
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 6. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 14. travnja 2022. godine, u Velikoj 
vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, s početkom u 9:00 sati 

 
Sjednicu je pozivom KLASA: 024-02/22-01/2, URBROJ:2109-02-22-01, od 7. travnja 

2022. 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, Dejan 

Drabić, Dragutin Glavina,  Saša Horvat, Nenad Hranilović, Nikola Hren, Igor Ivković, Željko 
Kofjač, Elvis Kralj, Goran Kozjak, 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, Ivica Požgaj, Marija Prekupec, 
Bernarda Topolko,  Boža Škvorc, Dražen Vidović, Zoran Vidović, Vjeran Vrbanec i Miljenko 
Zobić. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Vladimir Čituš, Marina Gradišer, Stjepan Horvat, 
Nina Plaftak i Ivan Kolmanić. 

Sjednici su bili nazočni i Matija Posavec, župan, Josip Grivec, zamjenik župana, Petra 

Vadlja, privremena pročelnica Službe za poslove župana, Anita Strniščak, privremena 

pročelnica 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, Darko Radanović, privremeni pročelnik Upravnog 

odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, privremena 

pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Dragica Vugrinec, privremena 

pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ksenija Brlek, 

privremena pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko – pravne poslove, 

Natalija Šoltić, unutarnji revizor, Alen Višnjić, direktor MENEA-e, Dijana Posavec, ravnateljica 

Centra dr. Rudolf Steiner, Siniša Golub, ravnatelj Međimurske prirode, Mirjana Pintar, 

ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje, Đurđica Hamer, privremena ravnateljica ŽUC-a, 

Vitomir Kirić, direktor MESAP-a, Ivan Vinković, direktor MIN-a, Ivan Plačko, direktor TIC-a, 

Ivica Rus, direktor Zračne luke Međimurje, Igor Šegović, ravnatelj Županijske bolnice 

Čakovec, 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, Štefica Martinez, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, Frana 

Lana Kanoti, ravnateljica Centra za pomoć u kući Međimurske županije, Martina Šebrek, 

ravnateljica Sigurne kuće te predstavnici medija. 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 5. 
sjednice Skupštine Međimurske županije. 



Bez primjedbi jednoglasno (33 „za“) uz 33 nazočnih vijećnika prihvaćen je Izvod iz 
zapisnika sa 5. sjednice Skupštine Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat. 
 
Ivan Martan, vijećnik osvrnuo se na probleme s kojima se susreću stanari stambeno – 

poslovne zgrade u Čakovcu, Kralja Tomislava 14 te je zatražio na uvid svu dokumentaciju za 

sporni poslovni prostor. Pojasnio je da isto traži zbog nezadovoljstva 26 suvlasnika zgrade 

koji su se obratili za pomoć Hrvatskoj demokratskoj seljačkoj stranci. 

Drugo, pitao je, što je Međimurska županija poduzela da se ne bi dogodio ponovni 

pomor pčela, koji je zadesio međimurske pčelare prošle godine, a sve zbog toga što je netko 

neovlašteno uvezao sredstva za prskanje koja su zabranjena u Europskoj uniji. Ujedno je 

prenio zamolbu pčelara da Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam između 

velikih poljoprivrednih proizvođača i pčelara napravi koordinaciju u svezi sijanja uljane repice 

za zeleno gnojivo, dodavši da se ista ne bi trebala sijati nakon 15. srpnja zbog činjenice da 

onda zbog kasnog cvata ugibaju pčele. 

Matija Posavec, župan  odgovorio je da je adresa Kralja Tomislava 14 u ingerenciji 

Grada Čakovca te će oni dati odgovore na sva pitanja. 

A glede masovnog uginuća pčela i nanesene štete koja je prošle godine zadesila velik 

broj međimurskih pčelara, odgovorio je, da je proglašena prirodna nepogoda temeljem čega 

je Vlada pčelarima isplatila gotovo milijun kuna. Poljoprivredna inspekcija kontrolira način  

tretiranja zemlje kako se isto ne bi ponovilo. Što se tiče situacije s uljanom repicom i 

sadnjom, Odbor za poljoprivredu i  turizam te Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 

turizam će pomoći da se povežu poljoprivrednici i stručne službe.  

