milijuna kuna za medicinski materijal za pandemiju, 
čime je dug smanjen na 18 milijuna kuna. Podsjetio je da je na sjednici u svibnju 2020. godine s 
temom „Stanje u Županijskoj bolnici Čakovec“ dobio odgovor da „bolnica nikad nije bolje stajala…“, 
pa ga je zanimalo na što se točno odgovor odnosio jer je u financijskom smislu stanje katastrofalno, a  
za što je također direktno odgovorno i Upravno vijeće bolnice.  

Drugo, pitao je na koje edukacije je utrošeno 530.460,00 kuna za stručna usavršavanja 
zaposlenika koja su navedena u financijskom Izvješću o radu Županijske bolnice Čakovec za 2020. 
godinu dodavši da su u 2020. godini zaustavljene sve edukacije zbog lockdowna. 

Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je da se prema riječima dvojice liječnika iz 
Međimurja, koji su radili u Švedskoj i Beču kao i u Županijskoj bolnici Čakovec, nemamo čega sramiti 
jer je naša bolnica po uređenosti, po opremi bolja čak od one razvikane u Beču. Nepotrebno je uvijek 
kritizirati bolnicu jer je svima poznato da svi u bolnici rade u teškim uvjetima u vrijeme COVID-a te je 
ujedno pozvao sve zdravstvene djelatnike na slogu, zajedništvo i da osobne ili bilo koje druge razlike, 
stave u drugi plan.  

Igor Šegović, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec istaknuo je da financijska situacija u 
Županijskoj bolnici Čakovec nikako nije katastrofalna te da nije točno da ne postoji dug od 85 milijuna 
kuna HZZO-a. Dakle, dug od 85 milijuna kuna od strane HZZO-a postoji, a odnosi se na više izvršene 
usluge. Pojasnio je da postoji limit koji iznosi 13,5 milijuna kuna odnosno cca. 18 milijuna kuna, 
međutim, rashodi su sve veći.  Radi se o 22 milijuna kuna i time mjesečno Bolnica radi minus od 3-4 
milijuna kuna. Limit je rastao, pa se zahvalio Ministarstvu i svima koji su pridonijeli tome. Istaknuo je 
da je poslovanje Bolnice transparentno te pozvao zainteresirane da mogu doći pogledati isto. Glede 
drugog pitanja oko edukacija odgovorio je da se to odnosi na liječnike i sestre, međutim, ukoliko je 
potrebno vijećniku se može dostaviti specifikacija.  

Goran Kozjak, vijećnik rekao je kako dug bolnice tj. dug HZZO-a prema bolnici zbog 
prefakturiranih troškova tj. pregleda i postupaka nije jedina stvar koju je imalo bivše ravnateljstvo 
nego to ima svako ravnateljstvo probleme, a cilj je to smanjiti. Bolnica je bila 100% popunjena zbog 



COVID pacijenata, a vjerojatno je država na to blagonaklono gledala i sve skupa plaćala. Zaključio je 
da je problem  u neracionaliziranom trošenju novca bolnice. 

Miljenko Zobić, vijećnik osvrnuo se na klimatske promjene koje uzrokuju elementarne 
nepogode: poplave, ekstremne požare, suše, tuču i dr. Zanimalo ga je zašto je Međimurska županija 
ukinula zaštitu protiv tuče te je li razlog tome višegodišnje ne plaćanje obveze Županije prema 
Državnom hidrometeorološkom zavodu Hrvatske. Isprika ne može biti da Europska unija 
subvencionira policu osiguranja usjeva jer se protugradnom obranom ne štite samo usjevi, već i 
druge materijalne pokretnine i nekretnine, npr. kuće, vozila, vrtovi i dr.  

Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je da Međimurska županija ima u svom proračunu 
stavku za sufinanciranje zaštitnih mreža kao i druge subvencije vezane uz poljoprivredu te da će 
vijećniku dostaviti pisani odgovor na postavljeno pitanje.  

Ivan Borović, vijećnik osvrnuo se na nedavno obilježen dan učitelja, jedne od najvažnijih 
profesija u društvu te im se zahvalio na velikom doprinosu u odgoju i obrazovanju djece i mladih.  
Istaknuo je da je bivši župan obećao prigodno podijeliti županijsku nagradu dobitnicima rektorovih 
nagrada upravo na dan učitelja, za što se vijećnik osobno založio na posljednjoj sjednici, te je pitao 
gdje je točno zapelo i zašto se nagrade nisu podijelile, s obzirom da je poznato da su bila raspisana 2 
natječaja.  

