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31.

Na temelju članka 2. stavka 1. i članka 11.
stavka 3. Pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa
i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka
izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj
36/20.), članka 55. Statuta Koprivničko - križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke
županije“, broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. - pročišćeni
tekst, 2/18. i 3/18. – pročišćeni tekst i 4/20.) i članka
39. stavka 4. Kolektivnog ugovora za službenike i
namještenike u upravnim tijelima Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“, broj 3/20. , 7/20., 13/20., 24/20.,
29/20. i 29/21.), župan Koprivničko - križevačke
županije je 31. ožujka 2022. godine donio
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o određivanju službenih prostorija za sklapanje
braka i materijalnim pravima matičara
Članak 1.
U Odluci o određivanju službenih prostorija za
sklapanje braka i materijalnim pravima matičara
(„Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije“
broj 8/20.) u članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:
„2. Gradska vjenčaonica Grada Križevaca na
adresi Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 3 za
Matični ured Križevci i Matični ured Sveti Ivan Žabno
s matičnim područjima Križevci, Raven, Glogovnica,
Sveti Petar Čvrstec i Sveti Ivan Žabno kojima
pripadaju naselja na području Grada Križevaca i
Općine Sveti Ivan Žabno“.
U točki 5. iza riječi: „općina Virje i Molve“
dodaje se zarez i briše se veznik: „i“.
U točki 6. na kraju točke briše se točka i
dodaje se veznik: „i“.
Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:
„7. Prostorija Matičnog ureda Sveti Petar
Orehovec na adresi Sveti Petar Orehovec, Sveti
Petar Orehovec 126, za Matični ured Sveti Petar
Orehovec s matičnim područjima Sveti Petar
Orehovec i Gornja Rijeka kojima pripadaju naselja na
području općina Sveti Petar Orehovec, Gornja Rijeka
i Kalnik.“.

Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“ i na
mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije, a
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom
glasniku
Koprivničko-križevačke
županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 223-01/20-01/6
URBROJ: 2137-02/06-22-2
Koprivnica, 31. ožujka 2022.
ŽUPAN
Darko Koren, ing. građ., v.r.
32.

Na temelju članka 2. stavka 1. i članka 11.
stavka 3. Pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa
i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog
partnerstva izvan službene prostorije („Narodne
novine“, broj 36/20.), članka 55. Statuta Koprivničko križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko križevačke županije“, broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.
- pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. – pročišćeni tekst i
4/20.) i članka 39. stavka 4. Kolektivnog ugovora za
službenike i namještenike u upravnim tijelima
Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“, broj 3/20. , 7/20.,
13/20., 24/20., 29/20. i 29/21.), župan Koprivničko križevačke županije je 31. ožujka 2022. godine donio
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o određivanju službenih prostorija za sklapanje
životnog partnerstva i materijalnim pravima
matičara

Članak 1.
U Odluci o određivanju službenih prostorija za
sklapanje životnog partnerstva i materijalnim pravima
matičara („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke
županije“ broj 8/20.)
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u članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:
„2. Gradska vjenčaonica Grada Križevaca na
adresi Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 3 za
Matični ured Križevci i Matični ured Sveti Ivan Žabno
s matičnim područjima Križevci, Raven, Glogovnica,
Sveti Petar Čvrstec i Sveti Ivan Žabno kojima
pripadaju naselja na području Grada Križevaca i
Općine Sveti Ivan Žabno,“.
U točki 5. iza riječi: „općina Virje i Molve“
dodaje se zarez i briše se veznik: „i“.
U točki 6. na kraju točke briše se točka i
dodaje se veznik: „i“.
Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:
„7. Prostorija Matičnog ureda Sveti Petar
Orehovec na adresi Sveti Petar Orehovec, Sveti
Petar Orehovec 126, za Matični ured Sveti Petar
Orehovec s matičnim područjima Sveti Petar
Orehovec i Gornja Rijeka kojima pripadaju naselja na
području općina Sveti Petar Orehovec, Gornja Rijeka
i Kalnik.“.
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“ i na
mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije, a
stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom
glasniku
Koprivničko-križevačke
županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 223-01/20-01/7
URBROJ: 2137-02/06-22-2
Koprivnica, 31. ožujka 2022.
ŽUPAN
Darko Koren, ing. građ., v.r.
33.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko –
križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15, 11/15pročišćeni tekst, 2/18, 3/18-pročišćeni tekst, 4/20,
25/20, 3/21. 4/21.-pročišćeni tekst) i članka 28.
Poslovnika o radu Župana Koprivničko – križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 10/14. i 4/16.), Župan Koprivničko –
križevačke županije dana 30. ožujka 2022. godine
donosi sljedeću:
ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA TIMA
ZA PALIJATIVNU SKRB
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Odlukom o osnivanju i imenovanju Tima za
palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije (u
daljnjem tekstu: Odluka) osniva se Tim za palijativnu
skrb Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem
tekstu: Tim), određuje se djelokrug rada te se
imenuju voditelj i članovi Tima.
Članak 2.
Djelokrug rada Tima je unapređenje i razvoj
palijativne skrbi na području Koprivničko-križevačke
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županije, s naglaskom na izradu županijskog plana i
programa razvoja palijativne skrbi.
Članak 3.
Tim ima voditelja i 7 članova.
U Tim se imenuju:
1) MATO DEVČIĆ, Opća bolnica dr. Tomislav
Bardek Koprivnica, za voditelja,
2) MARKO LUKANEC, Opća bolnica „Dr.
Tomislav Bardek“ Koprivnica, za člana,
3) MARINA MEĐIMOREC, Dom zdravlja
Koprivničko-križevačke županije,
za
članicu,
4) DRAŽENKA VADLA, Zavod za javno
zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,
za članicu,
5) KRISTINA FRTALIĆ, Centar za socijalnu
skrb Križevci, za članicu,
6) ŽELJKA KOLUDER - VLAHINJA, Dom za
starije i nemoćne osobe Koprivnica, za
članicu,
7) ANDREJA LUKIĆ SUKNAIĆ, Opća bolnica
„Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica i Liga
protiv raka Koprivničko-križevačke županije,
za članicu i
8) SANDRA LOVRIĆ, Opća bolnica „Dr.
Tomislav Bardek“ Koprivnica, za članicu.
Članak 4.
Mandat voditelju i članovima Tima teče od
dana stupanja na snagu ove Odluke, a traje do
opoziva.
Članak 5.
Osobama iz članka 3. stavka 2. ove Odluke, a
koje su zaposlene u javnim ustanovama kojima je
osnivač Koprivničko-križevačka županija ne pripada
pravo na naknadu za rad, niti na naknadu troškova
prijevoza za sudjelovanje u radu Tima.
Na ostale osobe iz članka 3. stavka 2. ove
Odluke na odgovarajući način primjenjuje se Odluka
o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i
članovima
Županijske
skupštine
Koprivničkokriževačke županije i njezinih radnih tijela („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/14,
2/19, 9/20, 3/21).
Članak 6.
U svom radu Tim primjenjuje odredbe
Poslovnika o radu Župana Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 10/14 i 4/16).
Članak 7.
Stručne i administrativne poslove za Tim
obavlja
upravno
tijelo
Koprivničko-križevačke
županije
nadležno
za
zdravstveno-socijalne
djelatnosti.
.Članak 8.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a
imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i
ženski rod.
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Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 500-01/15-01/4
URBROJ: 2137-06/01-22-8
U Koprivnici 30. ožujka 2022
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
34.

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju
Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici
Koprivničko – križevačke županije („Službeni glasnik
Koprivničko – križevačke županije“ broj 1/11. i 7/15.) i
članka 55. Statuta Koprivničko – križevačke županije
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 7/13, 14/13, 9/15, 11/15-pročišćeni tekst, 2/18,
3/18-pročišćeni tekst, 4/20, 25/20, 3/21. 4/21.pročišćeni tekst) Župan Koprivničko – križevačke
županije dana 31. ožujka 2022. godine donosi
sljedeće:
R J E Š E NJ E
O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
ŽUPANIJSKOG VIJEĆA ZA PREVENCIJU U
LOKALNOJ ZAJEDNICI
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

35.

Na temelju članka 48. stavak 1. točke 6.
Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi
(»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05.,
109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. –
pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i
144/20.), članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.- pročišćeni
tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21.
i 4/21.-pročišćeni tekst) i članka 7. Izjave o osnivanju
društva Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. za
sanaciju odlagališta otpada, Župan Koprivničkokriževačke županije, 1. travnja 2022. donosi
RJEŠENJE
o prijedlogu za izbor predstavnika Koprivničkokriževačke županije u
Nadzorni odbor trgovačkog društva
Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o.
I.
U Nadzorni odbor trgovačkog društva
Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju
odlagališta otpada,za predstavnika
Koprivničko
križevačke županije predlaže se izabrati Darka
Masneca, dipl.oec., OIB 75883405075, Križevci,
Ivana Lepušića 83, pročelnika Upravnog odjela za
financije, proračun i javnu nabavu
Koprivničkokriževačke županije.
II.

Ovo rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“

1.
U članku 2. Rješenja o imenovanju članova
Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici
Koprivničko – križevačke županije („Službeni glasnik
Koprivničko - križevačke županije“ broj 12/19.) u
stavku 1.
točka 3) riječi: „Željka Koluder – Vlahinja“
mijenjaju se i glase: „Maja Blažek“
točka 5) riječi: „Ured državne uprave u
Koprivničko – križevačkoj županiji“ mijenjaju se i
glase: „Upravni odjel za obrazovanje, kulturu,
znanost, sport i nacionalne manjine Koprivničko –
križevačke županije“
točka 6) riječi: „Vjekoslav Štimac“ mijenjaju se i
glase: „Marijan Kirin“
točka 12) riječi: „Željko Jurković“ mijenjaju se i
glase: „Ivan Car“
2.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko – križevačke županije“.
KLASA: 080-01/19-01/7
URBROJ: 2137-06/01-22-10
U Koprivnici 31. ožujka 2022.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
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ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA:007-03/22-01/1
URBROJ:2137-04/04-22-3
Koprivnica, 1. travnja 2022.godine
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
36.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., i 11/15.pročišćeni tekst, 2/18, 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20,
25/20, 3/21. 4/21.-pročišćeni tekst ) i članka 9.
Odluke o osnivanju PORE Regionalne razvojne
agencije Koprivničko-križevačke županije („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/97.,
5/99., 2/04., 9/05., 11/06., 12/06.-pročišćeni tekst,
12/09., 5/12., 6/12. – pročišćeni tekst, 8/13., 12/13.,
5/14., 6/15., 7/18. i 9/18.-pročišćeni tekst) župan
Koprivničko-križevačke županije 29. ožujka 2022.
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj
razvojnoj agenciji
Koprivničko-križevačke županije

Stranica 923 - Broj 10

“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”

1. travnja 2022.

