
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 8. sjednice Skupštine Međimurske županije, održane 14. srpnja 2022. godine, u Velikoj vijećnici 
Međimurske županije, R. Boškovića 2, s početkom u 9:00 sati 

 
Sjednicu je pozivom KLASA: 024-02/22-01/4, URBROJ:2109-02-22-01, od 7. srpnja 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 31 vijećnika.  

 
Sjednici su bili nazočni vijećnici: Ivica Baksa, Ksenija Blagus, Vladimir Čituš,  Dragutin Glavina,  

Nikola Hren, Igor Ivković, Željko Kofjač, Elvis Kralj, Ivan Kolmanić, Goran Kozjak, Franjo Makovec, 
Zlatko Marciuš, Andreja Marić, Ivan Martan, Slađan Mihoci, Zdravko Mlinarić, Mario Medved,  Alojz 
Nestić, Dijana Novak, Mladen Novak, Mladen Novak, Željko Pavlic, Vladimir Peršić, Bojana Petrić, Ivica 
Požgaj, Nina Plaftak, Marija Prekupec, Bernarda Topolko, Boža Škvorc, Dražen Vidović i Zoran Vidović. 

Na sjednici nisu bili nazočni vijećnici: Dejan Drabić, Marina Gradišer,  Stjepan Horvat, Saša 
Horvat, Miljenko Zobić i Ivan Borović.   

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, Lidija Farkaš, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za proračun i 

javnu nabavu, Nives Kolarić Strah, privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i 

sport, Ana Varga, privremena pročelnica Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu 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, Maja Odrčić – Mikulić, privremena pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo i 

ljudska prava, Natalija Šoltić, unutarnji revizor, Leonardo Belović, tajnik Zajednice tehničke kulture 

Međimurske županije, Sandra Polanec Marinović, ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske 

županije REDEA, Robert Meglić, v.d. županijski vatrogasni zapovjednik te predstavnici medija. 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice 
Skupštine Međimurske županije. 

Bez primjedbi jednoglasno (31 „za“) uz 31 nazočnih vijećnika prihvaćen je Izvod iz zapisnika sa 
7. sjednice Skupštine Međimurske županije. 

 
Prema Poslovniku Skupštine vijećnici su održali aktualni sat. 
 
Željko Pavlic, vijećnik iznio je da će prema nekim predviđanjima cijene električne energije 

porasti za dva i pol puta, a plina za šest do sedam puta, što će biti ogromno opterećenje za proračune 

jedinica lokalne i područne samouprave. Slijedom iznijetoga, pitao je, kako će Županija servisirati 

enormna povećanja cijene energenata koje troše njezine ustanove.  

Drugo pitanje, kome se građani mogu obratiti za nadoknadu štete na vozilima nastalim na 

gradilištima kanalizacije u međimurskim općinama i gradovima, vijećnik je uputio Međimurskim 

vodama. Naglasio je kako su predmetna gradilišta često nesanirana i neoznačena i kao takva 

predstavljaju opasnost za sigurnost vozača i vozila.  



Matija Posavec, župan odgovorio je kako cijene energenata rastu diljem Europe.  

Međimurska županija je provela objedinjeni postupak javne nabave za sve zdravstvene i obrazovne 

ustanove, Centar znanja i zgradu Županije te je dogovorena cijena plina koja se temeljem ugovornih 

odnosa neće mijenjati do 2024. godine. Naglasio je, kako je Međimurska županija predmetnom 

javnom nabavom uspjela postići godišnju uštedu u iznosu od 17 milijuna kuna. Glede porasta cijene 

električne energije, odgovorio je, da je to izazov o kojem se vodi računa te je u cilju energetske 

neovisnosti u Međimurju prijavljeno desetak projekata za izradu fotonaponskih elektrana na javne 

zgrade. Krajem ljeta očekuje se završetak projekta u Centru znanja gdje će zgrade na prostoru bivše 

vojarne imati solarne elektrane. Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti prijavljeno je 6 što 

osnovnih što područnih škola i zgrada Doma zdravlja, gdje Fond sufinancira 40 posto, a 60 posto 

proračun Međimurske županije. Zaključio je, kako je cilj da što više javnih ustanova ide sa obnovljivim 

izvorima energije kako bi smanjili troškove te je prilikom zadnjeg sastanka župana i Vlade traženo da 

se omjer sufinanciranja od strane Fonda poveća. 