Drugo, istaknuo je kako ima već 2 godine, 3 mjeseca i 3 dana  od kada se krenulo u žurne 
izmjene Prostornog plana vezano uz prostor preloške „Marine“ kako bi se to područje legaliziralo. 
Slijedom navedenog, pitao je, zašto postupak tako dugo traje. 

Josip Grivec, zamjenik župana odgovorio je kako je izrada izmjena Prostornog plana  u tijeku 
te je uvjeren da će se tijekom godine realizirati, kao i dodjela rektorovih nagrada.  

Ivan Borović, vijećnik komentirao je da se nada da loša financijska situacija nije razlog 
neisplate rektorove nagrade, da će se novci pronaći jer se ne radi o velikom iznosu, a voli se 
naglašavati da Županija potiče izvrsnost. Glede odgovora na drugo pitanje, istaknuo je da je bilo 
obećano da će se to riješiti po žurnom postupku, a traje već dvije godine, pa se postavlja pitanje 
koliko bi tek trajalo da je išlo na redovnu proceduru. 

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: A) Izvješće Mandatne komisije o provedenim dopunskim izborima članova 
Županijske skupštine Međimurske županije iz reda pripadnika romske nacionalne manjine, B) 
Polaganje prisege, na način da to bude točka 1., čime se ostale točke pomjeraju za jedno mjesto. 

Potom je otvorio raspravu.  

Mladen Novak, vijećnik podsjetio je kako je na prošloj sjednici bila skinuta s dnevnog reda 
točka „Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice 
Čakovec za potpisivanje ugovora „Opskrba prirodnim plinom“ te kako je bilo dogovoreno da će se 
pripremiti dodatno obrazloženje s obzirom da se radi o retroaktivnom potpisivanju ugovora. Budući 
da nema dodatnog obrazloženja predložio je da se točka skine s dnevnog reda.  

Josip Grivec, zamjenik župana nije prihvatio prijedlog vijećnika da se točka skine s dnevnog 
reda jer je sukladno zakonskim propisima potrebna suglasnost Skupštine.  

Obzirom da Josip Grivec, zamjenik župana nije prihvatio skidanje točke s dnevnog reda, 
Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao je na glasanje prijedlog Mladena Novaka, vijećnika.  

Prijedlog da se točka „Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 
Županijske bolnice Čakovec za potpisivanje ugovora „Opskrba prirodnim plinom“ skine s dnevnog 
reda sa 1 glasom „za“ uz 33 nazočnih vijećnika nije dobio potrebnu većinu glasova. 



Potom je Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao na glasanje da se dnevni red dopuni s 
točkom:  A) Izvješće Mandatne komisije o provedenim dopunskim izborima članova Županijske 
skupštine Međimurske županije iz reda pripadnika romske nacionalne manjine, B) Polaganje prisege,  
na način da to bude točka 1. 

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

Potom je, bez rasprave, Skupština većinom glasova (32 „za“ i 1 „suzdržanim“ ), uz 33 nazočnih 
vijećnika utvrdila sljedeći dnevni red: 

1. A)  IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O PROVEDENIM DOPUNSKIM IZBORIMA ČLANOVA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE 
MANJINE 
B) POLAGANJE PRISEGE 

2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. 
GODINU 

3. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. 
LIPNJA 2021. GODINE 

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

5. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. 
GODINU 

6. A) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA 
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022. GODINU 
B) PRIJEDLOG PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2023. I 2024. GODINU 

7.  IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. I POVEZANOG DRUŠTVA PIŠKORNICA -
SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2020. GODINU 

8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE PREDLAŽE MINISTARSTVU REGIONALNOGA RAZVOJA I 
FONDOVA EUROPSKE UNIJE I MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 
UVRŠTAVANJE U PROGRAMSKE I PRORAČUNSKE DOKUMENTE PROJEKT TE OSIGURANJE 
SREDSTAVA KOJIM BI SE SPOJILA RIJEKA TRNAVA SA RIJEKOM DRAVOM I KOJIM BI SE 
USPOSTAVIO STARI PRIRODNI TOK KAO ŠTO JE BILO DO 1950.- TE GODINE 

9. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU 
10. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. 