I.

II.

Daje se suglasnost na Odluku o davanju
suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne
agencije
Koprivničko-križevačke
županije
za
sklapanje Dodatka br. 1 Ugovora o javnoj nabavi
usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za
osnovne i srednje škole kojima je Koprivničkokriževačka županija osnivač za Grupe 3, 4, 5 , 6 i 7 s
Uredom ovlaštenog arhitekta Jurice Hajdarovića u
okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ (KLASA:
021-06/22-01/4, URBROJ: 2137-114-22-5), koju je
donijelo Upravno vijeće PORE Regionalne razvojne
agencije Koprivničko-križevačke županije na 9.
sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“

II.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20.
25/20, 3/21. i 4/21.-pročišćeni tekst) i članka 5.
Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 13/07., 12/09.,
8/13., 12/13. i 2/14.) i članka 3. Odluke o obavljanju
osnivačkih prava i obveza nad ustanovama kojima je
osnivač Koprivničko-križevačka županija („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13.,
17/14.) župan Koprivničko-križevačke županije 31.
ožujka 2022. godine donosi

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 007-01/22-01/11
URBROJ: 2137-04/09-22-3
Koprivnica, 29. ožujka 2022.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
37.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., i 11/15.pročišćeni tekst, 2/18, 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20,
25/20, 3/21. 4/21.-pročišćeni tekst ) i članka 9.
Odluke o osnivanju PORE Regionalne razvojne
agencije Koprivničko-križevačke županije („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/97.,
5/99., 2/04., 9/05., 11/06., 12/06.-pročišćeni tekst,
12/09., 5/12., 6/12. – pročišćeni tekst, 8/13., 12/13.,
5/14., 6/15., 7/18. i 9/18.-pročišćeni tekst) župan
Koprivničko-križevačke županije 29. ožujka 2022.
donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj
razvojnoj agenciji
Koprivničko-križevačke županije
I.
Daje se suglasnost na Odluku o davanju
suglasnosti ravnateljici PORE Regionalne razvojne
agencije
Koprivničko-križevačke
županije
za
sklapanje Dodatka br. 1 Ugovora o javnoj nabavi
usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za
osnovne i srednje škole kojima je Koprivničkokriževačka županija osnivač za Grupu 1 i 2 sa
zajednicom ponuditelja BUILDING d.o.o. i TESLA
d.o.o. u okviru projekta „UZ PORU PO
POTPORU“
(KLASA: 021-06/22-01/4, URBROJ:
2137-114-22-4), koju je donijelo Upravno vijeće
PORE Regionalne razvojne agencije Koprivničkokriževačke županije na 9. sjednici održanoj 23. ožujka
2022. godine.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 007-01/22-01/11
URBROJ: 2137-04/09-22-2
Koprivnica, 29. ožujka 2022.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
38.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i
utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu
I.
Daje se suglasnost na Izvješće o radu i
utrošku sredstava Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu,
KLASA: 007-01/22-01/01, URBROJ: 2137-66-10-2211 od 21. veljače 2022. godine.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 007-01/22-01/10
URBROJ: 2137-05/01-22-2
Koprivnica, 31. ožujka 2022.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
39.
Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15.-pročišćeni
tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21.
4/21.-pročišćeni tekst) i članka 9. i 24. Odluke o
osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području Koprivničkokriževačke županije
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(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 16/96., 1/05., 10/05., 12/05.-pročišćeni tekst,
12/09., 9/12. i 3/14.) župan Koprivničko-križevačke
županije dana 08. ožujka 2022. godine donio je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o
izvršenju financijskog plana Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na
području Koprivničko-križevačke županije
za 2021. godinu
I.
Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o
izvršenju financijskog plana Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu
KLASA: 007-01/22-01/01, URBROJ: 2137-112-22-16
od 28. veljače 2022. godine.
II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 007-01/22-01/6
URBROJ: 2137-05/01-22-6
Koprivnica, 08. ožujka 2022.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
40.

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o
lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18., 32/19. i 32/20.)
i članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst,
2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i
4/21.-pročišćeni tekst) Župan Koprivničko-križevačke
županije donosi
GODIŠNJI PLAN UOBIČAJENIH MJERA
ZA SPRJEČAVANJE ŠTETA OD DIVLJAČI
NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE
ŽUPANIJE ZA LOVNU GODINU 2022./2023.
I.
Lovišta na području Koprivničko-križevačke
županije obuhvaćena Godišnjim planom uobičajenih
mjera za sprečavanje šteta od divljači na području
Koprivničko-križevačke županije za lovnu godinu
2022./2023. (u daljnjem tekstu: Plan) su:
Zajednička lovišta

1.
2.
3.
4.

oznaka
lovišta
VI/101
VI/103
VI/106
VI/107

5.

VI/108

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

VI/109
VI/110
VI/111
VI/112
VI/113
VI/114
VI/115
VI/116
VI/117
VI/118
VI/119

17.

VI/120

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

VI/121
VI/122
VI/123
VI/124
VI/125
VI/126
VI/127
VI/128
VI/129
VI/130

rbr.
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lovište
KRIŽEVCI
ĐURĐEVAC 2
KOPRIVNICA 3
PRIGORJE
SVETI PETAR ČVRSTEC
RUŠEVAC
KUZMINEC
LEGRAD
GOLA-GOTALOVO
ĐELEKOVEC
DRNJE-TORČEC
PETERANEC-SIGETEC
HLEBINE
RASINJA
KOPRIVNICA
KOPRIVNIČKI- BREGI
NOVIGRAD PODRAVSKI
MOLVE
VIRJE
HAMPOVICA
ĐURĐEVAC
KALINOVAC
PODRAVSKE SESVETE
PRUGOVAC
KLOŠTAR PODRAVSKI
LIPOVICA
MALA MUČNA

površina
(ha)
32 989
3 030
1 133
4 397
3 992
3 579
2 925
2 729
3 479
3 318
3 117
4 167
3 308
1 695
6 043
3 712
3 733
1 884
4 122
2 538
5 473
2 328
1 167
2 426
3 225
1 871
2 046
114 426

Državna lovišta
rbr.
1.
2.

oznaka
lovišta
VI/1
VI/2

3.
4.

VI/4
VI/5

5.
6.
7.
8.

VI/6
VI/8
VI/9
VI/11

lovište
DUGAČKO BRDO
ĐURĐEVAČKA BILOGORA
MESARICA PLAVO
NOVIGRADSKA PLANINA
PESKI
POLUM
REPAŠ
ORSAGOVICA

površina
(ha)
5 407
4 379
4 435
6 738
14 192
7 267
6 252
4 604
53 274

II.

Vrste šteta u lovištima su:
1. Šteta na imovini - šteta koju divljač prouzroči svojim djelovanjem tako da smanji vrijednost pokretnina ili nekretnina u vlasništvu
fizičkih ili pravnih osoba, a odnosi se na:
−
štete na poljoprivrednim kulturama,
−
štete na domaćim životinjama,
−
štete na gospodarskim objektima,
−
štete na drugim objektima,
2. Šteta prouzročena izvođenjem lova - šteta
koju su pri provedbi lova prouzročili lovci i
lovački psi.
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3. Šteta na divljači - imovinska i ekološka šteta
čiji je uzrok protupravno uništenje,
oštećenje ili prisvajanje divljači, njezinih
legala i gnijezda ili su prouzročene
posredno
protupravnim
radnjama
u
prostoru, kojima se mijenjaju ili uništavaju
staništa, prirodni prolazi i drugi važni činitelji
bitni za opstanak divljači
4. Šteta
na
lovnogospodarskim
i
lovnotehničkim objektima - imovinska šteta
čiji je uzrok protupravno uništenje,
oštećenje ili prisvajanje lovnogospodarskih i
lovnotehničkih objekata.
III.
Lovoovlaštenik, fizička i pravna osoba kojoj
divljač može prouzročiti direktnu imovinsku štetu
dužni su poduzimati sve prijeko potrebne mjere radi
sprečavanja štete koju divljač može počiniti ljudima ili
imovini.
IV.
Mjere za sprječavanje štete od divljači jesu:
−
−
−
−
−

−

smanjivanje broja divljači do brojnog stanja
koje se može uzgajati u lovištu
osiguravanje dovoljno vode i hrane za
divljač u lovištu
čuvanje usjeva i nasada
izgon divljači s ugroženog zemljišta
uporaba mehaničkih, električnih i kemijskih
zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih
plašila, elektronskih detektora divljači, kao i
ostale uobičajene mjere zaštite za
određeno područje i vrstu divljači
provođenje biosigurnosnih mjera u lovištu.
V.