Andreja Marić, vijećnica osvrnula se na pedijatrijsku skrb glede primarne zdravstvene 

zaštite te istaknula da u Međimurju prema dostupnim podacima sigurno nedostaje 4 tima 

primarne pedijatrijske skrbi posebice za djecu od 0-7 godina. Naime, na dan 28. veljače 2022. 

godine, bilo je osigurano 8 093 djece do 7 godina, a broj opredijeljenih osoba za pedijatrijske 

timove svega 4 674. Dakle, 43 posto djece od 0 do 7 godina nije u skrbi pedijatra nego u skrbi 

liječnika obiteljske medicine koji su  preopterećeni. Slijedom navedenog, pitala je, što župan 

odnosno Županija planira kako bi privukla pedijatre ustvrdivši da se to ne može preko noći, 

ali sigurno se može pridonijeti npr. putem kreditiranja, stambenog pitanja, plaćanja 

doktorata, uključivanja za specijalizacije i dr. 

U drugom pitanju, vijećnica se osvrnula na legalizaciju kuća i naselja te pitala, kakva je 

situacija u Međimurju, što i kada Županija u suradnji s drugim jedinicama lokalne 

samouprave planira učiniti i hoće li se uključiti u financiranje troškova novih kućnih brojeva i 

dokumenata  koje će imati vlasnici kuća. Naime, sukladno novom Zakonu o gradnji propisano 

je da će se za svaku zgradu odnosnu kuću morati dodijeliti kućni broj i to je suvlasnik/vlasnik 

kuće dužan pribaviti u svom trošku osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne 

samouprave nije drugačije uređeno.  

Na prvo pitanje, Matija Posavec, župan  odgovorio je da je prema dostupnim 

informacijama nedavno liječnica iz Županijske bolnice Čakovec prešla u primarnu 



zdravstvenu zaštitu  u sustav Doma zdravlja te je time ojačan pedijatrijski tim. Ujedno se 

osvrnuo na  rekonstrukciju Odjela abdominalne i dječje kirurgije te dodao da rješenje novih 

liječnika vidi u specijalizaciji. 

Glede legalizacije, pojasnio je da je predmetno pitanje sukladno Zakonu o gradnji, u 

ingerenciji jedinica lokalne samouprave od kojih će Županija zatražiti podatke te vijećnici 

odgovoriti u pisanom obliku. 

Ivan Borović, vijećnik osvrnuo se na županov posjet Izraelu te istaknuo da je Izrael 

jedna od država predvodnica u navodnjavanju poljoprivrednih površina te doslovno u 

pustinji uspijevaju uzgajati hranu. Zanimalo ga je, koji su konkretni benefiti putovanja, što je 

župan novo naučio i što planira primijeniti u Međimurju. 

Drugo u svezi Programa malih potpora u poljoprivredi Međimurske županije od 2021. 

do 2027. godine, pohvalio je pročelnika i cijeli Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 

turizam koji je radio na izradi mjera i njihovoj provedbi. Konkretno, pitao je, koji je iznos bio 

predviđen za Mjeru 8, obzirom da se ista pokazala izrazito zanimljiva, što potvrđuje činjenica 

da je bila otvorena samo 3 dana, pa je evidentno da je potrebno sljedeće godine povećati 

sredstva.  

Matija Posavec, župan odgovorio je da je u Izrael otputovao na poziv Države Izrael i 

njihova veleposlanstva u Hrvatskoj te da je dobro vidjeti primjere dobre prakse, pogotovo iz 

pustinjske države koja uspijeva izvoziti vodu i koja postaje najveći proizvođač banana usred 

pustinje. Uvijek je dobro povezivati se i surađivati, a  Čakovec i Kiryat Tivon već su prijateljski 

gradovi, pa postoje naznake da bi se i  Županija mogla povezivati s njihovim regijama. 

Glede drugog pitanja, zahvalio se na pohvalama Upravnom odjelu te rekao da su 

mjere koje su raspisane kroz natječaj dobro pogođene. Složio se s vijećnikom da je potrebno 

štititi i jačati poljoprivrednu proizvodnju te naglasio da su sredstva iskorištena, međutim, 

razmatra se i ideja o raspisivanju novog natječaja u šestom ili sedmom mjesecu ili najkasnije 

devetom mjesecu kako bi se osigurala dodatna sredstva. 

