
S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K  
sa 5. sjednice Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, održane 19. 

siječnja 2022. godine u maloj vijećnici Međimurske županije, s početkom u 13,30 sati 
 
 Sjednicu je pozivom – KLASA: 024-02/22-03/1, URBROJ: 2109-02-22-01 od 14. siječnja 2022. 
godine sazvao predsjednik Odbora Vladimir Peršić. 
 
 Sjednici su bili nazočni: Vladimir Peršić, predsjednik Odbora, Bernarda Topolko, Nikola Hren,  
Zoran Vidović  i Dejan Drabić, članovi Odbora. 
  

Sjednici nisu bili nazočni: Alojz Nestić i Ivica Požgaj, članovi Odbora.  
 
 Osim članova Odbora, sjednici su bili nazočni Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine i 
Kristina Zelić, stručna suradnica za poslove Skupštine.  
 

Sjednicu je otvorio Vladimir Peršić, predsjednik Odbora, pozdravio sve nazočne te je dao na 
prihvaćanje dnevni red.  
 

Bez rasprave, Odbor je jednoglasno (5 „za“) za 5. sjednicu utvrdio sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR 
ČLANOVA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA 
IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ 
ŽUPANIJI 

3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI 
 
 

Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda, Vladimir Peršić, predsjednik Odbora dao je na 
prihvaćanje Skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Odbora za izbor i imenovanje Skupštine Međimurske 
županije.  

 
Bez rasprave, Odbor je jednoglasno (5 „za“) prihvatio Skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Odbora. 

 
TOČKA 1. 

UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR 
ČLANOVA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
Vladimir Peršić, predsjednik Odbora istaknuo je da prema članku 4. Odluke o osnivanju 

Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije, Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika 
predsjednika i sedam članova, odnosno ukupno 9 članova. Članovi predstavničke većine u Skupštini 
Međimurske županije daju jednog člana, članovi predstavničke manjine u Skupštini daju dva člana, a 
šest se članova bira temeljem Javnog poziva i to po jedan član i redova sindikata, udruga, medija, 
gospodarstva, obrazovanja i područja javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. 

Odbor za izbor i imenovanja je na svojoj 2. sjednici, održanoj 29.9.2021. godine, utvrdio tekst 
Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske 
županije. Javni poziv objavljen je u Međimurskim novinama od 1.10.2021. godine te na županijskim 
web stranicama. U traženom roku na Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova 
Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije nije pristigao niti jedan prijedlog, stoga je bilo 
potrebno ponoviti Javni poziv. 



 
Odbor za izbor i imenovanja na 3. sjednici, održanoj 17.11.2021. godine ponovno je utvrdio 

tekst javnog poziv te je isti objavljen u Međimurskim novinama od 19.11.2021. godine i na 
županijskim web stranicama.  U traženom roku na javni poziv pristigao je jedan prijedlog i to: Damir 
Rešetar. S obzirom da u traženom roku nije pristigao dovoljan broj prijedloga potrebno je ponovno 
raspisati javni poziv.  

 
Potom je otvorio raspravu. 
 
U raspravi glede objave teksta sudjelovali su Vladimir Peršić, predsjednik Odbora, Nikola 

Hren, Zoran Vidović, Dejan Drabić, članovi Odbora i Kristina Zelić, stručna suradnica za Skupštinu te je 
zaključeno da će tekst javnog poziva biti objavljen u listu Međimurje, na web stranicama Međimurske 
županije,  na Facebook profilu Međimurske županije i lokalnim internet portalima.  

 
Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno (5 „za“) utvrdio  

Prijedlog teksta 
 javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske 

županije 
 
 

TOČKA 2. 
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA 

IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ 
ŽUPANIJI 

 
Vladimir Peršić, predsjednik Odbora istaknuo je da je u cilju ostvarivanja i promicanja 

pacijenata u Međimurskoj županiji Skupština Međimurske županije na 33. sjednici, održanoj 6.4.2005. 
godine donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji. 
Povjerenstvo ima pet članova koje na temelju javnog poziva imenuje Županijska skupština 
Međimurske županije iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava 
pacijenata. S obzirom da je dosadašnjim članovima Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 
Međimurskoj županiji mandat trajao do 14.12.2021.godine, bilo je potrebno provesti javni poziv.  
Odbor za izbor i imenovanja na 2. sjednici, održanoj 29.9.2021. godine utvrdio je tekst javnog poziva 
te je isti objavljen 1.10.2021. godine na web stranicama Međimurske županije. Rok za podnošenje 
prijedloga bio je 30 dana od dana objave.  Na javni poziv pristigle su 3 prijave i to: Alenka Novak, 
Zvonko Huić i Željka Đeri. Na javni poziv, u traženom roku, nije pristigao dovoljan broj prijava te je 
slijedom toga Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije na 3. sjednici, održanoj 
17.11.2021. godine utvrdio tekst javnog poziva, a isti je objavljen 19.11.2021. godine na web 
stranicama Međimurske županije. Na javni poziv u traženom roku nije pristigla niti jedna prijava.  
Dana 29.11.2021. godine, Željka Đeri, povukla je svoju prijavu iz osobnih razloga.  Slijedom prethodno 
navedenog potrebno je ponovno raspisati javni poziv.  

 
Potom je otvorio raspravu.  

 
U raspravi glede objave teksta sudjelovali su Vladimir Peršić, predsjednik Odbora, Nikola 

Hren, Zoran Vidović, Dejan Drabić, članovi Odbora, Dragutin Glavina, predsjednik Skupštine i Kristina 
Zelić, stručna suradnica za Skupštinu te je zaključeno da će tekst javnog poziva biti objavljen na web 
stranicama Međimurske županije, na Facebook profilu Međimurske županije i lokalnim internet 
portalima. Ujedno se zadužuje  resorni upravni odjel da pošalje obavijest o raspisivanju javnog poziva 
udrugama u području zaštite prava pacijenata.  
 

 



Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno (5 „za“) utvrdio 
Prijedlog teksta 

 javnog poziva za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava 
pacijenata u Međimurskoj županiji 

 
TOČKA 3. 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI 
 

Informacija, pitanja i prijedloga nije bilo te je predsjednik Odbora zaključio sjednicu u 13:40 
sati. 

 
 
 
 
KLASA: 024-02/22-03/1                                                                       PREDSJEDNIK ODBORA 
URBROJ:2109-02-22-02 
Čakovec, 19. siječnja 2022.                                                                     Vladimir Peršić 
  
 

 