Za provedbu mjera iz točke IV. ovog Plana
lovoovlaštenik je dužan:
A. Odstrelom održati brojno stanje divljači
prema propisu LGO, te stalnim praćenjem
populacije svih vrsta divljači kojima
gospodari, kontrolirati brojnost pojedinih
vrsta u lovištu.
B. Vršiti prihranu i prehranu divljači unutar
lovišta u količinama i kakvoći propisanim u
LGO na za to predviđenim lokacijama.
C. Upozoriti vlasnike poljoprivrednih zemljišta
unutar lovišta da su dužni na primjeren
način i na svoj trošak kao dobar gospodar
poduzeti mjere, dopuštene radnje i zahvate
u svrhu zaštite svoje imovine od nastanka
štete od divljači i to: ograđivanje dobara,
ciljano čuvanje dobara i istjerivanje divljači,
provedba agrotehničkih mjera, priopćavanje
bez odgađanja o započetoj šteti i
okolnostima koje mogu utjecati na
poduzimanje mjera za sprječavanje šteta te
upotrebljavanje mehaničkih, električnih i
kemijskih zaštitnih sredstava koja je na
zahtjev
oštećenika
dužan
osigurati
lovoovlaštenik.
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A. Organizirati izgon divljači s ugroženog
zemljišta odmah po dojavi korisnika,
odnosno po utvrđivanju prisutnosti divljači
na poljoprivrednim površinama.
B. Planirati i vršiti nabavu mehaničkih,
električnih i kemijskih sredstava, vidljivih i
zvučnih plašila i elektronskih detektora
divljači. Obavijestiti poljoprivrednike o
načinu i vremenu podjele kemijskih
sredstava – repelenata, te osigurati
dovoljne količine za podjelu.
C. U cilju sprečavanja pojave i širenja Afričke
svinjske
kuge
provoditi
propisane
biosigurnosne mjere u lovištu.
VI.
Ne nadoknađuje se šteta koju divljač počini:
−
ako je nastala šteta na površini manjoj od 5
% ukupne površine tehnološke cjeline
sukladno posebnom propisu,
−
na površinama na kojima vlasnik ili korisnik
zemljišta nije poduzeo mjere i radnje iz
članka 79. Zakona o lovstvu,
−
stoci na površinama na kojima je posebnim
propisom zabranjen pristup i ispaša stoke,
−
na neoznačenim i neregistriranim domaćim
životinjama, kao ni šteta na domaćim
životinjama koje su bez nadzora puštene u
prirodu,
−
na neograđenim višegodišnjim nasadima,
−
na šumi i šumskom zemljištu,
−
korisnicima zemljišta koji protupravno
koriste zemljište.
VII.
Za provedbu mjera za sprječavanje šteta od
divljači Župan je ovlašten:
1. Zabraniti lov pojedine vrste divljači radi
zaštite njezina brojnog stanja, zaštite
poljoprivrednih usjeva, pojave kemijskog,
biološkog ili radiološkog zagađivanja.
2. Dopustiti, pravnoj ili fizičkoj osobi (obrtniku)
osposobljenoj za lov, provedbu sanitarnog
ili redukcijskog odstrela te izlučenje divljači,
osim ptica, s površina na kojima ugrožava
sigurnost ljudi i imovine ili na kojima prema
drugim propisima ne smije obitavati.
Dopuštenjem se propisuje i visina odstrela
te raspolaganje s odstrijeljenom divljači i
njezinim dijelovima.
3. Donijeti rješenje o smanjenju brojnog stanja
pojedine vrste divljači, osim ptica, koja
ugrožava zdravlje ljudi, stoke, druge divljači,
drugih životinjskih vrsta ili čini drugu štetu,
ako mjere za sprječavanje šteta od divljači
nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile
gospodarski opravdane.
VIII.
Lovoovlaštenici
imaju
pravo
zahtijevati
dopuštenje za provedbu mjera iz točke VII. ovog
Plana nakon što su ispunjeni svi zakonski uvjeti, tj.
ako sve provedene mjere za sprječavanje šteta od
divljači nisu dovoljno uspješne ili ne bi bile
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gospodarski opravdane ili ako divljač ugrožava
zdravlje ljudi, stoke, druge divljači, drugih životinjskih
vrsta ili čini drugu štetu.
Župan će sukladno ovlastima koje proizlaze iz
članka 77. Zakona o lovstvu i točke VII. ovog Plana,
donijeti odgovarajuće akte kojima se detaljno
propisuju mjere za određenu vrstu divljači.
IX.
Ovaj Plan primjenjuje se za razdoblje od 1.
travnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine, a
objaviti će se u Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 323-01/22-01/2
URBROJ: 2137-04/11-22-1
Koprivnica, 31. ožujak 2022.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
41.

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11.,
4/18. i 112/19.), članka 55. Statuta Koprivničko križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.
-pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. - pročišćeni tekst, 4/20.,
25/20., 3/21. i 4/21. - pročišćeni tekst) i članka 30.
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“, broj 18/19. i
13/20.), na prijedlog pročelnika upravnih tijela
Koprivničko-križevačke županije i nakon provedenog
savjetovanja sa sindikalnim povjerenicima Sindikata
državnih i lokalnih službenika i namještenika
Republike Hrvatske, sindikalnih podružnica u
Koprivničko-križevačkoj županiji, župan Koprivničkokriževačke županije je 30. ožujka 2022. godine donio
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PRAVILNIK O IZMJENI
Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela
Koprivničko - križevačke županije
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela
Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“, broj 1/20., 9/20.,
28/20., 1/21., 5/21., 8/21. - pročišćeni tekst i 33/21.) u
članku 18. stavku 1. kod radnog mjesta s rednim brojem 10. Viši stručni suradnik za prostorno uređenje, u
četvrtom stupcu tablice nazvanom: „OSNOVNA
STANDARDNA MJERILA POTREBNOG STRUČNOG ZNANJA“, riječi: „stupanj obrazovanja: - magistar struke ili stručni specijalist inženjer građevinske
struke,“ zamjenjuju se s riječima: „stupanj obrazovanja: - magistar struke ili stručni specijalist građevinske
ili geotehničke struke ili arhitekture i urbanizma,“.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik objaviti će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na
snagu 1. travnja 2022. godine.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 023-01/20-01/1
URBROJ: 2137-02/06-22-45
Koprivnica, 30. ožujka 2022.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
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OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

8.

Na temelju članka 104., stavka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj
68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike
Hrvatske, 32/20) i članka 30. Statuta Općine
Koprivnički Bregi ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 6/13, 3/18, 6/20, 5/21. i
8/21. – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Koprivnički Bregi na 9. sjednici održanoj 29. ožujka
2022. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnom redu
na području Općine Koprivnički Bregi
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu na području
Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/19 i 15 /21)
članak 24. mijenja se i glasi:
„Javne površine koriste se u skladu s njihovom
namjenom, na način koji omogućava kretanje osoba
s posebnim potrebama.
Javne površine treba održavati tako da budu
uredne i čiste te da služe svrsi za koju su
namijenjene, a oprema i uređaji na njima moraju biti
uredni i ispravni.
Javne površine te objekti i uređaji koji su na
njima ili su njihov sastavni dio ne smiju se uništavati,
oštećivati niti onečišćavati.
Javne površine mogu se privremeno koristiti za
postavljanje kioska, pokretnih naprava, održavanje
manifestacija i sportskih priredbi, za organizaciju
gradilišta, popravak vanjskih dijelova građevina,
odlaganje građevinskog materijala i postavljanja
skele, za privremeno odlaganje drva za ogrjev te
prigodnu i povremenu prodaju.“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 363-01/22-01/03
URBROJ: 2137-8-22-1
Koprivnički Bregi, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Siniša Maroševac, v.r.
9.

Na temelju članka 10. stavka 5. i članka 84.
stavka 5.
Zakona o gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ broj 84/21.) i članka 30. Statuta
Općine Koprivnički Bregi („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 3/18,
6/20, 5/21. i 8/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Koprivnički Bregi na 9. sjednici održanoj 29.
ožujka 2022. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera
gospodarenja otpadom
I.
U Odluci o zajedničkoj provedbi mjera
gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Odluka)
KLASA: 402-01/18-01/01, URBROJ: 2137/08-18-4 od
15. listopada 2018. i KLASA: 402-01/18-01/01,
URBROJ: 2137/08-18-5 od 14. prosinca 2018., točka
I. mijenja se i glasi:
„Odlukom o zajedničkoj provedbi mjera
gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuje
se
zajedničko
provođenje
mjera
gospodarenja
otpadom
na
području
Grada
Koprivnice, Općine Drnje, Općine Đelekovec, Općine
Koprivnički Bregi, Općine Legrad, Općine Novigrad
Podravski, Općine Koprivnički Ivanec, Općine
Sokolovac i Općine Peteranec, u okviru obveza
jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o
gospodarenju otpadom.“.
II.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine
Koprivnički Bregi za potpisivanje II. Aneksa
Sporazumu
o
zajedničkoj
provedbi
mjera
gospodarenja otpadom.
III.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na
snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 402-01/22-01/01
URBROJ: 2137-8-22-1
Koprivnički Bregi, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Siniša Maroševac, v.r.
10.

Na temelju članaka 35. točke 5. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,
144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15., 123/17.
98/19. i 144/20.), članka 387. Zakona o trgovačkim
društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99.,
121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09.,
125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19. i
34/22.) i članka 30. Statuta Općine Koprivnički Bregi
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 6/13, 3/18, 6/20, 5/21. i 8/21 – pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 9.
sjednici održanoj 29. ožujka 2022. godine donijelo je
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ODLUKU
o izmjeni Odluke o odobrenju zaključenja
Društvenog ugovora
društva s ograničenom odgovornošću
Članak 1.
U Odluci o odobrenju zaključenja Društvenog
ugovora društva s ograničenom odgovornošću
KLASA: 402-01/18-01/01, URBROJ: 2137/08-18-3 od
15. listopada 2018. i KLASA: 402-01/18-01/01,
URBROJ: 2137/08-18-6 od 14. prosinca 2018.,
članak 3. mijenja se i glasi:
„Osnivači/članovi Društva su:
1. GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1,
Koprivnica
2. OPĆINA DRNJE, Trg kralja Tomislava 29,
Drnje
3. OPĆINA ĐELEKOVEC, Mihovila Pavleka
Miškine 1, Đelekovec
4. OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI, Trg kralja
Tomislava bb, Koprivnički Bregi
5. OPĆINA LEGRAD, Trg Svetog trojstva 52/
A, Legrad
6. OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI, Trg dr.
Franje Tuđmana 4, Novigrad Podravski
7. OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC, Matije
Gupca 12, Koprivnički Ivanec
8. OPĆINA SOKOLOVAC, Trg dr. Tomislava
Bardeka 8, Sokolovac
9. OPĆINA PETERANEC, Matije Gupca 13,
Peteranec.“.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko – križevačke županije“, a stupa
na snagu danom donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 402-01/22-01/01
URBROJ: 2137-8-22-2
Koprivnički Bregi, 29. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK:
Siniša Maroševac, v.r.
11.