Darko Radanović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, 

poljoprivredu i turizam također se zahvalio na pohvalama te pojasnio da je planirano 700 

tisuća kuna. S obzirom na velik interes nastojat će u narednim godinama povećati sredstva, 

međutim, povećanje je vezano s Uredbom EU kojom je dozvoljeno povećanje od 20 posto. 

Ivan Borović, vijećnik komentirao je da je uvijek dobro pogledati primjer dobre 

prakse, međutim, Međimurje je primjer loše prakse što se tiče navodnjavanja jer sustav 

javnog navodnjavanja od 2009. godine već desetak godina propada. Naglasio je da smatra da 

župan s  pozicije moći može okupiti poljoprivrednike i to riješiti, samo je potrebno malo više 

volje.  

 Ujedno se zahvalio pročelniku na odgovoru te dodao da i 20 posto puno znači jer su 

to mjere koje daju vjetar u leđa poljoprivrednicima te se nada da će se povećanje i realizirati. 

Igor Ivković, vijećnik pitao je tko je ustvari politička stranka Matija Posavec-NL. 

Pojasnio je da je iz registra političkih stranaka vidljivo da je stranka upisana 8.3.2021. pod 

registarskim broj 377 te da je predsjednik stranke Matija Posavec. No, javno nema dostupnih 

nikakvih drugih informacija. U „Narodnim novinama“ br. 30/21 javno je objavljen Statut 



političke stranke Matija Posavec – NL, iz kojeg proizlazi da stranka ima potpredsjednika, 

predsjedništvo, skupštinu, glavnog tajnika i političkog tajnika. Međutim, nigdje nema 

informacije tko su ljudi koji obnašaju te dužnosti.  Poznato je da stranka Matija Posavec – NL 

ima župana i u koaliciji čini većinu u Županijskoj skupštini, pa ga je zanimalo,  tko to vodi 

Međimurje i tko su ljudi na odgovornim, vodećim pozicijama stranke koja je preuzela 

odgovornost nad upravljanjem Međimurskom županijom. 

Matija Posavec, župan odgovorio je da je sukladno Zakonu za registriranje političke 

stranke potrebno zadovoljiti određene kriterije kod Ministarstva uprave, između ostalog, 100 

ljudi. Ujedno je istaknuo da je važnije od toga tko su članovi stranke ono kako koja politička 

stranka, pojedinac ili opcija ima podršku. A o tome sastav po jedinicama lokalne 

samouprave, predstavničkog tijela i općenito podrške na izborima sve govori. 

Igor Ivković, vijećnik komentirao je da je cilj pitanja upoznati vijećnike i  javnost tko 

su ljudi na odgovornim pozicijama stranke, dakle,  potpredsjednik, skupština, glavni tajnik, 

politički tajnik i sl. kako bi se znalo s kim se može surađivati. Uobičajeno je da političke 

stranke nakon održanih unutarstranačkih izbora takve podatke objave. 

Dejan Drabić, vijećnik istaknuo je da građanski odgoj u Hrvatskoj postoji kao 

međupredmetna tema, no u okviru drugih predmeta učenici se ne mogu pripremiti za 

adekvatno sudjelovanje u javnom i političkom životu. Međimurska županija odličan je 

primjer ulaganja u obrazovanje, pa je predložio uvođenje „Građanskog odgoja i obrazovanja“ 

u osnovne škole kao izvannastavne aktivnosti od 5. do 8. razreda. Cilj uvođenja građanskog 

odgoja je potaknuti razvoj modernog pluralističkog, aktivnog, otvorenog i inkluzivnog društva 

te omogućiti djeci, sutra budućim društveno aktivnim građanima da budu odgovorni i 

punopravni članovi zajednice, sposobni donositi informirane i promišljene odluke o važnim 

pitanjima za društvo u kojem žive i djeluju, kao i povećanje sudjelovanja mladih u društvu te 

njihovu participaciju u procesima donošenja odluka. Glede prijedloga,  župana je zamolio za 

osvrt. 