Goran Kozjak, vijećnik pitao je, po kojim pravilima struke, projektu i nadzoru se radi termička 

rekonstrukcija bolnice. Naime, tijekom zime i proljeća na bolnici su se odvijali radovi na vanjskoj 

ovojnici, a za vrijeme toplinskog vala rješava se rashlađivanje i zamjena prozora na objektu. Još u 

mjesecu ožujku u starom paviljonu bolnice su skinuti stari klima uređaji na većini odjela, a poznato je 

povećanje komplikacija rana, općeg i lokalnog stanja u ekstremnim temperaturama. Trenutno se 

počelo s postavljanjem rashladnog sustava na traumatologiji, ali puno prekasno. Ustvrdio je da većina 

odjela, ovim tempom rada, rashlađivanje neće dobiti do jeseni te da je to trebalo napraviti puno 

ranije. 

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

skrb odgovorila je da je terminski plan rekonstrukcije tj. energetske obnove bolnice određen, a o 

svemu postoje zapisnici sa koordinacija na kojima su prisutni i predstavnici bolnice te će vijećniku 

dostaviti pisani odgovor. 

Ivan Martan, vijećnik rekao je da je održao nekoliko sastanaka za poljoprivredu i turizam u 

Gradu Čakovcu i nekoliko sastanaka u općinama diljem Međimurja te su na svim nivoima 

poljoprivrednici izrazili želju da žele što prije pristupiti komasaciji poljoprivrednog zemljišta u 

Međimurskoj županiji. Slijedom iznijetog, istaknuo je da bi se trebalo obratiti Vladi Republike 

Hrvatske da donese Zakon o promjeni zemljišnih površina tj. da se nakon komasacije zemljišne 

površine više ne mogu dijeliti na  katastru i gruntovnici.  

Pitanje vijećnika proslijeđeno je Ministarstvu poljoprivrede. 

Igor Ivković, vijećnik rekao je da neće po treći put pitati tko su čelnici političke stranke Matija 

Posavec-Nezavisna lista, obzirom da u pisanom odgovoru nije dobio konkretna imena unatoč 

obećanju župana, već je postavio pitanje o čelnim ljudima Međimurske županije tj. pročelnicima 

upravnih tijela. Osvrnuo se na web stranice Međimurske županije prema kojima je vidljivo da već 

dvije godine nema čelnih ljudi odnosno pročelnika. Uvijek su to v.d. pročelnici, izuzev jednoga 

pročelnika. Također, ako je informacija točna, bio je natječaj za dva pročelnička mjesta, među ostalim 

i za pročelnika/cu koja se bavi s područjem obrazovanja. Slijedom navedenog, pitao je, kad će se 

konačno imenovati odnosno izabrati pročelnici.  

Drugo, osvrnuo se na Nacionalni plan oporavka i otpornosti te je, uz pretpostavku da će na 

jesen biti raspisan natječaj za dogradnju, izgradnju škola, sportskih dvorana i dr. pitao: „Koje projekte 

će Međimurska županija prijaviti na natječaj odnosno što je trenutno spremno,  što će biti spremno 

do raspisivanja natječaja te koje škole mogu očekivati da budu prijavljene?“ 



Matija Posavec, župan je odgovorio da što se tiče političke stranke i funkcioniranja 

Međimurske županije sve vrlo jasno, javno i transparentno. Način na koji funkcionira politička stranka 

MP-NL i Međimurska županija, vijećniku je nepoznat jer vijećnik nije, za razliku od pročelnika 

Županije, birani temeljem javnog natječaja već je postavljen po kriteriju stranačke iskaznice. A niti 

jedan ravnatelj javnih ustanova, direktor niti pročelnik nema nikakvu stranačku iskaznicu. Zatim je 

pojasnio da su 2020. godine djelatnici bivšeg Ureda državne uprave došli u sustav Međimurske 

županije te se mijenjala unutarnja organizacijska shema. Biti v.d. pročelnik znači imati sva prava i 

ovlasti, a očito samo vijećnik ne zna tko su pročelnici, premda sjede na svakoj sjednici Skupštine. Na 

prošloj sjednici je usvojena Odluka o ustrojstvu sukladno kojoj će se raspisati javni natječaji. Što se 

tiče natječaja koji su objavljeni na stranicama Međimurske županije, jedan je pred svojim formalnim 

završetkom, a natječaj za pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje je poništen jer prijavljeni 

kandidati nisu postigli dovoljan broj bodova na pisanom testiranju te nisu mogli nastaviti natječajni 

postupak.  U planu je da se natječaji za pročelnike drugih upravnih tijela raspišu tijekom kolovoza, a 

hoće li to biti u jednom ili dva kruga će se još utvrditi. Međutim, unutarnja organizacija, potencijalni 

natječaj ili odabir ne narušava aktivnosti upravnih odjela i generalno Međimurske županije.  