Na temelju članka 10., stavka 3. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i
referenduma (''Narodne novine'' broj 29/19. i 98/19) i
članka 30. Statuta Općine Koprivnički Bregi
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije",
broj 6/13, 3/18, 6/20, 5/21. i 8/21. – pročišćeni tekst),
Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 9.
sjednici, održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova
Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Koprivnički Bregi
u 2022. godini
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Članak 1.
Odlukom o raspoređivanju sredstava za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka i
članova Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Koprivnički Bregi u 2022.
godini (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine
Koprivnički Bregi za 2022. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun) za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova Općinskog vijeća Općine
Koprivnički Bregi izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivnički
Bregi (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu za redovito
godišnje financiranje rada političkih stranaka i
članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe
birača zastupljenih u Općinskom vijeću iznose
9.100,00 kuna za razdoblje iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom
vijeću utvrđuje se u godišnjoj svoti od 1000,00 kuna,
tako da se pojedinoj političkoj stranci kao i članovima
Općinskog vijeća izabranih s Liste grupe birača
raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova,
a kako slijedi:

TOMISLAV TOMIEK – LISTA GRUPE BIRAČA
1 član 1000,00 kuna,
MIROSLAV SARIĆ – LISTA GRUPE BIRAČA
1 član 1000,00 kuna,
SINIŠA MAROŠEVAC – LISTA GRUPE BIRAČA
1 član 1000,00 kuna,
KRUNOSLAV KRAPINEC – LISTA GURPE BIRAČA
1 član 1000,00 kuna,
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE –
SDP 2 člana 2000,00 kuna,
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
1 član 1000,00 kuna,
MREŽA NEZAVISNIH LISTA – MREŽA
1 članica
1000,00 kuna,
KREŠIMIR RAJTARIĆ – LISTA GRUPE BIRAČA
1 član 1000,00 kuna.
Članak 4.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola političkim strankama također
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća iz
članka 3. ove Odluke, što predstavlja svotu od 100,00
kuna godišnje, tako da političkoj stranci pripada pravo
na naknadu, i to:
MREŽA NEZAVISNIH LISTA – MREŽA 1 članica
100,00 kuna.
Članak 5.
Sredstva utvrđena u članku 3. ove Odluke a
kojih su se članovi Općinskog vijeća izabrani s Liste
grupe birača odrekli pisanom izjavom za cijelo
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razdoblje trajanja mandata ostaju u proračunu Općine
Koprivnički Bregi.
Članak 6.
Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke,
doznačuju se na žiro-račune političkih stranaka,
tromjesečno u jednakim iznosima.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 351-01/21-01/02
URBROJ: 2137-8-21-6
Koprivnički Bregi, 29. ožujka 2021.
PREDSJEDNIK:
Siniša Maroševac, v.r.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI

KLASA: 402-01/22-01/01
URBROJ: 2137-8-22-1
Koprivnički Bregi, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Siniša Maroševac, v.r.
12.

Na temelju članka 173. stavka 3. i 4. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”
broj 84/21) i članka 30. Statuta Općine Koprivnički
Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije” broj 6/13, 3/18, 6/20, 5/21. i 8/21), Općinsko
vijeće Općine Koprivnički Bregi na 9. sjednici
održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom
Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Koprivnički Bregi za
2021. godinu, KLASA: 351-01/22-01/02, URBROJ:
2137-8-22-5 od 7. ožujka 2022. godine.
II.

Izvješće iz točke I. ovoga Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije.

1. travnja 2022.

13.

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17,
98/19. i 144/20) i članka 30. Statuta Općine
Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 6/13, 3/18, 6/20, 5/21. i 8/21
– pročišćeni tekstu), Općinsko vijeće Općine
Koprivnički Bregi na 9. sjednici održanoj 29. ožujka
2022. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2021. godine
I.
Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 1. srpnja do
31. prosinca 2021. godine, KLASA: 024-01/22-01/07,
URBROJ: 2137-8-22-1 od 11. ožujka 2022. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovoga Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNČKI BREGI
KLASA: 024-01/22-01/07
URBROJ: 2137-8-22-2
Koprivnički Bregi, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Siniša Maroševac, v.r.
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14.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o
sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj
143/21) i članka 30. Statuta Općine Koprivnički Bregi
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 6/13, 3/18, 6/20, 5/21. i 8/21. – pročišćeni tekst)
Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na svojoj 9.
sjednici, održanoj 29. ožujka 2022. godine donosi
ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH
DUŽNOSTI U
OPĆINI KOPRIVNIČKI BREGI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti
u Općini Koprivnički Bregi (u daljnjem tekstu: Etički
kodeks) uređuje se sprječavanje sukoba interesa
između privatnog i javnog interes u obnašanju
dužnosti
članova
Općinskog
vijeća
Općine
Koprivnički Bregi (u daljnjem tekstu: članova
Općinskog vijeća), Općinskog načelnika Općine
Koprivnički Bregi (u daljnjem tekstu: općinski
načlenik) i članova radnih tijela Općinskog vijeća
Općine Koprivnički Bregi (u daljnjem tekstu: članova
radnih tijela Općinskog vijeća), način praćenja
primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o
povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od
značaja za sprječavanje sukoba interesa.
Članak 2.
Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta,
objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u
obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i
članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje
etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na
temeljnim društvenim vrijednostima i široko
prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja
građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.
Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene
razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i
kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s
naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje,
nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju
dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih
tijela Općinskog vijeća.
Članak 3.
Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja
članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela
Općinskog vijeća odnose se i na načelnika Općine
Koprivnički Bregi (u daljnjem tekstu: nositelji političke
dužnosti).
Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II.
Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9.,
10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je
predsjednik Općinskog vijeća Općine Koprivnički
Bregi (u daljnjem tekstu: predsjednik Općinskog
vijeća) pozvao na sjednicu Općinskog vijeća.
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Članak 4.
U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi
imaju sljedeće značenje:
1. diskriminacija je svako postupanje kojim se
neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla
biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u
usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili
socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja,
dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljenja,
bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja,
rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva
u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih
poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa
službenikom ili dužnosnikom Općine Koprivnički
Bregi.
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni
drug nositelja političke dužnosti, životni partner i
neformalni životni partner, njegovi srodnici po krvi u
uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik
te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i
okolnostima opravdano mogu smatrati interesno
povezanima s nositeljem političke dužnosti.
3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o
javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup,
najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za
zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije
učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz
programa javnih potreba i druge potpore koje se
isplaćuju iz Proračuna Općine Koprivnički Bregi.
4. potencijalni sukob interesa je situacija kada
privatni interes nositelja političkih dužnosti može
utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u
obavljanju njegove dužnosti.
5. stvarni sukob interesa je situacija kada je
privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili
se osnovano može smatrati da je utjecao na
nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju
njegove dužnosti.
6.
uznemiravanje je svako neprimjereno
ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja
stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva,
ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni,
neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje
stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih
okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili
ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila
uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je
prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom
kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se jednako
na muški i ženski rod.
II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA
Članak 5.
Nositelji političkih dužnosti moraju se u
obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih
temeljnih načela:

Stranica 931 - Broj 10

“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa,
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti
očuvanja i razvijanja povjerenja građana u
nositelje političkih dužnosti i institucije
općinske vlasti u kojima djeluju,
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe,
zabrane diskriminacije i povlašćivanja te
zabrane uznemiravanja,
4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije
u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa,
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane
korištenja dužnosti za osobni probitak ili
probitak
povezane
osobe,
zabrane
korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju
privatnih poslova, zabrane traženja ili
primanja darova radi povoljnog rješavanja
pojedine stvari te zabrane davanja obećanja
izvan propisanih ovlasti,
6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju
javnih pitanja,
7. javnosti rada i dostupnosti građanima,
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji
imaju u demokratskom društvu te aktivne i
ne diskriminirajuće suradnje s medijima koji
prate rad tijela općinske vlasti,
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina,
10. iznošenja službenih stavova u skladu s
ovlastima,
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su
izabrani, odnosno imenovani,
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su
izabrani, odnosno imenovani,
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u
čijem donošenju sudjeluju, korištenjem
relevantnih izvora informacija, trajnim
usavršavanjem i na druge načine,
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma
te primjerenog komuniciranja, uključujući
zabranu uvredljivog govora,
15. odnosa
prema
službenicima
i
namještenicima upravnih odjela Općine
Koprivnički Bregi koji se temelji na
propisanim
pravima,
obvezama
i
odgovornostima obiju strana, isključujući
pritom svaki oblik političkog pritiska na
upravu koji se u demokratskim društvima
smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje
naloga za protupropisno postupanje, najava
smjena slijedom promjene vlasti i slično),
16. redovitog
puta
komuniciranja
sa
službenicima i namještenicima, što uključuje
pribavljanje
službenih
informacija
ili
obavljanje službenih poslova, putem
njihovih pretpostavljenih,
17. osobne odgovornosti za svoje postupke.
Članak 6.
Od nositelja političkih dužnosti se očekuje
poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču
njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.
Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da
odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje
proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.

1. travnja 2022.

Članak 7.
Građani imaju pravo biti upoznati s
ponašanjem nositelja političkih dužnosti koje je u vezi
s obnašanjem javne dužnosti.
III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA
POLITIČKIH DUŽNOSTI
Članak 8.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je
tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi
predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili
za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog vijeća ili
sjednici radnog tijela Općinskog vijeća.
Članak 9.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je
ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti
pred zakonom.
Članak 10.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je
utjecati na donošenje odluke radnog tijela Općinskog
vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog
probitka ili probitka povezane osobe.
IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU
Članak 11.

