
IZVOD IZ ZAPISNIKA   
 
 

sa 14. sjednice Skupštine Međimurske županije održane 2. srpnja 2015. godine, u velikoj 
vijećnici u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.  
 Sjednicu je pozivom broj KLASA: 021-05/15-03/8, URBROJ:2109/1-02-15-01 sazvao 
predsjednik Mladen Novak. 

  
Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Međimurske županije i utvrdio da je na početku 

sjednice bilo nazočno 34 vijećnika.  
 
Sjednici su bili nazočni vijećnici Zlatko Bacinger, Dragutin Barlek, Branko Bukal, Josipa 

Carović, mr.sc. Franjo Cimerman, Josip Dobranić, Marija Frančić, Dragutin Glavina, Josip Grivec, 
Marija Hertelendi, Zdravko Holcinger, Mladen Horvat, Stanko Ivanović, Valentin Kočila, Dejan 
Kovač, Damir Kovačić, Petra Kovačić, Franjo Kravaršćan, Marjan Marciuš, Aleksandar Makovec, 
Nino Marđetko, Ivan Novak, Mladen Novak, Petar Novak, Dejan Oršoš, Željko Pavlic, Željka 
Perhoć, Vladimir Peršić, Gordana Potočnjak, Zvonimir Siladi, Nikola Štampar, Josip Toplek, 
Dražen Vidović i Dean Žbulj, dok je dvoje vijećnika došlo kasnije (mr.sc. Renato Slaviček i 
Mladen Babić). 

 
Na 14. sjednici Županijske skupštine nisu bili nazočni Darko Horvat, Nadica Jelaš, Mario 

Tomašek, mr.sc. Bruno Trstenjak, Dragan Vurušić i Ljiljana Žerjav. 
 
Sjednici su još bili nazočni Matija Posavec, župan, Zoran Vidović, zamjenik župana, 

Sandra Herman, zamjenica župana, Vjeran Vrbanec, privremeni pročelnik Upravnog odjela za 
poslove Skupštine i opće poslove, Ljerka Cividini, ravnateljica ŽUC-a i dr.sc. Tomislav Novinščak, 
ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu te pročelnici upravnih tijela i Jedinice za unutarnju reviziju 
Međimurske županije. 

 
 
 

 Predsjednik Skupštine dao je na prihvaćanje Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice 
Županijske skupštine. 
 
 Jednoglasno (34 „za“), uz 34 nazočnih, vijećnici su prihvatili Izvod iz zapisnika sa 13. 
sjednice Županijske skupštine. 
 
 

Sukladno članku 110. Poslovnika Skupštine Međimurske županije predsjednik Skupštine 
je otvorio  
 
 

a k t u a l n i  s a t 
 

Vijećnik Petar Novak ukazao je na činjenicu da poslove čišćenja u posljednje vrijeme 
obavljaju tvrtke koje nemaju sjedište u Međimurskoj županiji. Radnice koje neposredno obavljaju 
taj posao, rade za malu plaću i u nepovoljnom radnom vremenu. Zanimalo ga je da li župan kao 
izvršna vlast može nešto po tom pitanju učiniti. 

Matija Posavec, župan očitovao se na pitanje vijećnika. Ujedno je od ustanova i tvrtki u 
vlasništvu Županije zatraženo očitovanje o čišćenju njihovih službenih prostora. 
 
 Vijećnik Zvonimir Siladi ponovno je pitao da li će i kada Hrvatske vode započeti s 
radovima na gradnji nasipa na području općina Goričan i Kotoriba. 
 S obzirom da se Hrvatske vode nisu očitovale na već prije postavljeno, ponovno je 
proslijeđen upit o početku gradnje nasipa Hrvatskim vodama. 
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 Vijećnika Vladimira Peršića zanimalo je da li će se konačno krenuti s projektom 
izgradnje osnovne škole u Pribislavcu i dokle se stiglo s pripremnim radovima. 
 Na pitanje vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Željko Pavlic, prvo je pitao što poduzima Savjet za sigurnost prometa da se 
poveća sigurnost sudionika u prometu na cestama Međimurske županije, nadovezujući se na 
EuroRAP-ovu kartu procjene rizika na važnijim cestovnim pravcima u RH, prema kojoj se među 
crnim dionicama našlo i raskrižje državne ceste DC-3 i Kalničke ulice u Čakovcu. 
 Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan ali je isto tako odgovor zatražen 
od Savjeta za sigurnost prometa Međimurske županije. 
 Drugo pitanje vijećnika odnosilo se na zaštitu autohtonih međimurskih proizvoda te je 
pitao što se konkretno poduzima i kako teče proces njihove zaštite. 
 Na pitanje vijećnika odgovorio je Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman, s obzirom na rezultate poslovanja te niske prosječne 
plaće radnika zaposlenih u tvrtkama koje su u stranom vlasništvu, a posluju na području 
Međimurske županije, vijećnika je zanimalo da li ne bi bilo bolje da se umjesto na strane 
investitore potpora usmjeri u domaći kapital, odnosno na male i srednje poduzetnike, koji uz 
plaće i dobit zadržavaju u Međimurju. 
 Drugo, s obzirom na izjave župana od prošle godine kada je izjavio da će se zbog 
utjecaja promjena poreza na dohodak, prihod županijskog proračuna umanjiti za najviše 2 
milijuna kuna, a sada ispada da će to biti više od 10 milijuna kuna, vijećnika je zanimalo kako je 
moguće da se u projekcijama proračuna tako pogriješi i da li će župan i dalje ići zajedno s SDP-
om i Reformistima zbog kojih Međimurci uvijek više gube nego što dobivaju. 
 Na pitanja vijećnika očitovao se Matija Posavec, župan. 
 