GODINU 
11. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU 
12. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2020. GODINU 
13. A)IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU 

B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE 
ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI IZ 2020. GODINE 

14. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2020. GODINU 
15. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 

ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ODJELA 
ABDOMINALNE KIRURGIJE 
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 
ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH 
PROMETNIH POVRŠINA PRILAZA ZA VOZILA HITNE POMOĆI I PARKIRALIŠTA 
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 
ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE UGOVORA „OPSKRBA PRIRODNIM 
PLINOM“ 



D) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 
ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA KOJI OBVEZUJE 
NA SKLAPANJE TRI JEDNOGODIŠNJA UGOVORA ZA NABAVU „INFUZIJSKE OTOPINE“ – GRUPA 
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16. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA 
ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA SKLAPANJE  UGOVORA O IZVOĐENJU 
RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE  

17. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 
ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI 
JASMINI POSEDI 
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 
ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI 
JANI VRBANEC 

18. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE  REDEA-e D.O.O. U 
2020. GODINI 

19. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. ZA 2020. 
GODINU 

20. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU 
21. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU VATROGASTVA, ZAŠTITE OD 

POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA 
ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI 

22. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA 
MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE 

23. A) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU 
B) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA 
U ČAKOVCU 
C) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA 
U ČAKOVCU 
 
                                                                                    
Odbor za Statut, Poslovnik i propise raspravio je o svim točkama dnevnog reda te nije imao 

primjedbi. 

Potom se prešlo na prvu točku dnevnog reda. 

TOČKA 1. 
A)  IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O PROVEDENIM DOPUNSKIM IZBORIMA ČLANOVA ŽUPANIJSKE 

SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE IZ REDA PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 
B) POLAGANJE PRISEGE 

Uvodno obrazloženje podnio je Franjo Makovec, predsjednik Mandatne komisije te je 
istaknuo da je Mandatna komisija  na 3. sjednici održanoj 7. listopada 2021. godine pregledala 
„Konačne rezultate dopunskog izbora članova Županijske skupštine Međimurske županije iz reda 
pripadnika romske nacionalne manjine provedenog 3. listopada 2021. godine“, KLASA: 013-02/21-
10/2, URBROJ: 2109/1-01-21-197, od 6. listopada 2021. godine. Od ukupno 3.668 birača upisanih u 
popis birača, glasovanju je pristupilo 172 birača, odnosno 4,69%, od čega je prema glasačkim listićima 
glasovalo 172 birača, odnosno 4,69%. Važećih listića bilo je 154, odnosno 89,53%. Nevažećih je bilo 
18 listića, odnosno 10,47%. Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP dobila je 154 glasa, a nositelj 
kandidacijske liste bio je Elvis Kralj.  

Kandidacijska lista koja je dobila najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 
109., u svezi članka 84. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 



98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)  sudjeluju u diobi mjesta u Županijskoj skupštini Međimurske županije 
je: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, Nositelj kandidacijske liste: ELVIS KRALJ. 

Na osnovi članka 109., u svezi članka 85. Zakona, utvrđuje se da je kandidacijska lista: 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, Nositelj kandidacijske liste: ELVIS KRALJ dobila 1  
mjesto te je s te kandidacijske liste u Županijsku skupštinu Međimurske županije iz reda pripadnika 
romske nacionalne manjine izabran: ELVIS KRALJ. 
 

 Skupština Međimurske županije predmetno izvješće primila je na znanje te je donijet  

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o provedenim dopunskim izborima članova 
Županijske skupštine Međimurske županije iz reda pripadnika romske nacionalne manjine 

 

B) POLAGANJE PRISEGE  

 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine istaknuo je da će sukladno izvješću Mandatne 
komisije gospodin Elvis Kralj dati prisegu. 

  
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.» 

 Elvis Kralj očitovao se riječju „prisežem“ te je time prisegnuo za vijećnika Skupštine 
Međimurske županije. 

U 9:51 sati sjednici se pridružila Andreja Marić, vijećnica te je sjednici prisutno 34 vijećnika.  

 
TOČKA 2. 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 

Međimurske županije za 2021. godinu. Polugodišnji izvještaj je utvrdio zamjenik župana i predložio ga 
je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Polugodišnjem izvještaju o 
izvršenju proračuna Međimurske županije za 2021. godinu 
 

Uvodno obrazloženje podnio je Josip Grivec, zamjenik župana.  
 