Na drugo pitanje, glede NPOO-a, župan je odgovorio, da je Međimurska županija itekako 

spremna i možda najspremnija od svih.  Jučer je predstavljen Plan razvoja Međimurske županije, a na 

dnevnom redu sjednice je Provedbeni program Međimurske županije do 2025. godine u kojem je 

puno toga obuhvaćeno. Generalna odluka Županije je da sve osnovne škole budu u jednosmjenskoj 

nastavi i za to je točno procijenjeno koje škole treba dograditi, koje rekonstruirati, a koje izgraditi. 

Ministarstvo obrazovanja još uvijek nema definirane jasne kriterije glede povećanja broja razrednih 

odjela, statusa područnih škola, uvjeta i sl. S obzirom da je za idejni projekt potrebno osigurati cca 

80-100 tisuća kuna, a za projektnu dokumentaciju nekoliko stotina tisuća kuna,  odluka Ministarstva 

je da se ne radi projektna dokumentacija do građevinske dozvole nego da se napravi idejni projekt i 

da se isti pošalje Ministarstvu na suglasnost te će se po dobivenoj suglasnosti pokrenuti izrada 

projektne dokumentacije. Još uvijek se puno komunicira oko potreba koje postoje, a sasvim sigurno 

nije upitno da je potrebno izgraditi novu OŠ u Nedelišću,  IV. OŠ u Čakovcu, dograditi škole u Prelogu, 

Maloj Subotici, Macincu i sl. U planu je da se 15 škola rekonstruira, dogradi odnosno u istima 

omoguće uvjeti za izvođenje jednosmjenske nastave. Prema dostupnim informacijama, u mjesecu 

rujnu je planirano raspisivanje natječaja koji će biti otvoren do potrošnje cjelokupnog iznosa. Ideja 

države je također omogućiti jednosmjensku nastavu u svim školama, pa postoji bojazan da neće biti 

dovoljno novaca za sve potrebe, ali što se tiče dokumentacije Međimurska županija će biti spremna.  

Igor Ivković, vijećnik rekao je da je župan u pravu kad veli da vijećnik ne zna kako funkcionira 

i na koji način se dobiva posao bez stranačke iskaznice, ali zna se da se u Međimurskoj županiji, a to je 

poznato cijeloj hrvatskoj javnosti, posao dobiva temeljem plave kuverte. Glede v.d. pročelnika, kazao 

je da se postavlja pitanje kako v.d. pročelnik može imati neki autoritet kod svojih djelatnika, kako 

može dugoročno nešto planirati, ako je u svakom trenutku smjenjiv i uopće ne zna može li se i na koje 

razdoblje računati na njega. O predmetnoj temi, pred dvije godine, bilo je rečeno da će do sljedeće 

sjednice Skupštine biti imenovani pročelnici. Prošle su dvije godine i sad je opet odgovor do sljedeće 

sjednice Skupštine. Naglasio je da nema ništa protiv na koji način župan organizira rad Županije, 

međutim, smatra da bi zbog djelatnika bilo pristojno da znaju jasne kriterije odnosno da znaju tko su 

pročelnici. 

Glede odgovora na drugo pitanje, rekao je da mu je poznata procedura glede raspisivanja 

natječaja  i prijave na iste te da ga konkretno zanima, za koje škole je Međimurska županija poslala 

idejnu dokumentaciju, a za koje ima namjeru poslati. 



Nikola Hren, vijećnik istaknuo je kako je Prostorni plan Međimurske županije jedan od 

najvažnijih dokumenata prostornog uređenja koji je ključan za daljnji razvoj Međimurske županije, 

njenih općina i gradova, a u izradi je već nekoliko godina. Skupština Međimurske županije je na 5. 

sjednici usvojila Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog 

plana Međimurske županije, pa je slijedom toga pitao, u kojoj je fazi izrada Prostornog plana 

Međimurske županije te hoće li isti biti gotov do kraja 2022. godine.  

