SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 7. sjednice Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, održane 6.
travnja 2022. godine u maloj vijećnici Međimurske županije, s početkom u 13,30 sati
Sjednicu je pozivom – KLASA: 024-02/22-03/6, URBROJ: 2109-02-22-01 od 31. ožujka 2022.
godine sazvao predsjednik Odbora Vladimir Peršić.
Sjednici su bili nazočni: Vladimir Peršić, predsjednik Odbora, Dejan Drabić, Nikola Hren, Alojz
Nestić, Ivica Požgaj, Bernarda Topolko i Zoran Vidović, članovi Odbora.
Osim članova Odbora, sjednici su bile nazočne Ana Varga, privremena pročelnica Upravnog
odjela za Skupštinu i pravne poslove i Kristina Zelić, stručna suradnica za poslove Skupštine.
Sjednicu je otvorio Vladimir Peršić, predsjednik Odbora pozdravio sve nazočne te je dao na
prihvaćanje Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Odbora.
Bez rasprave, Odbor je jednoglasno (7 „za“) prihvatio Skraćeni zapisnik.
Potom je dao na prihvaćanje dnevni red.
Bez rasprave, Odbor je jednoglasno (7 „za“) za 7. sjednicu utvrdio sljedeći
DNEVNI RED
1. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR
ČLANOVA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA
LOKALNU SAMOUPRAVU
3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU
PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

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. S obzirom da u
traženom roku nije pristigao dovoljan broj prijedloga potrebno je ponovno raspisati javni poziv.
Ujedno se pored raspisivanja javnog poziva predlaže da se obavijest o raspisivanju javnog poziva
ispred Upravnog odjela za Skupštinu i pravne poslove uputi: sindikatu, medijima s područja
Međimurske županije, HGK Županijskoj komori Čakovec, Obrtničkoj komori Međimurske županije,
obrazovnim ustanovama s područja Međimurske županije te političkim strankama koje participiraju u
Skupštini Međimurske županije.
Potom je otvorio raspravu.

U raspravi su sudjelovali Vladimir Peršić, predsjednik Odbora, Nikola Hren, član Odbora,
Zoran Vidović, član Odbora, Ivica Požgaj, član Odbora i Kristina Zelić, stručna suradnica za poslove
Skupštine.
Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno (7 „za“) utvrdio
TEKST
Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva
Međimurske županije

TOČKA 2.
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA
LOKALNU SAMOUPRAVU
Vladimir Peršić, predsjednik Odbora istaknuo je da sukladno članku 38. stavku 2. Poslovnika
Skupštine Međimurske županije predsjednik i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka
vremena na koje su imenovani, zbog prestanka mandata vijećnika, osobnih razloga ili u drugim
slučajevima.
Hrvatska narodna stranka – Županijska organizacija Međimurja dopisom od 23. ožujka 2022.
godine predložila je da se dužnosti predsjednika Odbora za lokalnu samoupravu razriješi Zvonimir
Taradi, obzirom da je svoj mandat u Županijskoj skupštini stavio u mirovanje. Ujedno, za novu
predsjednicu predlažu imenovati vijećnicu Mariju Prekupec.
Potom je otvorio raspravu.
Bez rasprave, Odbor je jednoglasno (7 „za“) utvrdio te predlaže Skupštini na raspravu i
usvajanje
PRIJEDLOG RJEŠENJA
o razrješenju i izboru predsjednice Odbora za lokalnu samoupravu

TOČKA 3.
UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IMENOVANJU 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, 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 ponovo utvrdio tekst javnog poziva, a isti je objavljen 19.11.2021.
godine na web stranicama Međimurske županije. S obzirom da u traženom roku nije pristigao
dovoljan broj prijedloga, Odbor za izbor i imenovanja na 5. sjednici, održanoj 19. siječnja 2022.
godine, po treći put je utvrdio tekst javnog poziva. Isti je objavljen na web stranicama Međimurske
županije te je obavijest o raspisivanju javnog poziva poslana i elektroničkim medijima s područja
Međimurke županije.

Na raspisane javne pozive pristiglo je 13 prijava i to: Alenka Novak, Zvonko Huić, Željka Đeri,
Tomislav Toplek, Marina Orehovec, Ivana Murković Camplin, Ljiljana Glad, Andrija Lesar, Marija
Vinković – Grabarić, Boža Škvorc, Andrija Potočnjak, Sanja Zdolec – Križaić i Gordana Prebeg.
Potom je otvorio raspravu.
U raspravi su sudjelovali Zoran Vidović, član Odbora, Nikola Hren, član Odbora, Dejan Drabić,
član Odbora, Ivica Požgaj, član Odbora, Bernarda Topolko, članica Odbora, Vladimir Peršić,
predsjednik Odbora i Ana Varga, privremena pročelnica.
Sukladno raspravi, Vladimir Peršić, predsjednik Odbora, konstatirao je da se u Povjerenstvo
za zaštitu prava pacijenata predlažu imenovati: Alenka Novak, Andrija Lesar, Boža Škvorc, Sanja
Zdolec – Križaić i Gordana Prebeg.
Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno (7 „za“) utvrdio te predlaže Skupštini na raspravu i
usvajanje
PRIJEDLOG RJEŠENJA
o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji
TOČKA 4.
INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI
Informacija, pitanja i prijedloga nije bilo te je predsjednik Odbora zaključio sjednicu u 13:47
sati.

KLASA: 024-02/22-03/6
URBROJ:2109-02-22-03
Čakovec, 6. travnja 2022.

PREDSJEDNIK ODBORA
Vladimir Peršić