 Vijećnik Zlatko Bacinger pitao je koliko se točno razradnih i proizvodnih bušotina nalazi 
u Međimurju i na kojim mjestima te koje se aktivnosti vrše na njima. Također, zanimalo ga je da li 
još neke kompanije osim INE provode slične aktivnosti na području Međimurja. 
 Odgovori na pitanja vijećnika zatraženi su od INE Zagreb. 
  
 
 
 

Ovime je aktualni sat završio te je predsjednik Skupštine te je predsjednik Skupštine 
otvorio raspravu o predloženom dnevnom redu. 

 
 
Skupština je bez rasprave, jednoglasno (36 „za“) uz 36 nazočnih vijećnika za 14. sjednicu 

utvrdila slijedeći  
 

DNEVNI RED 
 

1. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU REZULTATA POSLOVANJA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU. 

2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 
2015. GODINU. 

3. PRIJEDLOG ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA DUŽNOSNIKA MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE. 

4. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA 
GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 
2015. GODINU. 

5. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
ZA 2015. GODINU. 

6. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE 
ŽUPANIJE U 2014. GODINI. 
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7. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU 
INSTITUCIJE PREFEKTA ŽUPANIJE ARGEŞ (RUMUNJSKA) I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
(REPUBLIKA HRVATSKA). 

8. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PLANA 
CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 

9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA 
POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. 
 

 
 
 Prešlo se raditi po točkama dnevnog reda. 

 
 

TOČKA 1. 
PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU REZULTATA POSLOVANJA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 
 Prijedlog odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja Međimurske županije za 2014. godinu 
vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. Prijedlog odluke utvrdio je župan i predložio je Skupštini 
na raspravu i donošenje. 
  
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
 U raspravi je sudjelovao vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman koji je rekao da klub vijećnika 
HDZ-HDS neće podržati Prijedlog odluke iz razloga što još uvijek kao klub vijećnika nisu dobili 
tražene podatke odnosno detaljnije obrazloženje Županijskog proračuna za 2014. godinu, pa 
stoga ne mogu niti glasati o Prijedlogu odluke o utvrđivanju rezultata poslova za 2014. godinu. 
 
 
 Nakon rasprave, Skupština je većinom glasova (27 „za“ i 7 „protiv“) uz 34 nazočna 
vijećnika donijela  

O D L U K U  
o utvrđivanju rezultata poslovanja Međimurske županije za 2014. godinu 

 
 

 
…………..došli su vijećnici mr.sc. Renato Slaviček i Mladen Babić tako da je na sjednici nazočno 
36 vijećnika…………….. 
 
. 

 
TOČKA 2. 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. 
GODINU 

 U materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna 
Međimurske županije za 2015. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i donošenje. 
 

Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu I. izmjena i dopuna 
 
Petra Kovačić je u ime kluba vijećnika Hrvatskih laburista – Stranke rada predložila jedan 

amandman. Amandmanom je zatraženo da se uvede nova stavka „Pomoćnici u vrtiću“ s iznosom 
od 100.000,00 kuna.  

 
Amandman kluba vijećnika Hrvatskih laburista – Stranke rada prihvatio je Matija Posavec, 

župan. 
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U raspravi su sudjelovali vijećnici Aleksandar Makovec, Željko Pavlic, mr.sc. Franjo 
Cimerman, Petra Kovačić, Mladen Horvat te Matija Posavec, župan. 

Vijećnik Aleksandar Makovec u svojem je istupu dao više primjedbi na predložene 
izmjene i dopune te je rekao da klub vijećnika HDZ-HDS neće podržati Prijedlog I. izmjena i 
dopune, dok je Mladen Horvat istaknuo da će klub vijećnika SDP-HSU-MDS podržati I. izmjene i 
dopune Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu. 
  
 
 Potom je Skupština većinom glasova (29 „za“ i 7 „protiv“) donijela  

I. IZMJENE I DOPUNE  
Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu 

 
 
. 

TOČKA 3.  
PRIJEDLOG ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA DUŽNOSNIKA MEĐIMURSKE 

ŽUPANIJE 
 U  materijalima za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog odluke o plaći i drugim pravima 
dužnosnika Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na 
raspravu i donošenje. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu odluke. 
 