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se
od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na
njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim
povezane osobe.
V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČKOG
KODEKSA
Članak 12.
Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor
Općine Koprivnički Bregi (u daljnjem tekstu: Etički
odbor) i Vijeće časti Općine Koprivnički Bregi (u
daljnjem tekstu: Vijeće časti).
Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a
Vijeće časti predsjednik i četiri člana.
Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće
časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat
predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti
traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.
Članak 13.
Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz
reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj
zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti
nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke,
odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u
Općinskom vijeću.
Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda
vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan
iz oporbe.
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Članak 14.
Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuju se iz
reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj
zajednici.
Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti
nositelji političke dužnosti, niti članovi političke
stranke,
odnosno
kandidati
nezavisne
liste
zastupljene u Općinskom vijeću.
Članak 15.
Etički odbor pokreće postupak na vlastitu
inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana
radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela
Općinskog vijeća, općinskog načelnika, službenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Koprivnički
Bregi ili po prijavi građana.
Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja,
ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se
prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz
navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je
povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim
prijavama.
Etički odbor može od podnositelja prijave
zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja
i očitovanja.
Članak 16.
Etički odbor obavještava nositelja političke
dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga
da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti
Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim
činjenicama i okolnostima u prijavi.
Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi
pisano očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem
postupka po prijavi.
Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom
glasova.
Članak 17.
Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja
prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke
po zaprimljenoj prijavi.
Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog
odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u
odlučivanju.
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Članak 18.
Za povredu odredba Etičkog kodeksa
Općinsko vijeće može izreći opomenu, dati
upozorenje ili preporuku nositelju političke dužnosti
za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa
odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja
političke dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa.
Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj
političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana
primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.
Članak 19.
Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom
glasova svih članova u roku od 15 dana od dana
podnesenog prigovora.
Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi
odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti
ili poništiti odluku Općinskog vijeća.
Članak 20.
Način rada Etičkog odbora i Vijeća časti
utvrđuje se poslovnikom o radu.
Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća
časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga
primanja sukladno Odluci o naknadi i drugim
primanjima članova Općinskog vijeća i radnih tijela
Općinskog vijeća.
Članak 21.

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju
se u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije i na mrežnoj stranici Općine Koprivnički
Bregi.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog
dana nakon objave u Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 081-02/22-01/01
URBROJ: 2137-8-22-1
Koprivnički Bregi, 29. ožujka 2022
PREDSJEDNIK:
Siniša Maroševac, v.r.
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OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

9.

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19. i 98/19) i članka 31. Statuta
Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 3/18,
5/20. i 4/21) ) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona
Koprivnički Ivanec“ („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 8/21), Općinsko vijeće
Općine Koprivnički Ivanec na 11. sjednici održanoj
29. ožujka 2022. donijelo je
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja
„Poslovna zona Koprivnički Ivanec“
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna
Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
"Poslovna zona Koprivnički Ivanec" (u daljnjem
tekstu: Odluka) donose se Izmjene i dopune Odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja "Poslovna
zona Koprivnički Ivanec" ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 4/09).
(2) Stručni izrađivač Prostornog plana su
Urbane tehnike d.o.o., Vrbik 8a, Zagreb.
Članak 2.
(1) Urbanističkim planom uređenja utvrđuju se
uvjeti određivanja namjene površina, uvjeti uređenja
zemljišta, uvjeti zaštite magistralne infrastrukture,
način opremanja zemljišta prometnom, komunalnom i
telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti formiranja
i korištenja građevnih čestica, uvjeti izgradnje
građevina, uvjeti za sprečavanje štetnih utjecaja na
okoliš i drugi elementi od važnosti za uređenje
prostora unutar područja obuhvata.
(2) Područje obuhvata Urbanističkog plana
uređenja
čini
ukupna
površina
izdvojenog
građevinskog područja zone gospodarske namjene
na području Općine Koprivnički Ivanec, određene
prema Prostornom planu uređenja Općine Koprivnički
Ivanec
(3) Veličina područja obuhvata iznosi cca
241,910 ha.
Članak 3.
(4) Izmjene i dopune Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona
Koprivnički Ivanec“ sadržane su u elaboratu „Izmjene
i dopune Urbanističkog plana uređenja „Poslovna
zona Koprivnički Ivanec“, koji je sastavni dio ove
Odluke i sadrži:
A) TEKSTUALNI DIO
I. Opće odredbe
II. Odredbe za provođenje
III. Prijelazne i završne odredbe

B) GRAFIČKI DIO
0.1 Situacija - podloga za izradu UPU –
posebna geodetska podloga
MJ = 1:5.000
0.2 Situacija – podloga za izradu UPU sa
ucrtanom postojećom infrastrukturom i zahtjevima
tijela s javnim ovlastima MJ = 1:5.000
1 Korištenje i namjena površina MJ = 1:5.000
2.1
Prometna,
ulična
i
komunalna
infrastrukturna mreža - plan prometa MJ = 1:2.500
2.2
Prometna,
ulična
i
komunalna
infrastrukturna mreža - mreže vodoopskrbe, odvodnje
i plinoopskrbe MJ = 1:2.500
2.3
Prometna,
ulična
i
komunalna
infrastrukturna mreža - mreže elektroopskrbe, javne
rasvjete i telekomunikacija MJ = 1:2.500
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
MJ = 1:5.000
4. Način i uvjeti gradnje MJ = 1:5.000
C) OBVEZNI PRILOZI
I. OBRAZLOŽENJE:
II. ODLUKA O IZRADI
III. OSPUO PROCEDURA
IV. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
V. SAŽETAK ZA JAVNOST
VI. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA
VII. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I
PROPISA
Članak 4.
U smislu ove Odluke izrazi i pojmovi koji se
upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:
1. Općina Koprivnički Ivanec - označava
teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu
jedinicu lokalne samouprave.
2. Akt kojim se odobrava gradnja – svi opći i
upravni akti koje izdaje nadležno upravno
tijelo županije, velikog grada ili grada na
osnovu kojih se odobrava gradnja
(lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima
gradnje,
potvrda
glavnog
projekta,
građevinska dozvola, rješenje za građenje).
3. Izdvojeno građevinsko područje izvan
naselja je izgrađena i/ili neizgrađena
prostorna cjelina izvan građevinskog
područja naselja isključivo za gospodarsku
namjenu bez stanovanja (proizvodnja,
ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja.
4. Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor
nalazi neposredno na površini, odnosno
najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i
zaravnanog terena mjereno na najnižoj
točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor
nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod
poda kata ili krova).
5. Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do
50% svoga volumena u konačno uređeni i
zaravnani teren uz pročelje građevine,
odnosno da je najmanje jednim svojim
pročeljem izvan terena.
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6. Podrum (Po) je potpuno ukopani dio
građevine čiji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja, odnosno suterena.
7. Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi
između dva poda iznad prizemlja.
8. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se
prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno
ispod kosog ili zaobljenog
krova.
9. Visina građevine mjeri se od konačno
zaravnatog i uređenog terena uz pročelje
građevine na njegovom najnižem dijelu do
gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija
visina ne može biti viša od 1,2 m.
10. Ukupna visina građevine mjeri se od
konačno zaravnanog i uređenog terena na
njegovom najnižem dijelu uz pročelje
građevine
do
najviše
točke
krova
(sljemena).
11. Pomoćne građevine su garaže, drvarnice,
spremišta i slično.
12. Manje građevine gospodarske namjene su
građevine sa pretežito zanatskim, uslužnim,
trgovačkim,
ugostiteljskim
i
sličnim
djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja i rada na
susjednim građevnim česticama.
13. Javna infrastruktura državne i regionalne
razine su građevine i uređaji, kojima
neposredno upravljaju pravne osobe s
javnim ovlastima u području prometa,
energetike,
upravljanja
vodama
i
gospodarenja s drugim vrstama prirodnih
dobara ili zaštite okoliša.
14. Komunalna infrastruktura su građevine i
uređaji infrastrukture lokalne razine, koja se
priprema i gradi na temelju posebnog
propisa.
15. Krajobraz je određeno područje viđeno
ljudskim okom, čija je narav rezultat
međusobnog djelovanja prirodnih i ljudskih
čimbenika, a predstavlja bitnu sastavnicu
čovjekovog okruženja, izraz raznolikosti
zajedničke kulturne i prirodne baštine te
temelj identiteta područja.
16. Građevina je građenjem nastao i s tlom
povezan sklop, svrhovito izveden od
građevnih
proizvoda
sa
zajedničkim
instalacijama i opremom, ili sklop s
ugrađenim postrojenjem, odnosno opremom
kao tehničko – tehnološka cjelina ili
samostalna postrojenja povezana s tlom, te
s tlom povezan sklop koji nije nastao
građenjem, ako se njime mijenja način
korištenja prostora.
17. Samostojeća građevina je građevina koja je
sa svih strana odmaknuta od međe
građevne čestice.
18. Građevni kompleks je funkcionalna cjelina
većeg broja sadržaja objedinjenih u jednoj ili
više građevina međusobno funkcionalno ili
fizički povezanih.
19. Mješoviti način gradnje je mogućnost
gradnje građevine kao samostojeće ili u
obliku građevnog kompleksa.
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20. Postojeća građevina je građevina izgrađena
na temelju građevinske dozvole ili drugog
odgovarajućeg akta za građenje i svaka
druga građevina koja je s njom izjednačena
prema Zakonu o prostornom uređenju i
gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09.
i 55/11) (u daljnjem tekstu: Zakon).
21. Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena
građevina namijenjena boravku ljudi,
odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari.
Zgradom se ne smatra pojedinačna
građevina unutar sustava infrastrukturne
građevine (trafostanice, pothodnici, mostovi
i slične građevine).
22. Zamjenska građevina je nova građevina
izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini
mjesta prethodno uklonjene postojeće
građevine unutar iste građevne čestice,
kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled,
veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje
građevine.
23. Zgrada čija građevinska bruto površina nije
veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje
isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija
građevinska bruto površina nije veća od 600
m2 su zgrade u čiju se građevinsku bruto
površinu uračunavaju i površine svih drugih
građevina ako se nalaze na istoj građevnoj
čestici.
24. Zahvat u prostoru je privremeno ili trajno
djelovanje ljudi u prostoru kojim se određuje
ili mijenja stanje u prostoru.
25. Zaštita prostora je skup odluka, mjera i
uvjeta kojima se osigurava prepoznatljiv red
i kultura u prostoru te kvalitetno uređenje
zemljišta.
26. Koeficijent izgrađenosti (kig) je odnos
izgrađene
površine
zemljišta
pod
građevinom i ukupne površine građevne
čestice. Zemljište pod građevinom je
vertikalna
projekcija
svih
zatvorenih
dijelova,
otvorenih
i
natkrivenih
konstruktivnih dijelova građevine osim
balkona, na građevnu česticu, uključivši i
terase u prizemlju građevine kada su iste
konstruktivni dio podzemne etaže. U
izgrađenu površinu ne ulaze cisterne,
septička jama i slične građevine, ukoliko su
ukopane u zemlju, kao i terase na terenu.
27. Koeficijent iskorištenosti (kis) je odnos
građevinske bruto površine građevine i
površine građevne čestice.,
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 5.
U članku 5., stavku (2), podstavku 1. točke 3,
4 i 5 se brišu.
U članku 5., stavku (2), podstavku 3. riječi
„županijska cesta Koprivnica – Đelekovec /oznaka
ŽC 2090/,“ zamijenjuju se riječima „državna cesta
DC20, dionica 002 Pribislavec (DC3) – Sveti Križ –
Donja Dubrava – Koprivnica (DC2),“.
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Članak 6.
U članku 9., stavak (1), iza podstavka 3.
dodaju se podstavci koje glase:
−
istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i
geotermalne vode u energetske svrhe,
−
na cijelom području obuhvata UPU
Koprivnički Ivanec moguće je istraživati i
eksploatirati geotermalne vode iz kojih se
može koristiti akumulirana toplina u
energetske svrhe;“,
−
Iza podstavka 8. dodaje se podstavci koja
glase:
−
„- proizvodnja i distribucija energije
(energane) korištenjem obnovljivih izvora
energije (geotermalna voda u energetske
svrhe, solarni paneli),
−
na cijelom području obuhvata UPU
Koprivnički Ivanec moguće je planirati
izgradnju sunčanih elektrana;“.
U stavku (1), podstavku 14., iza riječi „bioplin,“
riječi „komunalni otpad“ brišu se.
Članak 7.
U članku 19. iza stavka (3) dodaje se novi
stavak (4) koji glasi:
„ U svrhu korištenja sunčeve energije planira
se izgradnja sunčanih elektrana i ostalih pogona za
korištenje energije sunca. S obzirom na ubrzan razvoj
tehnologija za korištenje sunčeve energije, ovim
prostornim planom nije ograničen način korištenja
energije Sunca unutar plana, ukoliko su te nove
tehnologije potpuno ekološki prihvatljive.
Članak 8.
U članku 21. stavak (1), dodaje se podstavak
koji glasi:
„ - za izgradnju solarnih panela iznosi 0,7.“.
Članak 9.
U članku 24. iza stavka (3) dodaje se novi
stavak (4) koji glasi:
„Iznimno za gradnju sunčane elektrane
minimalna udaljenost od linije regulacije za glavnu
prometnicu oznake UK2 je 8,0 m, minimalna
udaljenost od linije regulacije za ostale prometnice je
4,0 m, a najmanja udaljenost do međe susjedne
građevinske čestice je 2,0 m.“.
U istom članku stavak (4) postaje stavak (5).
Članak 10.
Članak 48.mijenja se i glasi:
„Planirana je trasa Podravske brze ceste
kojem se predviđa:
−
rezervacija projektnog koridora širine 150
m,
−
izvedba prometnice kao dvosmjerno
dvotračne,
−
izvedba čvora Koprivnički Ivanec.“.
Članak 11.
U članku 51. stavku (3), podstavku 1. brojka
„30“ zamjenjuje se brojkom „20“.
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U istom članku, istom stavku, podstavku 2.
brojka „200“ se zamjenjuje brojkom „100“.
Članak 12.
Članak 52. mijenja se i glasi:
„Širina zaštitnog pojasa ovisi o promjeru
cjevovoda, a ako se primjene posebne zaštitne mjere
širine zaštitnog pojasa minimalno iznose:
1.U zaštitnom pojasu širokom 30 m lijevo i
desno od osi cjevovoda (produktovod), zabranjeno je
graditi stabilne objekte namijenjene stanovanju ili
povremenom boravku ljudi odnosno objekte koji nisu
u funkciji cjevovoda. Uz primjenu posebnih zaštitnih
mjera udaljenost može biti:
za promjer cjevovoda do 125 mm – 10 m
za promjer cjevovoda od 125 mm do 300 mm – 15 m
za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm – 20 m
za promjer cjevovoda veći od 500 mm – 30 m.
2. U zelenom pojasu širokom 5 m lijevo i
desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije
korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je
potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.“
Članak 13.
U članku 53. stavak (1) se briše.
Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (1).
U stavku (2) iza riječi „infrastrukture“ riječi „iz
stavka 1. ovog članka.“ brišu se.
Članak 14.