Matija Posavec, župan zahvalio se na prijedlogu te dao podršku uvođenju građanskog 

odgoja u škole koje su zainteresirane i za učenike koji jesu zainteresirani. Istaknuo je i primjer 

dobre prakse u III. OŠ u Čakovcu i Srednje škole Čakovec koji to rade vrlo ozbiljno i 

profesionalno. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik pitanje je uputio predsjedniku Skupštine/županu u svezi 

nedavnog prijedloga Nadzornog odbora Međimurskih voda kojim se Sunčana Glavina 

predlaže za direktora tog društva. Naglasio je da poznavajući predsjednika Skupštine sigurno 

neće dozvoliti da poslovne ambicije njegove kćeri kolidiraju s političkim funkcijama koje 

trenutno obnaša. Ukoliko se pretpostavka pokaže točna, to bi značilo da će podnijeti 

neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Skupštine Međimurske županije, naravno pod 

uvjetom da Skupština Međimurskih voda doista i potvrdi prijedlog Nadzornog odbora. 

Naime, u suprotnom, to bi se moglo tumačiti kao nepotizam u ono izvornom, originalnom 

smislu i značenju, ako ne i u zadnje vrijeme vrlo lakom kvalifikacijom kao što je trgovanje 

političkim utjecajem.  Slijedom navedenoga, pitao je, ukoliko se realizira izbor i imenovanje 

Sunčane Glavina za upravu društva Međimurskih voda d.o.o., hoće li predsjednik Skupštine 



Međimurske županije kao jedna od dviju najvažnijih političkih dužnosti Međimurske županije 

podnijeti ostavku na tu dužnosti. 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine upozorio je da se predsjedniku Skupštine ne 

mogu postavljati pitanja te je komentirao da je izbor još u proceduri. Ukoliko njegova kćerka 

bude izabrana na mjesto direktorice Međimurskih voda, onda će razgovarati o tome, a 

njegova funkcija je uvijek na raspolaganju. Glede funkcije direktora Međimurskih voda i 

funkcije predsjednika Skupštine istaknuo je da ne zna u kojem smislu može biti sukob 

interesa jer Skupština Međimurske županije nije osnivač niti suvlasnik Međimurskih voda te 

je zaključio da se pričeka da procedura završi. 

Vjeran Vrbanec, vijećnik  komentirao je da je točno da se možda malo prejudicira 

nekakva situacija, međutim, Sunčana Glavina je predložena kao jedini kandidat. Dakle, dvije 

opcije su: prihvaćanje ili odbijanje prijedloga. A što se tiče ima li ili nema Međimurska 

županija kao regionalna samouprava udjela u toj firmi možda je irelevantno, apropo 

odgovora župana na vijećničko pitanje Igora Ivkovića da se iz rezultata izbora vrlo dobro zna 

kako tko stoji u Međimurskoj županiji, a poznato je da su općine i gradovi suosnivači te firme 

i iz toga se vrlo lako može zaključiti tko i na što i na koje procese utječe.  

Matija Posavec, župan rekao je da odgovorno tvrdi da Međimurska županija nema 

apsolutno nikakav utjecaj na suvlasništvo ili na procese u samim Međimurskim vodama te da 

Međimurska županija, Županijska skupština i izvršna vlast niti na koji način nije sudjelovala u 

natječaju, odabiru te nema nikoga u Nadzornom odboru. Za razliku od toga iz vijećnikove 

stranke dolazi predsjednik Nadzornog odbora. A glede pitanja, hoće li predsjednik Skupštine 

dati ostavku jer bi to dovelo u nekakvu sumnju, rekao je da on vijećnika može pitati zašto 

nije dao ostavku kad je svakom partijskom drugu ili članu obitelji  dodijelio potporu HAMAG 

BICRO-a,  čiji je direktor. Dakle, može se i na takav način razgovarati i postaviti tezu i onda 

sumnjati na stranački nepotizam. Zaključio je da, prema dostupnim informacijama, još nije 

sazvana Skupština koja će odlučiti o tome, a sve ostalo je u odlukama Nadzornog odbora s 

kojim Međimurska županija nema nikakve veze.  