  
 Skupština je bez rasprave, jednoglasno  (36 „za“) uz 36 nazočna vijećnika donijela  

O D L U K U  
o plaći i drugim pravima dužnosnika Međimurske županije 

 
 
 

TOČKA 4.  
PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA 

GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 
2015. GODINU 

 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana i 
I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. 
godinu. Materijal je Skupštini na raspravu i prihvaćanje uputio župan Međimurske županije. 
 
 Odbor za financije i proračun i Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu 
bez primjedbi su raspravili o Prijedlogu. 
 
 Ljerka Cividini, ravnateljica Županijske uprave za ceste dodatno je obrazložila Prijedlog I. 
izmjena i dopuna Financijskog plana i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana. 
 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnik Aleksandar Makovec, predsjednik Odbora za energetiku, 
komunalnu i prometnu infrastrukturu, vijećnik mr.sc. Franjo Cimerman i Matija Posavec, župan. 
 
 
 Skupština je jednoglasno (36 „za“), uz 36 nazočnih vijećnika u vijećnici, dala pozitivno 
mišljenje na 

I. IZMJENE I DOPUNE  
Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i 

lokalnih cesta za 2015. godinu 
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TOČKA 5. 
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 

2015. GODINU 
 Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2015. godinu 
vijećnicima je dostavljen u materijalima za sjednicu. Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je 
Skupštini na raspravu i prihvaćanje. 
 
 Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o Prijedlogu programa javnih 
potreba. 
 
 U raspravi su sudjelovali vijećnici mr.sc. Franjo Cimerman i Aleksandar Makovec te Matija 
Posavec, župan. 

 
 
Potom je Skupština jednoglasno (35 „za“), uz 35 nazočnih vijećnika u vijećnici donijela  

P R O G R A M 
javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2015. godinu 

 
 
 

TOČKA 6. 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 

2014. GODINI 
 Uz poziv za sjednicu vijećnici su primili Godišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu 
medicinu Međimurske županije u 2014. godini. Godišnje izvješće Skupštini na raspravu i 
prihvaćanje uputio je župan Međimurske županije. 
 
 

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

 
Uvodno obrazloženje podnio je dr.sc. Tomislav Novinščak, ravnatelj Zavoda za hitnu 

medicinu. 
 
U raspravi je sudjelovao vijećnik Aleksandar Makovec. 
 

  
 Skupština je jednoglasno (35 „za“) uz 35 nazočna vijećnika donijela 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2014. 

godini 
 
 
 

TOČKA 7. 
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU 

INSTITUCIJE PREFEKTA ŽUPANIJE ARGEŞ (RUMUNJSKA) I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
(REPUBLIKA HRVATSKA) 

 U materijalima za sjednicu vijećnicima je dostavljen Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Sporazuma o suradnji između Institucije prefekta županije Argeş (Rumunjska) i Međimurske 
županije (Republika Hrvatska). Prijedlog je utvrdio župan i predložio ga je Skupštini na raspravu i 
donošenje. 
 
 

Bez rasprave, jednoglasno (35 „za“) uz  35 nazočnih vijećnika u vijećnici, donijet je  



6 

 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Sporazuma o suradnji između Institucije prefekta županije Argeş (Rumunjska) i 

Međimurske županije (Republika Hrvatska) 
 
 
 

TOČKA 8. 
PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PLANA CIVILNE 

ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
Prijedlog odluke o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite 

Međimurske županije vijećnici su primili uz poziv za sjednicu. Prijedlog odluke utvrdio je župan i 
predložio je Skupštini na raspravu i donošenje. 

 
Jednoglasno (35 „za“) uz 35 nazočna vijećnika, donijeta je  

O D L U K  A 
o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Međimurske županije 

 
 
 

TOČKA 9. 
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA 

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 Uz poziv za sjednicu vijećnicima je dostavljen Prijedlog rješenja o imenovanju 
predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije. Prijedlog je 
utvrdio Odbor za izbor i imenovanja i predložio ga je Skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 U raspravi je sudjelovao vijećnik Aleksandar Makovec. 
 
 Skupština je većinom glasova (32 „za“ i 4 „suzdržana“), uz 36 nazočna vijećnika, donijela  

 
R J E Š E N J E 

o imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske 
županije 

 
 

 
 

Ovime je dnevni red bio iscrpljen te je predsjednik Skupštine zaključio sjednicu u 10,40 
sati. 

 
 

 
 
 
                                                                                                                   
         PRIVREMENI PROČELNIK                                                                 PREDSJEDNIK 
Upravnog odjela za poslove Skupštine                                                      Županijske skupštine 
                         
            Vjeran Vrbenac, v.r.                                                                          Mladen Novak, v.r. 
 
 
 
 
 
NAPOMENA: 

- sukladno članku 126. Poslovnika Skupštine Međimurske županije sačinjen je audio 
zapis sa 14. sjednice Skupštine Međimurske županije i čuva se u Upravnom odjelu za 
poslove Skupštine i opće poslove. 