U članku 54. stavak (1) mijenja se i glasi:
„Utvrđuju se koridori postojećih dalekovoda
110 kV, zaštitni koridor 40 m (20 m na svaku stranu
od osi DV-a) unutar kojeg se provode odredbe
korištenja i uređenja prostora određene zakonima i
propisima.“
Članak 15.
U članku 64. stavku (3) iza brojeva „155/05“
dodaju se brojevi „92/19“.
Članak 16.
glasi:

Iza članka 93. dodaje se novi članak 93.a koji

„Povezivanje odnosno priključak planiranog
obnovljivog izvora energije sunčane elektrane/
elektrane geotermalne energije na elektroenergetsku
mrežu, sastoji se od pripadajuće trafostanice
smještene u granicama obuhvata planirane sunčane
elektrane/elektrane geotermalne energije i priključnog
dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod
ili na postojeću ili planiranu trafostanicu. Točno
definiranje trase priključnog dalekovoda/kabela bit će
ostvarivo samo po dobivenim pozitivnim uvjetima od
strane ovlaštenog elektroprivrednog poduzeća/tvrtke
(operator
prijenosnog
sustava
ili
operater
distribucijskog sustava), a na osnovi nadležnosti
mjestu priključka (DV i TS) visokog ili srednjeg
napona i prihvaćenog Elaborata optimalnog
tehničkog rješenja priključenja na mrežu.“
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Članak 17.
U članku 99. iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:
„Prikazani smještaji planiranih građevina i uređaja (cjevovodi, kabeli, elektronička komunikacijska
infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i
sl.) javne i komunalne infrastrukturne mreže u grafičkom dijelu Plana, usmjeravajućeg su značenja i dozvoljene su odgovarajuće prostorne prilagodbe koje
bitno ne odstupaju od koncepcije rješenja. Konačni
smještaj i broj površinskih infrastrukturnih građevina
(transformatorskih stanica, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit će se sukladno tehničkim i sigurnosnim zahtjevima
za pojedinu građevinu, te potrebama potrošača, tako
da broj i smještaj tih građevina prikazan u grafičkom
dijelu Plana nije obvezatan.“
Članak 18.
U članku 101. iza stavka (3) dodaju se novi
stavci (4), (5), (6) i (7) koji glase:
4. „Planirati izgradnju potpune KK infrastrukture u koridorima javnih površina širine 1 m s
obje strane prometnica, uz sljedeće napomene:
−
Postojeće TK kapacitete treba izmjestiti u
novoizgrađenu KK infrastrukturu.
−
Privode KK planirati za sve građevinske
čestice na području obuhvata Plana.
−
Kapacitete i trasu KK, veličine zdenaca KK i
broj cijevi planirati sukladno koncentraciji
poslovnih građevina.
5. Glavnu trasu novo planirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, ali u rubnim
dijelovima treba predvidjeti mogućnost za
montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za
koju lokaciju je potreban EE priključak ali
nije potrebno formirati zasebnu katastarsku
parcelu. U rubnim dijelovima treba predvidjeti mogućnost za realizaciju zračne distributivne Cu i FTTx mreže uz zajedničko korištenje postojećih EE stupova kao i ugradnju
novih TK stupova.
6. U slučaju potrebe izgradnje magistralnih
EKI kapaciteta za povezivanja susjednih
područja, potrebno je omogućiti formiranje
koridora za kapacitete koji nisu u funkciji
samog područja iz obuhvata plana.
7. U cilju postizanja što višeg nivoa komunalnog uređenja potrebno je planirati i adekvatan broj javnih govornica do kojih je potrebno utvrditi i pristup osobama s invaliditetom.“.
Članak 19.
Iza članka 101. dodaje se novi članak 101.a
koji glasi:
1. Elektronička komunikacijska infrastruktura
(EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu

2.

3.

4.

5.

6.
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opremu
na
postojećim
građevinama
(antenski prihvat) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na
samostojećim antenskim stupovima.
Unutar zone elektroničke komunikacijske
infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika
da može prihvatiti više operatera.
Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve
karakteristike da može primiti sve zainteresirane oparatere (visina i sl.) dozvoljava se
izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano
područje signalom.
Ukoliko je unutar planirane elektroničke komunikacijske infrastrukture već izgrađen
samostojeći antenski stup/stupovi, tada je
moguće planirati izgradnju dodatnog stupa
za ostale operatore/operatora.
Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u skladu s
posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja akta kojim
se dozvoljava gradnja.
Antenski prihvati koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja.
Članak 20.