Matija Posavec, župan  odgovorio je da je Prostorni plan u tijeku svoje izrade sukladno svim 

pravilima i procedurama koje propisuje Zakon o izradi prostornog plana Županije. Potom se referirao 

na vijećnika Igora Ivkovića, upitavši ga, kako ga nije sram te je li svjestan što je rekao za govornicom.  

Igor Ivković, vijećnik (s klupe) je zatražio povredu Poslovnika.  

Matija Posavec, župan nastavio je da je dosta laži te kako je trpio grafite u predizbornoj 

kampanji kao i presicu u 9 mjesecu kad se govorilo o santi leda, a sad se govori o nekakvim plavim 

kuvertama o kojima cijela Hrvatska zna. Rekao je da vijećnika može biti sram te da je najveći kriminal 

u ovoj državi način na koji je on postavljen za direktora HEP-a, nezasluženo, bez ikakvih kvalifikacija i 

bez ikakvog natječaja. 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine dao je riječ Igoru Ivkoviću, vijećniku. 

Igor Ivković, vijećnik  rekao je da je zatražio povredu Poslovnika iz razloga što mu se župan 

obratio nakon što je dao odgovor vijećniku Hrenu. Pojasnio je, ako je pitanje postavio gospodin Hren 

onda se odgovor daje samo gospodinu Hrenu te da je predsjednik Skupštine trebao reagirati u 

trenutku kada je zatražio povredu Poslovnika.  

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine odgovorio je da će vijećnik dobiti odgovor je li 

povrijeđen Poslovnik. 

Andreja Marić, vijećnica pitala je, kakvi su rezultati javnog natječaja za sufinanciranje 

programa i projekata Međimurske županije u području zdravstva i socijalne zaštite te što 

Međimurska županija planira poduzeti u svezi smještaja udruga osobito na području Čakovca u 

kvalitetnije prostore (npr. Društvo multiple skleroze Međimurske županije). Ujedno je apelirala da se 

više prate natječaji Zaklade „Hrvatska za djecu“. Naime, ista  sufinancira projekte i programe pravnih 

osoba što uključuje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u 2021. godini iz 

Međimurske županije se jedino prijavila Udruga slijepih Međimurske županije te su dobili 4.992,00 

kuna.   

Drugo, vijećnica se referirala na odgovor od 6. srpnja 2022. saborskom Odboru za zaštitu 

okoliša i prirode od strane Međimurske županije te je istaknula da je sigurno strateški cilj izgraditi 

sjevernu obilaznicu gradu Prelogu. Međutim, izvjesna je devastacija šume Zdenci - Cirkovljan i 

narušavanje staništa velikog dunavskog vodenjaka koji je na popisu ciljnih vrsta Natura 2000. 

Vrijedan lokalitet gdje dunavski vodenjak obitava ne spominje se u Studiji o utjecaju zahvata na 

okoliš.  Profesorica biologije iz Međimurske  prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode izjavila je, 

ako će prometnica prolaziti u blizini lokve gdje obitava vodenjak, da će isti morati tražiti novo 

pogodno stanište kojeg u okolici nema, pa je moguće da će ta vrsta iščeznuti.  Slijedom navedenog, 

pitala je: „Je li potrebna revizija Studije o utjecaju zahvata na okoliš za šumu Zdenci – Cirkovljan i što 

će Međimurska županija poduzeti po tom pitanju, kako bismo zajedno sačuvali  okoliš?“ 

Ivica Baksa, vijećnik referirao se na medijsku objavu sukladno kojoj je Elektra Čakovec 

pokrenula projekt u Općini Selnica gdje je načelnik iz HDZ-a te je pitao, je li to po stranačkoj iskaznici. 

Također, zanimalo ga je, treba li Elektra Čakovec biti servis svim građanima ili samo u općinama u 

kojima su načelnici ili vodeći ljudi iz HDZ-a. 

Pitanje vijećnika proslijeđeno je HEP ODS Elektri Čakovec. 



 

Po završetku aktualnog sata, Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine sukladno članku 100. 
Poslovnika Skupštine Međimurske županije predložio je da se dnevni red dopuni s točkom:  Prijedlog 
zaključka kojim se poziva Ministarstvo poljoprivrede da osigura uvjete za provođenje Zakona o 
sustavu obrane od tuče u njegovu punom sadržaju, na način da to bude točka 2B. 

Potom je otvorio raspravu. 
 