U raspravi su sudjelovali Igor Ivković, vijećnik, Dragutin Glavina, vijećnik, Mladen Novak, 

vijećnik, Franjo Makovec, vijećnik, Vladimir Peršić, vijećnik, Ivica Baksa, vijećnik, Goran Kozjak, 
vijećnik te Josip Grivec, zamjenik župana.  

 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (22 „za“, 5  „protiv“  i 7 „suzdržanih“), uz 34 

nazočnih vijećnika usvojila  
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu 
 



TOČKA 3. 
IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. 

LIPNJA 2021. GODINE 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu župana Međimurske županije za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. Izvješće je utvrdio zamjenik župana i predložio ga 
je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (21 „za“, 5  „protiv“  i 8 „suzdržanih“), uz 34 
nazočnih vijećnika usvojila Izvješće te je donijet  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2021. godine 
 

TOČKA 4. 
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI 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 izmjeni Odluke o raspoređivanju 

sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Skupštini Međimurske županije za 
razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine. Prijedlog odluke je utvrdio zamjenik župana i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (34 „za“) uz 34 nazočnih vijećnika usvojila  

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 

Skupštini Međimurske županije za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine 
 

TOČKA 5. 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog programa javnih potreba u kulturi 
Međimurske županije za 2021. godinu. Prijedlog programa je utvrdio zamjenik župana i predložio ga 
je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili 
o Prijedlogu programa. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila  

PROGRAM 
javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. godinu 

 
TOČKA 6. 

A) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I 
LOKALNIH CESTA ZA 2022. GODINU 

B) PRIJEDLOG PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2023. I 2024. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Iste je utvrdio zamjenik župana 

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 predmetnim materijalima.  

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

godišnji plan te je donijet  
ZAKLJUČAK 

o davanju pozitivnog mišljenja na Financijski i godišnji plan građenja i održavanja županijskih i 
lokalnih cesta za 2022. godinu 

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

proračuna te je donijet 
ZAKLJUČAK 

o davanju pozitivnog mišljenja na projekcije Proračuna Županijske uprave za ceste 
Međimurske županije za 2023. i 2024. godinu 

 
TOČKA 7. 

IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. I POVEZANOG DRUŠTVA PIŠKORNICA -
SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2020. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Iste je utvrdio zamjenik župana 

i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o predmetnim materijalima, dok je 
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša zatražio da se izmjeni naslovna strana Izvješća 
„Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2020. godinu“ na način da se briše „II. dio Revizorsko 
izvješće“.  Zaključak Odbora kao i izmijenjena naslovna strana vijećnicima je dostavljena na email. 

Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (26 „za“ i 5 „suzdržanih“) uz 31 nazočnih vijećnika 
usvojila  Izvješće te je donijet 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu društva „Piškornica“ d.o.o. i povezanog društva „Piškornica“ 

sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2020. godinu 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE PREDLAŽE MINISTARSTVU REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA 

EUROPSKE UNIJE I MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE UVRŠTAVANJE U 
PROGRAMSKE I PRORAČUNSKE DOKUMENTE PROJEKT TE OSIGURANJE SREDSTAVA KOJIM BI SE 
SPOJILA RIJEKA TRNAVA SA RIJEKOM DRAVOM I KOJIM BI SE USPOSTAVIO STARI PRIRODNI TOK 

KAO ŠTO JE BILO DO 1950.- TE GODINE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka. Zaključak je Skupštini na raspravu i 

usvajanje predložio Ivan Martan, vijećnik.   

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša nije prihvatio prijedlog zaključka. Zaključak 
Odbora vijećnici su primili na email. 

 
Uvodno obrazloženje podnio je Ivan Martan, vijećnik. 
 
U raspravi su sudjelovali Zoran Vidović, vijećnik, Ivan Martan, vijećnik, Igor Ivković, vijećnik, 

Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Mladen Novak, 
vijećnik i Josip Grivec, zamjenik župana. 

 



Igor Ivković, vijećnik predložio je da je prije slanja predmetnog Zaključka ministarstvima 
potrebno detaljnije razraditi projekt te utvrditi kod kojeg mjesta bi se Trnava spojila s Dravom, 
napraviti studiju utjecaja na okoliš te sve potrebne dokumente.  

Darko Radanović, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam je  
istaknuo kako je potrebno predmetni projekt uključiti u županijske strateške dokumente te razraditi 
prijedlog prije slanja ministarstvima. 