U članku 104. stavku (1) riječi „Uredbi o proglašenju ekološke mreže («Narodne novine» broj
109/07)“ zamjenjuju se riječima „Uredbi o ekološkoj
mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje
područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj
80/19)“, i riječi „Nacionalne ekološke mreže mijenjaju
se riječima „Ekološke mreže Republike Hrvatske Natura 2000“.“
Članak 21.
U članku 107. riječi „prema članku 37. i 42.
Zakona o zaštiti zraka («Narodne novine» broj
178/04)“ zamjenjuju se riječima „sukladno Zakonu o
zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 178/04. i 60/08).“

Članak 22.
Iza članka 114. dodaje se novi članak 114.a
koji glasi:
„Potresi od 6 i više stupnjeva po MCS (Mercalli
-Cancani-Siebergovoj) skali spadaju u elementarne
nepogode. Područje plana pripada panonskom bazenu u kojem se javljaju relativno intenzivna tektonska
kretanja uz pojavu potresa jačine intenziteta V-VIII
stupnja po Medvedev-Sponheuer-Karnik ( u daljnjem
tekstu MSK) ljestvici. Predviđeni intenzitet potresa
koji može zadesiti područje plana prema seizmološkoj karti povratnog perioda od 500 godina je VIII stupnjeva po MSK. Od urbanističkih mjera u svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih
građevina planiranih za izgradnju na području plana
uskladiti sa posebnim propisima za VIII. seizmičku
zonu. Za područja u kojima se planira intenzivnija
izgradnja potrebno je izvršiti pravovremeno detaljnije .“
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specifično ispitivanje terena kako bi se postigla
maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost
građenja. Potrebno je osigurati dovoljno široke i
sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan
pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim
propisima. Prometnice unutar novih dijelova naselja i
gospodarske zone moraju se projektirati na način da
razmak građevina od prometnice omogućuje da
eventualno rušenje građevine ne zapriječi istu, radi
omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa
interventnim vozilima. Prilikom rekonstrukcija starih
građevina koje nisu izgrađene po protupotresnim
propisima, statičkim proračunom analizirati i dokazati
otpornost tih građevina na rušenje uslijed potresa ili
drugih uzroka, te predvidjeti detaljnije mjere zaštite
ljudi od rušenja.“
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
(1) Elaborat izvornika Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona
Koprivnički Ivanec“ izrađuje se u šest (6) primjeraka,
a ovjerava ga predsjednik Općinskog vijeća Općine
Koprivnički Ivanec.
(2) Po jedan (1) primjerak Izvornika dostavit će
se:
−
Ministarstvu graditeljstva i prostornog
uređenja
−
Zavodu za prostorno uređenje Koprivničkokriževačke županije.
(3) Dva (2) primjerka Izvornika dostavit će se:
−
Koprivničko-križevačkoj
županiji
–
Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
(4) Dva (2) primjerka Izvornika Prostornog
plana dostavit će se Općini koji se čuvaju u
pismohrani Općine.
(5) Izvornik Prostornog plana izrađen je i u
digitalnom obliku, te se dostavlja i pohranjuje zajedno
sa analognim oblikom Prostornog plana.
Članak 24.
(1) Za tumačenje ove Odluke i elaborata iz
članka 1. ove Odluke nadležno je Općinsko vijeće.

Članak 25.
(1) Praćenje provođenja ove Odluke obavljat
će Općinsko vijeće preko dokumenata praćenja
stanja u prostoru (Izvješće o stanju u prostoru
Općine) čime će se utvrditi mjere koje treba
predvidjeti i provesti u daljnjem razdoblju.
(2)
Jedinstveni
upravni
odjel
Općine
Koprivnički Ivanec će najmanje jednom godišnje
Općinskom
vijeću prezentirati informaciju o
provođenju Odluke, s prijedlozima mjera koje treba
predvidjeti u daljnjem postupku njegove primjene.
Članak 26.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaju važiti odredbe iz Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja „Poslovna zona
Koprivnički Ivanec“ („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 3/09).
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Članak 27.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 350-01/22-01/02
URBROJ: 2137/09-22-1
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec.,v.r.
10.

Na temelju članka 10. stavka 5. i članka 84.
stavka 5. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 84/21) i članka 31. Statuta Općine
Koprivnički Ivanec ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21),
Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 11.
sjednici održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera
gospodarenja otpadom
Članak 1.
U Odluci o zajedničkoj provedbi mjera
gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Odluka)
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 25/18) članak 1. mijenja se i glasi:
„Odlukom o zajedničkoj provedbi mjera
gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuje
se
zajedničko
provođenje
mjera
gospodarenja
otpadom
na
području
Grada
Koprivnice, Općine Drnje, Općine Đelekovec, Općine
Koprivnički Bregi, Općine Legrad, Općine Novigrad
Podravski, Općine Koprivnički Ivanec, Općine
Sokolovac i Općine Peteranec, u okviru obveza
jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o
gospodarenju otpadom.“.“
Članak 2.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine
Koprivnički Ivanec za potpisivanje II. Aneksa
Sporazuma
o
zajedničkoj
provedbi
mjera
gospodarenja otpadom koji je sastavni dio ove
Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 363-01/18-04/01
URBROJ: 2137/09-22-1
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
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11.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15,
118/18, 31/20. i 20/21) i članka 31. Statuta Općine
Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21),
Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 11.
sjednici održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
ODLUKU
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za Općinu Koprivnički Ivanec – Revizija I.
Članak 1.
Odlukom o donošenju Procjene rizika od
velikih nesreća za Općinu Koprivnički Ivanec –
Revizija I. (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi se
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu
Koprivnički Ivanec – Revizija I. (u daljnjem tekstu:
Procjena rizika od velikih nesreća).
Članak 2.
Procjena rizika od velikih nesreća nalazi se u
prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 810-01/22-01/06
URBROJ: 2137/09-22-1
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
12.

Na temelju članka 113. stavka 1. Zakona o
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine
Koprivnički Ivanec na 11. sjednici održanoj 29. ožujka
2022. donijelo je
ODLUKU
o sprječavanja odbacivanja otpada
na području Općine Koprivnički Ivanec
Članak 1.
Odlukom o sprječavanju odbacivanja otpada
na području Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem
tekstu: Odluka) određuju se mjere sprječavanja
protuzakonitog (nepropisnog) odbacivanja otpada i
mjere uklanjanja protuzakonito odbačenog otpada u
okoliš na području Općine Koprivnički Ivanec (u
daljnjem tekstu: Općina).
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Članak 2.
Odbacivanje otpada u okoliš je svako
ostavljanje, napuštanje, odbacivanje ili odlaganje
otpada izvan lokacije za gospodarenje otpadom i ne
odnosi se na mjesto primopredaje otpada u sklopu
javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.
Protuzakonito
(nepropisno)
odbačenim
otpadom u okoliš smatra se otpad koji nije odložen u
skladu s općim aktima Općine kojim se uređuje način
pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog
otpada i kojim je propisan komunalni red.
Članak 3.
Mjere za sprječavanje
protuzakonitog
odbacivanja otpada na području Općine su:
−
uspostava sustava za zaprimanje obavijesti
o nepropisno odbačenom otpadu,
−
uspostava sustava evidentiranja lokacija
nepropisno odbačenog otpada na području
Općine,
−
provođenje redovitog terenskog nadzora na
području Općine radi utvrđivanja postojanja
nepropisno
odbačenog
otpada
i
poduzimanje daljnjih mjera iz nadležnosti
komunalnog redara,
−
postavljanje fizičkih prepreka kojima se
onemogućuje pristup na lokacije,
−
provođenje informativnih aktivnosti koji se
odnose na gospodarenje otpadom,
−
objava informacija na mrežnoj stranici
Općine o lokaciji i vremenu mobilnih
reciklažnih dvorišta kao i lokacijama
spremnika
postavljenim
na
javnim
površinama za odvojeno sakupljanje
komunalnog otpada,
−
postavljanje video nadzora,
−
godišnje akcije uklanjanja nepropisno
odbačenog otpada u okoliš na području
Općine.
Članak 4.
Obavijesti o protuzakonito odbačenom otpadu
mogu se dostaviti:
−
putem elektroničke pošte komunalnom
redaru,
−
putem
telefona/mobitela
komunalnom
redaru,
−
u prostorijama Općine – komunalnom
redaru,
−
pisanom obavijesti na adresu: Općina
Koprivnički Ivanec, Jedinstveni upravni
odjel, Matije Gupca 12, 48 314 Koprivnički
Ivanec.
Članak 5.
Evidenciju lokacija onečišćenih otpadom (u
daljnjem tekstu: Evidencija) na području Općine
obvezan je voditi komunalni redar.
U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka unose se
podaci o lokacijama onečišćenim otpadom,
količinama otpada, izvršenim nadzorima i drugi
podaci.
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Podaci koji se unose u Evidenciju moraju biti
usklađeni s aplikacijom za Evidenciju lokacija
odbačenog otpada koja je sastavni dio Informacijskog
sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.
Članak 6.
Komunalni redar mora provoditi redovite
terenske kontrole sa svrhom utvrđivanja lokacija
odbačenog otpada.
Na lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo
odbacivanje otpada potrebno je provoditi češće
kontrole te prilikom nadzora lokacija sastaviti
zapisnik.
Članak 7.
Općina mora osigurati godišnju provedbu
informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja
otpadom.
Informativne aktivnosti provode se:
−
objavom informacija na mrežnoj stranici
Općine,
−
provedbom
ili
podržavanjem
akcija
prikupljanja nepropisno odbačenog otpada
u okoliš,
−
održavanjem javne tribine,
−
suradnjom
s
trgovačkim
društvom
Komunalac d.o.o. Koprivnica (tiskanje i
dijeljenje letaka),
−
promidžbom putem sredstava javnog
priopćavanja.
Članak 8.
Radi
provedbe
mjera
za
uklanjanje
protuzakonito odbačenog otpada, komunalni redar će
rješenjem narediti uklanjanje otpada osobi koja je
nepropisno uskladištila, ostavila, odbacila i/ili odložila
otpad.
Ako je osoba koja je nepropisno uskladištila,
ostavila, odbacila i/ili odložila otpad nepoznata,
komunalni redar će rješenjem narediti uklanjanje
otpada vlasniku nekretnine na kojoj je nezakonito
odbačen otpad ili posjedniku nekretnine ako vlasnik
nekretnine nije poznat ili osobi koja sukladno
posebnim propisima upravlja određenim područjem
(dobrom), ako je otpad odložen na tom području
(dobru) ili osobi koju je zatekao da odbacuje otpad
izvan lokacije gospodarenja otpadom ili osobi za koju
se može dokazati da je otpad odbacila izvan lokacije
gospodarenja otpadom.
Rješenjem iz stavaka 1. i 2. ovog članka
određuje se: lokacija i procijenjena količina otpada,
obveznik uklanjanja otpada te obveza uklanjanja
otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje
tom vrstom otpada u roku koji ne može biti duži od
šest mjeseci.
Protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovog članka
može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
županije.
Istekom roka određenog rješenjem iz stavka 1.
i 2. ovog članka komunalni redar utvrđuje izvršenje
obveze određene rješenjem.
Ako komunalni redar utvrdi da obveza
određena rješenjem iz stavka 1. i 2. ovog članka nije
izvršena, Općina je dužna osigurati uklanjanje tog
otpada predajom ovlaštenoj osobi za gospodarenje
tom vrstom otpada na trošak izvršenika
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Članak 9.
Komunalni redar je ovlašten utvrditi identitet
fizičke osobe počinitelja odbacivanja otpada uvidom u
osobni identifikacijski dokument ili na drugi
odgovarajući način.
Fizička osoba počinitelj odbacivanja otpada
dužna je na zahtjev predočiti na uvid komunalnom
redu osobni identifikacijski dokument radi utvrđivanja
identiteta počinitelja odbacivanja otpada.
Ako fizička osoba počinitelj odbacivanja
otpada na zahtjev komunalnog redara ne predoči na
uvid osobni identifikacijski dokument radi provjere
identiteta, komunalni redar je ovlašten zatražiti
pružanje pomoći od djelatnika ministarstva nadležnog
za unutarnje poslove radi utvrđivanja identiteta
počinitelja odbacivanja otpada.
Ako komunalni redar utvrdi postojanje
opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad
odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik
nije poznat, odnosno osoba koja, sukladno posebnim
propisu, upravlja određenim područjem (dobrom) ne
dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u
svezi odbačenog otpada, komunalni redar je ovlašten
zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove radi
pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.
Članak 10.
Komunalni redar obvezan je podatke utvrđene
rješenjem iz članka 8. stavka 1. i 2. ove Odluke
unositi u mrežnu aplikaciju sustava evidentiranja
lokacija odbačenog otpada u skladu s odredbama
Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 11.
Općinski načelnik Općine Koprivnički Ivanec (u
daljnjem tekstu: općinski načelnik) obvezan je do 31.
ožujka tekuće godine, za prethodnu kalendarsku
godinu,
podnijeti
Općinskom
vijeću
Općine
Koprivnički Ivanec izvješće o lokacijama i količinama
odbačenog otpada te troškovima uklanjanja
odbačenog otpada uklonjenog temeljem ove Odluke
ili Odluke o komunalnom redu na području Općine
Koprivnički Ivanec.
Općinski načelnik obvezan je do 31. ožujka
tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o provedbi
izobrazno-informativnih aktivnosti za prethodnu
godinu nadležnom ministarstvu putem mrežne
aplikacije.
Članak 12.
Na lokacijama na kojima je više puta izvješćem
iz članka 11. stavka 1. ove Odluke utvrđeno
nepropisno odbacivanje otpada provest će se
posebne
mjere
sprječavanja
nepropisnog
odbacivanja otpada:
−
postavljanjem znakova upozorenja o
zabrani odbacivanja otpada,
−
pojačanim nadzorom komunalnog redara,
−
postavljanjem fizičkih prepreka kojima se
onemogućuje pristup na lokacije,
−
postavljanjem video nadzora.
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Članak 13.