Vjeran Vrbanec, vijećnik odgovorio je da je komentar deplasiran jer se proces dodjela 

potpora događa po svim pravilima i procedurama, a dokaz tome su i svakodnevne kontrole u 

HAMAG BICRO-u. Ujedno je rekao županu, kad već spominje nepotizam da kaže tko je bila 

tajnica Županije, čija vjenčana kuma. 

Goran Kozjak, vijećnik uputio je čestitke na novo uređenom ulazu u bolnicu te rekao 

da smatra kako je Upravno vijeće zakinulo Županijsku bolnicu Čakovec koja je participirala sa 

¾ u financiranju projekta, a dobila samo 3 parking mjesta od njih 20-tak.  

Drugo, istaknuo je da se 2018. godine Međimurska županija obvezala sufinancirati 

pratnju djeteta (roditelja) kod prijema djeteta na odjele Županijske bolnice Čakovec za 

vrijeme liječenja, zahvata i sl. Iz arhive sastanaka Upravnog vijeća bolnice vidljivo je da je isti 

dug sufinanciranja 2020. i 2021. otpisalo Upravno vijeće bolnice, za vrijeme bivšeg ravnatelja 

dr. Novinščaka, i to u iznosu 250.000,00 kuna za svaku godinu. Dakle, sveukupno 500.000,00 

kuna što je bio besplatan PR za Županiju, a u biti dug bolnici. To je bilo u tijeku pandemije 

COVID-a, a poznato je da se na sva zvona tražila pomoć.  



Na drugo pitanje, Matija Posavec, župan odgovorio je da to nije istina i da 

Međimurska županija svake godine plaća račune oko sufinanciranja pratnje djeteta te nema 

govora o otpisu. 

Na prvo pitanje, dr.sc. Sonja Tošić – Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela 

za zdravstvo i socijalnu skrb  odgovorila je da je ugovor o sufinanciranju pristupne ceste i 

parking mjesta potpisan  između ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije 

i tadašnjeg ravnatelja Županijske bolnice Čakovec dr. Novinščaka. O predmetnom ugovoru 

nije raspravljalo Upravno vijeće, međutim, iz istog proizlazi da Bolnica dobije 3 parkirna 

mjesta, a sva ostala Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, s obzirom da imaju velik 

broj vozila koja moraju biti blizu ulaza radi hitnosti i  kvalitete prijevoza.  

Na drugo pitanje, odgovorila je da se plaća, ali da će i dodatno provjeriti i  odgovoriti 

u pisanom obliku. 

Goran Kozjak, vijećnik pitao je znači li to da je bio dogovor bivšeg ravnatelja 

Novinščaka direktno s projektantom ili izvođačem radova bez saznanja Upravnog vijeća. 

Glede plaćanja za pratnju kazao je da ima iz arhive popis potraživanja i to za obje godine.  

Ivica Baksa, vijećnik istaknuo je da ima jedno neobično pitanje za župana te se nada  

jednom neobičnom odgovoru. S obzirom da je vijećnika Ivkovića zanimalo tko su članovi 

političke stranke Matija Posavec – Nezavisna lista,  pitao je tko je direktor HEP ODS - Elektre 

Čakovec i kome se građani mogu obratiti za svoje probleme, jer je izuzetno teško doći do 

informacija preko telefona. Također se osvrnuo i na vijećnika Vrbanca te komentirao da se 

nada da direktor Elektre Čakovec nije izabran po političkoj liniji na što vijećnik Vrbanec 

aludira na izbor u Međimurskim vodama.  

Matija Posavec, župan odgovorio je da s obzirom da nije pronašao podatke da će 

istražiti i odgovoriti u pisanom obliku. 

Ovime je aktualni sat završen.  

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine otvorio je raspravu o dnevnom redu. 

U raspravi su sudjelovali, Igor Ivković, vijećnik koji je predložio da se na dnevni red 
uvrsti točka izmjena Poslovnika na način da oni koji su prozvani da mogu odgovoriti na isto te 
se osvrnuo na pitanje vijećnika Ivice Bakse s aktualnog sata, dok se Ivica Baksa, vijećnik 
referirao na istup vijećnika Igora Ivkovića. 
  