Josip Grivec, zamjenik župana pohvalio je ideju vijećnika te je sukladno raspravi predložio  da 
se ideja razradi odnosno da se donese zaključak kojim se zadužuju stručne službe za dodatnu doradu, 
stručnu pripremu i izradu projektnog prijedloga. 

Mladen Novak, vijećnik predložio je kako je potrebno konkretno zadužiti zamjenika župana i 
resorne odjele Županije da razrade projektni prijedlog. 

 
Nakon rasprave, sukladno prijedlozima, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih 

vijećnika donijela 
ZAKLJUČAK 

kojim se zadužuje zamjenik župana da angažira nadležne stručne službe  
za dodatnu obradu, stručnu pripremu i izradu projektnog prijedloga vijećnika Ivana Martana sa 3. 

sjednice Skupštine Međimurske županije održane dana 7.10.2021. godine o spajanju rijeke Trnave sa 
rijekom Dravom i uspostavi starog prirodnog toka 

  
TOČKA 9. 

IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Županijske bolnice Čakovec za 2020. 
godinu. Izvješće  je utvrdio zamjenik župana i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

U raspravi su sudjelovali Andreja Marić, vijećnica, Goran Kozjak, vijećnik, Josip Grivec, 
zamjenik župana i Igor Šegović, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec. 

 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (21 „za“, 5 „protiv“ i 8 „suzdržanih“ ) uz 34 

nazočnih vijećnika usvojila Izvješće te je donijet 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske bolnice Čakovec za 2020. godinu 

TOČKA 10. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. 

GODINU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo 
Međimurske županije za 2020. godinu. Izvješće  je utvrdio zamjenik župana 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 (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila  Izvješće te 
je donijet 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 2020. godinu 

 



TOČKA 11. 
IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske 
županije za 2020. godinu. Izvješće je utvrdio zamjenik župana 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 (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila  Izvješće te 
je donijet 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2020. Godinu 

TOČKA 12. 
IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2020. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Doma zdravlja Čakovec za 2020. 
godinu. Izvješće  je utvrdio zamjenik župana 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 (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila  Izvješće te 
je donijet 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Doma zdravlja Čakovec za 2020. godinu 

TOČKA 13. 
A)IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2020. GODINU 

B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 
LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI IZ 2020. GODINE 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Iste je utvrdio zamjenik župana 
i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

materijalima. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila  Izvješće te 
je donijet 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o  poslovanju Ljekarne Čakovec za 2020. godinu 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila   

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o rasporedu dobiti iz 2020. godine 

TOČKA 14. 
IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2020. GODINU 

 



Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 
2020. godinu. Izvješće je utvrdio zamjenik župana i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Odbor za financije i proračun i Odbor za socijalnu skrb bez primjedbi su raspravili o Izvješću. 

 U raspravi su sudjelovali Igor Ivković, vijećnik i Alenka Bilić, ravnateljica Centra.  
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika usvojila  Izvješće 

te je donijet 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za socijalnu skrb Čakovec za 2020. godinu 

TOČKA 15. 
A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE 

BOLNICE ČAKOVEC ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ODJELA ABDOMINALNE KIRURGIJE 
 

B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE 
BOLNICE ČAKOVEC ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆIH PROMETNIH 

POVRŠINA PRILAZA ZA VOZILA HITNE POMOĆI I PARKIRALIŠTA 
 

C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE 
BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE UGOVORA „OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM“ 

 
D) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE 
BOLNICE ČAKOVEC ZA POTPISIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA KOJI OBVEZUJE NA SKLAPANJE TRI 

JEDNOGODIŠNJA UGOVORA ZA NABAVU „INFUZIJSKE OTOPINE“ – GRUPA 4 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  predmetne materijale. Iste je utvrdio zamjenik župana 
i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

materijalima. 

U svezi točke A) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 
Županijske bolnice Čakovec za izvođenje radova na rekonstrukciji odjela abdominalne kirurgije u 
raspravi su sudjelovali Goran Kozjak, vijećnik i Andreja Marić, vijećnica. 