Igor Ivković, vijećnik, referirao se na kršenje Poslovnika tijekom aktualnog sata te je zamolio 
predsjednika Skupštine neka zaštiti vijećnike, a prvenstveno njega. Ujedno je predložio da se zbog 
kršenja Poslovnika ne održi sjednica. 

Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine, nakon što je više puta upozorio vijećnika da se drži 
predmeta rasprave je u 9:45 sati odredio stanku od 5 minuta. 
 

Nakon stanke, u 9:50 sati, nije bilo više prijavljenih za raspravu, pa je Dragutin Glavina, 
predsjednik Skupštine dao na prihvaćenje dopunu dnevnog reda. 
 

Skupština je jednoglasno (29 „za“), uz 29 nazočnih vijećnika prihvatila dopunu dnevnog reda.  

 

Potom je, Skupština većinom glasova (27 „za“ i 2 „protiv“), uz 29 nazočnih vijećnika utvrdila 
sljedeći dnevni red: 

1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I IMENU 
VIJEĆNIKA KOJI POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT 
B) POLAGANJE PRISEGE 

2. A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA DODJELE POTPORA MALE 
VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNICIMA ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE 
POSLJEDICA PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI 
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE POZIVA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE DA OSIGURA 
UVJETE ZA PROVOĐENJE ZAKONA O USTAVU OBRANE OD TUČE U NJEGOVU PUNU SADRŽAJU 

3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 
4. PROVEDBENI PROGRAM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2025. GODINE  
5. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM 

UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.  
6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRIJENOSU 

PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI U ČAKOVCU, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 6, S 
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU, BEZ 
NAKNADE 

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

8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU VATROGASTVA I ZAŠTITE OD 
POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI 

9. A) IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA  ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2021. GODINU 
B) PROGRAM RADA UDRUGA  ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2022. GODINU 

10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA ENERGETIKU, 
KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU 

11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 
ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ RADNICI 
IZIDORI MISER, DR.MED.DENT. 



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 raditi po točkama dnevnog reda.  

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

VIJEĆNIKA KOJI POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT 
B) POLAGANJE PRISEGE 

 
Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine  istaknuo je da je Mandatna komisija održala svoju 5. 

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

 
Franjo Makovec, predsjednik Mandatne komisije podnio je Izvješće. 
 
Skupština Međimurske županije predmetno izvješće primila je na znanje te je donijet  

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje i imenu 

vijećnik koji počinje obnašati vijećnički mandat 

 

B) Polaganje prisege 
 
Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine istaknuo je da će sukladno izvješću Mandatne 

komisije gospodin Mladen Novak 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.» 

 Mladen Novak očitovao se riječju „prisežem“ te je time prisegnuo za vijećnika Skupštine 

Međimurske županije. 

 
TOČKA 2. 

A) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PROGRAMA DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI 
POLJOPRIVREDNICIMA ZA UBLAŽAVANJE I DJELOMIČNO UKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNIH 

NEPOGODA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI 
B) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE POZIVA MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE DA OSIGURA UVJETE 

ZA PROVOĐENJE ZAKONA O SUSTAVU OBRANE OD TUČE U NJEGOVU PUNOM SADRŽAJU 
 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili  A) Prijedlog zaključka o prihvaćanju programa dodjele 

potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda na području Međimurske županije u 2022. godini. Prijedlog 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 

Prijedlogu zaključka. 

 

Na adresu elektroničke pošte vijećnici su primili B) Prijedlog zaključka kojim se poziva 

Ministarstvo poljoprivrede da osigura uvjete za provođenje Zakona o sustavu obrane od tuče u 

njegovu punom sadržaju.  

 

Prijedlog zaključka Skupštini na raspravu i usvajanje predložio je Željko Pavlic, vijećnik.  

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i 

djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Međimurske županije u 2022. 

godini 

 

 Uvodno obrazloženje u svezi  Prijedloga zaključka kojim se poziva Ministarstvo poljoprivrede 

da osigura uvjete za provođenje Zakona o sustavu obrane od tuče  u njegovu punom sadržaju, podnio 

je Željko Pavlic, vijećnik.  

 
U raspravi je sudjelovao Darko Radanović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za 

gospodarstvo, poljoprivredu i turizam. 
 
Nakon rasprave, Skupština je jednoglasno (31 „za“), uz 31 nazočnih vijećnika usvojila 

ZAKLJUČAK 
kojim se poziva Ministarstvo poljoprivrede da osigura uvjete za provođenje Zakona o sustavu 

obrane od tuče u njegovu punom sadržaju 
 
 

TOČKA 3. 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske 
županije za 2021. godinu. Godišnji izvještaj je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
usvajanje.  