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

1. A) PRIJEDLOG ODLUKA O DODJELI NAGRADA ZRINSKI ZA ŽIVOTNO DJELO 

B) PRIJEDLOG ODLUKA O DODJELI NAGRADA ZRINSKI ZA 2021. GODINU 

2. PRIJEDLOG ODLUKE O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA 

MEĐIMURSKU ŽUPANIJU 

3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE 

„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ 



4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU GRAĐEVINE (OBJEKT BR. 15) NA 

KORIŠTENJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA – STANICA ČAKOVEC 

5. PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE 

USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA 

PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

6. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NAKNADNE SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE 

MEMORANDUMA O IZRAŽAVANJU INTERESA O SURADNJI I RAZMJENI ISKUSTVA 

IZMEĐU ŽUPANIJE VLORA U REPUBLICI ALBANIJI I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 

REPUBLICI HRVATSKOJ 

7. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE 

8. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2021. GODINU 

9. A) IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, 

OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

B) PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, 

PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. 

GODINU  

10. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2021. GODINU 

11. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

B) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE 

C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA 

POSLOVANJA ZA 2021. GODINU 

12. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2021. 

GODINI 

13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2021. GODINU 

14. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE 

D.O.O. ZA 2021. GODINU 

15. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE D.O.O. 

ZA 2021. GODINU 

16. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2021. 

GODINU 

17. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2021. 

GODINU 

18. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE 



19. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 

2021. GODINI 

20. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU 

21. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC OD 1.1.2021. - 31.12.2021. GODINE 

22. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 

2021. GODINU 

23. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. 

GODINU 

24. A) GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA 

KUĆA“ ZA 2021. GODINU 

B) PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA   

„SIGURNA    KUĆA“ ZA  2022. GODINU 

25. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA LOKALNU 

SAMOUPRAVU 

26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA 

PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 

 
Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine istaknuo je da je Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise raspravio o svim točkama dnevnog reda te nije imao primjedbi. 

Potom se prešlo na prvu točku dnevnog reda.  

 

 

TOČKA 1. 

A) PRIJEDLOG ODLUKA O DODJELI NAGRADA ZRINSKI ZA ŽIVOTNO DJELO 

B) PRIJEDLOG ODLUKA O DODJELI NAGRADA ZRINSKI ZA 2021. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluka o dodjeli Nagrade Zrinski za 

životno djelo i Nagrade Zrinski za 2021. godinu. Iste je utvrdio Odbor za dodjelu javnih 

priznanja i predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

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

o dodjeli Nagrade Zrinski Međimurske županije za životno djelo – Nadi Mance (posthumno) 

 

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

o dodjeli Nagrade Zrinski Međimurske županije za životno djelo – Dragici Kolenić 

 

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

o dodjeli Nagrade Zrinski Međimurske županije za 2021. godinu – Mateji Vranović 



 

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

o dodjeli Nagrade Zrinski Međimurske županije za 2021. godinu – Gimnastičkom klubu 
„Marijan Zadravec Macan“ Čakovec 

 

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

o dodjeli Nagrade Zrinski Međimurske županije za 2021. godinu – Županijskoj 
bolnici Čakovec i djelatnicima 

 

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

o dodjeli Nagrade Zrinski Međimurske županije za 2021. godinu – Josipu Munđaru 
 

TOČKA 2. 

PRIJEDLOG ODLUKE O POPISU PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA 

MEĐIMURSKU ŽUPANIJU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o popisu pravnih osoba od 

posebnog interesa za Međimursku županiju. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 

Skupštini na raspravu i usvajanje.  

Uvodno obrazloženje podnijela je Ana Varga, privremena pročelnica Upravnog odjela 
za Skupštinu i pravne poslove. 

 
U raspravi su sudjelovali Vjeran Vrbanec, vijećnik i Ana Varga, privremena pročelnica.  
 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (27 „za“ i 6 „suzdržanih“), uz 33 

nazočnih vijećnika usvojila  
ODLUKU 

o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Međimursku županiju 

 

TOČKA 3. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU PODUZETNIČKE ZONE 

„POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o prodaji zemljišta na 

području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“. Prijedlog je utvrdio župan i 

predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 



Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili 

o Prijedlogu zaključka.  

U raspravi su sudjelovali Vjeran Vrbanec, vijećnik i Darko Radanović, privremeni 
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam.  
 