 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (19 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika usvojila   

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za izvođenje 

radova na rekonstrukciji odjela abdominalne kirurgije 
 

Potom se prešlo na točku B) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog 
vijeća Županijske bolnice Čakovec za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećih prometnih 
površina prilaza za vozila hitne pomoći i parkirališta. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (19 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika usvojila   

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za izvođenje radova na 

rekonstrukciji postojećih prometnih površina prilaza za vozila hitne pomoći i parkirališta 
  



U svezi točke C) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 
Županijske bolnice Čakovec za potpisivanje ugovora „Opskrba prirodnim plinom“ u raspravi su 
sudjelovali Mladen Novak, vijećnik i Sandra Novak, pomoćnica ravnatelja za financijsko upravljanje u 
Županijskoj bolnici Čakovec.  

 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (19 „za“, 1 „protiv“ i 13 „suzdržanih“) uz 33 

nazočnih vijećnika usvojila   
ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec za potpisivanje ugovora 
„Opskrba prirodnim plinom“ 

Potom je, bez rasprave, Skupština jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila   
ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 
 Županijske bolnice Čakovec za potpisivanje Okvirnog sporazuma koji obvezuje na sklapanje tri 

jednogodišnja ugovora za nabavu „Infuzijske otopine“ – Grupa 4 
 

TOČKA 16. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA 

JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA SKLAPANJE  UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA 
REKONSTRUKCIJI ZGRADE  

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije na sklapanje ugovora o izvođenju 
radova na rekonstrukciji zgrade. Prijedlog zaključka je utvrdio zamjenik župana i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i usvajanje. 

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

zaključka. 

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije na 
sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade 

TOČKA 17. 
A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 
ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI 

JASMINI POSEDI 
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 

ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI JANI 
VRBANEC 

  
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale.  Iste je utvrdio zamjenik župana 

i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje. 
 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika usvojila   

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup 

poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Jasmini Posedi 

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



ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup 

poslovnog prostora zdravstvenoj radnici Jani Vrbanec 
 

TOČKA 18. 
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE  REDEA-e D.O.O. U 2020. 

GODINI 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije 
Međimurje REDEA-e d.o.o. u 2020. godini. Izvješće je utvrdio zamjenik župana 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 većinom glasova (23 „za“ i 9 „suzdržanih“ ) uz 32 nazočnih 
vijećnika usvojila  Izvješće te je donijet 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Regionalne razvojne agencije Međimurje  REDEA-e d.o.o. 

u 2020. godini 

 
TOČKA 19. 

IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. ZA 2020. 
GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu društva MIN – Međimurje, investicije, 

nekretnine d.o.o. za 2020. godinu. Izvješće je utvrdio zamjenik župana 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 (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika usvojila  Izvješće te 
je donijet  

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu društva MIN – Međimurje, investicije, nekretnine d.o.o. za 

2020. godinu 

TOČKA 20. 
IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Savjeta mladih Međimurske županije 

za 2020. godinu. Izvješće je utvrdio zamjenik župana i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje. 

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

U raspravi su sudjelovali Igor Ivković, vijećnik i Ivica Baksa, vijećnik. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“) uz 32 nazočnih vijećnika usvojila  Izvješće 

te je donijet 
 



ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Međimurske županije za 2020. godinu 

TOČKA 21. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU VATROGASTVA, ZAŠTITE OD 

POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA 
PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o stanju 

vatrogastva, zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od 
požara za područje Međimurske županije u 2020. godini. Prijedlog zaključka je utvrdio  zamjenik 
župana i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje. 

 
Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika usvojila   

  ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o stanju vatrogastva, zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog 

plana unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije u 2020. godini 
 

TOČKA 22. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE 

PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednice i članova 
Upravnog vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode.  Prijedlog rješenja je 
utvrdio  Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 
Bez rasprave, Skupština je većinom glasova (21 „za“ i 10 „suzdržanih“ ) uz 31 nazočnih 

vijećnika usvojila   
RJEŠENJE 

o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Međimurske prirode – Javne ustanove 
za zaštitu prirode 

 
TOČKA 23. 

A) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU 
B) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U 

ČAKOVCU 
C) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U 

ČAKOVCU 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili predmetne materijale. Iste je utvrdio  Odbor za izbor i 
imenovanja i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

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

RJEŠENJE 
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu 

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

o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu 
 
 



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

razrješenju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Čakovcu 

 

Ovime je dnevni red završen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 11:51 sati. 
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Ana Varga, dipl.iur.                                                                                                       Dragutin Glavina    
 
 
 
KLASA:021-05/21-03/6                                                        
URBROJ: 2109/1-02-21-02 
Čakovec, 7. listopada 2021. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 3. sjednice Skupštine 

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