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

 

U raspravi su sudjelovali: Nikola Hren, vijećnik, Željko Pavlic, vijećnik, Igor Ivković, vijećnik i 

Matija Posavec, župan.  

 
Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (30 „za“ i 1 „suzdržan“), uz 31 nazočnih 

vijećnika usvojila 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu 

 

 



TOČKA 4. 
PROVEDBENI PROGRAM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2025. GODINE 

 
Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Provedbeni program Međimurske županije za 

razdoblje do 2025. godine. Provedbeni program je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na znanje.  
 

Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan.  

Skupština Međimurske županije Provedbeni program primila je na znanje te je donijet  

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Provedbenog programa Međimurske županije za razdoblje do 2025. godine 

 
TOČKA 5. 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM 
UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023. 

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske 
potpore redovnim učenicima srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. Prijedlog odluke je utvrdio 
župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan.  

 

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 dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim učenicima srednjih škola za školsku godinu 

2022./2023. 

 
TOČKA 6. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRIJENOSU PRAVA 
VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI U ČAKOVCU, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 6, S HRVATSKOG ZAVODA 

ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU, BEZ NAKNADE 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje 
ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u Čakovcu, Ulica Ivana Mažuranića 6, s Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje na Međimursku županiju, bez naknade. Prijedlog zaključka je utvrdio 
župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

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

 Uvodno obrazloženje podnio je Matija Posavec, župan. 

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

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u Čakovcu, 
Ulica Ivana Mažuranića 6, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Međimursku županiju, bez 

naknade 



 
TOČKA 7. 

PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU 
ZDRAVSTVENIH RADNIKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA 

ŽUPANIJA ZA PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE (2020.-2024.) 
 
 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o 
specijalističkom usavršavanju zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač 
Međimurska županija za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.). Prijedlog odluke je utvrdio župan i 
predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

 

Odbor za zdravstvo bez primjedbi je  raspravio o Prijedlogu odluke. 

 

U raspravi su sudjelovali: Andreja Marić, vijećnica, Ivan Martan, vijećnik i Goran Kozjak, 

vijećnik.  

 

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

o II. izmjenama i dopunama Odluke o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih radnika u 
zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Međimurska županija za petogodišnje razdoblje (2020.-

2024.) 
 

 
TOČKA 8. 

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O STANJU VATROGASTVA I ZAŠTITE OD POŽARA 
ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI 

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

vatrogastva i zaštite od požara za područje Međimurske županije u 2021. godini. Prijedlog zaključka je 
utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  
 

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

o prihvaćanju Izvješća o stanju vatrogastva i zaštite od požara za područje Međimurske županije u 
2021. godini 

 
 

TOČKA 9. 
A) IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA  ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021. 

GODINU 
B) PROGRAM RADA UDRUGA  ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE 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 prosvjetu, kulturu i sport bez primjedbi su raspravili 

o Izvještaju za 2021. godinu i Programu rada za 2022. godinu. 



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

je donijet  
ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvještaja o radu Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 
2021. godinu. 

 

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Programa rada Udruga zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2022. 

godinu 

 
TOČKA 10. 

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

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednika 
Odbora za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu. Prijedlog rješenja je utvrdio Odbor za 
izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i usvajanje.  

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

RJEŠENJE 
o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za energetiku, komunalnu i prometnu 

infrastrukturu 
 

TOČKA 11. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA DOMA 

ZDRAVLJA ČAKOVEC O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZDRAVSTVENOJ 
RADNICI IZIDORI MISER, DR.MED.DENT. 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenoj radnici 
Izidori Miser, dr.med.dent. Prijedlog zaključka je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu 
i usvajanje.  

 
Odbor za zdravstvo bez primjedbi je  raspravio o Prijedlogu zaključka. 
 

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 Izidori Miser, dr.med.dent. 

 
Ovime je dnevni red završen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 10:45 sati. 

 

 

 

 



PRIVREMENA PROČELNICA                                                                                     PREDSJEDNIK 

Ana Varga, dipl.iur.                                                                                                Dragutin Glavina    

 

 

 

KLASA:024-02/22-01/4                                                       

URBROJ: 2109-02-22-03 

Čakovec, 14. srpnja 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio zapis sa 8. sjednice Skupštine 

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

 

 
 

 

 



 