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

o prodaji zemljišta na području poduzetničke zone „Poslovni park Međimurje“ 

 

TOČKA 4. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU GRAĐEVINE (OBJEKT BR. 15) 

NA KORIŠTENJE HRVATSKOJ GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA – STANICA ČAKOVEC 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju 

građevine (objekt br. 15) na korištenje Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanica Čakovec. 

Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

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

o izmjeni Odluke o davanju građevine (objekt br. 15) na korištenje Hrvatskoj gorskoj 

službi spašavanja – Stanica Čakovec 

 

TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE 

USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA 

PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama 

Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 

raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu 

odluke. 

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

o II. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije 

 

 



TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NAKNADNE SUGLASNOSTI NA SKLAPANJE 

MEMORANDUMA O IZRAŽAVANJU INTERESA O SURADNJI I RAZMJENI ISKUSTVA 

IZMEĐU ŽUPANIJE VLORA U REPUBLICI ALBANIJI I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 

REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o davanju naknadne 

suglasnosti na sklapanje memoranduma o izražavanju interesa o suradnji i razmjeni iskustva 

između Županije Vlora u Republici Albaniji i Međimurske županije u Republici Hrvatskoj. 

Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za međužupanijsku suradnju bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 

 

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

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

o davanju naknadne suglasnosti na sklapanje memoranduma o izražavanju interesa o 

suradnji i razmjeni iskustva između Županije Vlora u Republici Albaniji i Međimurske 

županije u Republici Hrvatskoj 

TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana 

energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine. 

Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu bez primjedbi je raspravio 

o Prijedlogu odluke. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (32 „za“), uz 33 nazočnih vijećnika usvojila  
ODLUKU 

o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 

od 2022. do 2024. godine 

 

TOČKA 8. 

IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2021. GODINU 

 



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

Steinera za 2021. godinu. Isto je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 

usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za poljoprivredu i turizam bez primjedbi su 

raspravili o Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 
Izvješće te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove Centar dr. Rudolfa Steinera za 2021. godinu 

 

TOČKA 9. 

A) IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, 

OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

ZA 2021. GODINU 

B) PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I 

KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU 

 

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

predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez 

primjedbi su raspravili o Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 
Izvješće te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja Međimurske županije za 2021. godinu 

 

Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 

zaštićenih područja Međimurske županije za 2022. godinu vijećnici su primili na znanje te se 

o istom nisu izjašnjavali. 

 

TOČKA 10. 

IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. 

GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje 

Međimurske županije za 2021. godinu. Isto je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 

raspravu i usvajanje.  



 

Odbor za financije i proračun i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez 

primjedbi su raspravili o Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 
Izvješće te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 

2021. godinu 

 

TOČKA 11. 

A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

B) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 

RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE 

C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA 

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA 

POSLOVANJA ZA 2021. GODINU 

 

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

predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu 

infrastrukturu  bez primjedbi su raspravili o predmetnim materijalima.  

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“), uz 29 nazočnih vijećnika usvojila 
Godišnji obračun te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg obračuna proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske 

županije za 2021. godinu 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“), uz 29 nazočnih vijećnika usvojila 
Godišnje izvješće te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije u 

razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske 

županije o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu 

 

 



TOČKA 12. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2021. GODINI 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Međimurske energetske 

agencije d.o.o. u 2021. godini. Isto je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 

usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu 

infrastrukturu bez primjedbi su raspravili o Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“), uz 29 nazočnih vijećnika usvojila 
Izvješće te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. u 2021. 

godini 

TOČKA 13. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2021. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 

2021. godinu. Isto je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili 

o Izvješću. 

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

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Mesap d.o.o. za 2021. godinu 

 

TOČKA 14. 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, 

NEKRETNINE D.O.O. ZA 2021. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu društva MIN – 

Međimurje, investicije, nekretnine d.o.o. za 2021. godinu. Isto je utvrdio župan i predložio ga 

je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili 

o Izvješću. 

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



ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu društva MIN – Međimurje, investicije, 

nekretnine d.o.o. za 2021. godinu 

TOČKA 15. 

IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE 

D.O.O. ZA 2021. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu društva Tehnološko – 

inovacijski centar Međimurje d.o.o. za 2021. godinu. Isto je utvrdio župan i predložio ga je 

Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi su raspravili 

o Izvješću. 

 

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

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

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu društva Tehnološko – inovacijski centar Međimurje 

d.o.o. za 2021. godinu 

TOČKA 16. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2021. 

GODINU 

 

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

Međimurje d.o.o. za 2021. godinu. Isto je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 

raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu 

infrastrukturu bez primjedbi su raspravili o Izvješću. 

 

U raspravi su sudjelovali Nikola Hren, vijećnik i Matija Posavec, župan.  

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

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Zračna luka Međimurje d.o.o. za 2021. 

godinu 

 

 



TOČKA 17. 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 

2021. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu i poslovanju 

Županijske bolnice Čakovec. Isto je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 

usvajanje.  

 

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

Izvješću. 

U raspravi je sudjelovala Andreja Marić, vijećnica.  
 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (25 „za“ i 4 „suzdržanih“), uz 29 

nazočnih vijećnika usvojila Godišnje izvješće te je donijet 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec za  

2021. godinu 

TOČKA 18. 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o poslovanju Zavoda za javno 

zdravstvo Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Isto 

je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

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

Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (29 „za“), uz 29 nazočnih vijećnika usvojila 
Godišnje izvješće te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Međimurske 

županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

TOČKA 19. 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

U 2021. GODINI 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu 

medicinu Međimurske županije u 2021. godini. Isto je utvrdio župan i predložio ga je 

Skupštini na raspravu i usvajanje.  



 

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

Izvješću. 

U raspravi su sudjelovali Andreja Marić, vijećnica i Matija Posavec, župan. 
 
 Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 

Godišnje izvješće te je donijet 
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske 

županije u 2021. godini 

 

TOČKA 20. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Čakovec 

za 2021. godinu. Isto je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

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

Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 
Izvješće  te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Doma zdravlja Čakovec za 2021. godinu 

 

TOČKA 21. 

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC OD 1.1.2021. - 31.12.2021. GODINE 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Ljekarne Čakovec od 

1.1.2021. do 31.12.2021. godine. Isto je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu 

i usvajanje.  

 

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

Izvješću. 

Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 
Izvješće  te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Ljekarne Čakovec od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine 

 

 



TOČKA 22. 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 

2021. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu Doma za starije i 

nemoćne osobe Čakovec za 2021. godinu. Isto je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 

raspravu i usvajanje.  

 

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

Izvješću. 

 Bez rasprave, Skupština je jednoglasno (30 „za“), uz 30 nazočnih vijećnika usvojila 
Godišnje izvješće te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec za 

2021. godinu 

TOČKA 23. 

IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Izvješće o radu Centra za pomoć u kući 

Međimurske županije za 2021. godinu. Isto je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 

raspravu i usvajanje.  

 

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

Izvješću. 

 

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

Izvješće te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za pomoć u kući Međimurske županije za 2021. godinu 

 

TOČKA 24. 

A) GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA 

KUĆA“ ZA 2021. GODINU 

B) PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA   

„SIGURNA    KUĆA“ ZA  2022. GODINU 

 

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

predložio ih je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 



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

Izvješću  te Planu i programu rada. 

 

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

Godišnji izvještaj te je donijet 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ 

za 2021. godinu 

 

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

Plan i program rada te je donijet 

ZAKLJUČAK 

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

2022. godinu 

 

TOČKA 25. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA 

LOKALNU SAMOUPRAVU 

 

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

predsjednice Odbora za lokalnu samoupravu. Isto je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja 

predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

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

RJEŠENJE 
o razrješenju i izboru predsjednice Odbora za lokalnu samoupravu 

 

TOČKA 26. 

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA 

PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o imenovanju članova 

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji. Isto je utvrdio Odbor za 

izbor i imenovanja predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

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

RJEŠENJE  

o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji 

 



Ovime je dnevni red završen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 11:10 

sati. 

 

PRIVREMENA PROČELNICA                                                                                           PREDSJEDNIK 

Ana Varga, dipl.iur.                                                                                                     Dragutin Glavina    

 

 

KLASA:024-02/22-01/2                                                       

URBROJ: 2109-02-22-02 

Čakovec, 14. travnja 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: 
- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 6. sjednice Skupštine 

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