Članak 2.

Sredstva za provedbu mjera iz ove odluke
osiguravaju se u proračunu Općine Koprivnički
Ivanec.
Članak 14.

Granice Prostornog plana uređenja Općine
Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Prostorni plan)
poklapaju se s granicama Općine Koprivnički Ivanec
(u daljnjem tekstu: Općina).

Za sve što nije propisano ovom Odlukom
primijenit će se odredbe Zakona.

Članak 3.

Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području Općine Koprivnički
Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 3/18).
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 351-01/22-02/04
URBROJ: 2137/09-22-1
Koprivnički Ivanec, 23. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec.,v.r.
13.

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19. i 98/19) i članka 31. Statuta
Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 3/18,
5/20. i 4/21) ) i Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”
broj 17/19) Općinsko vijeće Općine Koprivnički
Ivanec na 11. sjednici održanoj 29. ožujka 2022.
donijelo je

Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke
o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Koprivnički Ivanec
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Odlukom o donošenju IV. Izmjena i
dopuna Odluke
o donošenju Prostornog plana
uređenja Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem
tekstu: Odluka) donose se IV. Izmjene i dopune
Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Općine Koprivnički Ivanec ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 9/05, 9/07,
4/09. i 9/11).
(2) Stručni izrađivač Prostornog plana su
Urbane tehnike d.o.o., Vrbik 8a, Zagreb.

(1) IV. Izmjene i dopune Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec
sadržane su u elaboratu „IV. Izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički
Ivanec“ koji je sastavni dio ove Odluke i sadrži:
A) TEKSTUALNI DIO
I. Opće odredbe
II. Odredbe za provođenje
III. Prijelazne i završne odredbe
B) GRAFIČKI DIO
Korištenje i namjena površina (M 1:25 000),
Infrastrukturni sustavi (M 1:25 000),
Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
(M 1:25 000).
Građevinska područja:
4.1. Koprivnički Ivanec (M 1:5 000),
4.2. Kunovec i Goričko (M 1:5 000),
4.3. Botinovec (M 1:5 000),
4.4. Pustakovec (M 1:5 000),
4.5. Poduzetnička zona Koprivnički Ivanec (M
1:5 000),
4.6. Zona Piškornica (M 1:5 000).
5.1.
Kartogram
Nerazvrstane
ceste
i
poljoprivredna područja (M 1:30 000),
5.2. Kartogram Promet (M 1:30 000).
C) OBVEZNI PRILOZI
- Obrazac prostornog plana
- Obrazloženje:
1. Polazišta
2. Ciljevi prostornog uređenja
3. Plan prostornog uređenja
- Izvod iz Strategije prostornog uređenja
Republike Hrvatske i Prostornog plana Koprivničkokriževačke županije (u daljnjem tekstu: Županijski
plan),
- Popis sektorskih dokumenata i propisa,
- Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i 94. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji,
- Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi,
- Evidencija postupka izrade i donošenja
prostornog plana,
- Sažetak za javnost.
Članak 4.
(1) U smislu ove Odluke izrazi i pojmovi koji se
upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:
1. Općina Koprivnički Ivanec - označava
teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu
jedinicu lokalne samouprave.
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2. Građevinska područja naselja - odnosi se
na građevinska područja 5 naselja u
sastavu Općine, a čini ga prostor
namijenjen
stalnom
i
povremenom
stanovanju i pratećim funkcijama kao što su:
prosvjeta, zdravstvo, kultura, šport, uprava,
radne zone, trgovina, servisi i drugo, a
sastoji se od izgrađenog dijela i dijela
predviđenog za daljnji razvoj naselja.
3. Akt kojim se odobrava gradnja – svi opći i
upravni akti koje izdaje nadležno upravno
tijelo županije, velikog grada ili grada na
osnovu kojih se odobrava gradnja
(lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima
gradnje,
potvrda
glavnog
projekta,
građevinska dozvola, rješenje za građenje).
4. Izdvojeno građevinsko područje izvan
naselja je izgrađena i/ili neizgrađena
prostorna cjelina izvan građevinskog
područja naselja isključivo za gospodarsku
namjenu bez stanovanja (proizvodnja,
ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja.
5. Izdvojeni dio građevinskog područja naselja
je odvojeni dio postojećega građevinskog
područja istog naselja nastao djelovanjem
tradicijskih, prostornih i funkcionalnih
utjecaja.
6. Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor
nalazi neposredno na površini, odnosno
najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i
zaravnanog terena mjereno na najnižoj
točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor
nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod
poda kata ili krova).
7. Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor
nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do
50% svoga volumena u konačno uređeni i
zaravnani teren uz pročelje građevine,
odnosno da je najmanje jednim svojim
pročeljem izvan terena.
8. Podrum (Po) je potpuno ukopani dio
građevine čiji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja, odnosno suterena.
9. Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi
između dva poda iznad prizemlja.
10. Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se
prostor nalazi iznad zadnjega kata i
neposredno
ispod kosog ili zaobljenog
krova.
11. Visina građevine mjeri se od konačno
zaravnatog i uređenog terena uz pročelje
građevine na njegovom najnižem dijelu do
gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega
kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija
visina ne može biti viša od 1,2 m.
12. Ukupna visina građevine mjeri se od
konačno zaravnanog i uređenog terena na
njegovom najnižem dijelu uz pročelje
građevine
do
najviše
točke
krova
(sljemena).
13. Pomoćne građevine su garaže, drvarnice,
spremišta i slično.
14. Manje građevine gospodarske namjene su
građevine sa pretežito zanatskim, uslužnim,
trgovačkim,
ugostiteljskim
i
sličnim
djelatnostima koje ne smetaju okolini i ne
umanjuju uvjete stanovanja i rada na
susjednim građevnim česticama.
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15. Poljoprivredne gospodarske građevine su:
- zgrade bez izvora zagađenja (sjenici,
kolnici, šupe, ljetne kuhinje, spremišta
poljoprivrednih proizvoda, alata i strojeva,
staklenici, plastenici i slično,
- zgrade s izvorima zagađenja: staje,
svinjci, kokošinjci, kunićnjaci i slično.
16. Javna infrastruktura državne i regionalne
razine su građevine i uređaji, kojima
neposredno upravljaju pravne osobe s
javnim ovlastima u području prometa,
energetike,
upravljanja
vodama
i
gospodarenja s drugim vrstama prirodnih
dobara ili zaštite okoliša.
17. Komunalna infrastruktura su građevine i
uređaji infrastrukture lokalne razine, koja se
priprema i gradi na temelju posebnog
propisa.
18. Krajobraz je određeno područje viđeno
ljudskim okom, čija je narav rezultat
međusobnog djelovanja prirodnih i ljudskih
čimbenika, a predstavlja bitnu sastavnicu
čovjekovog okruženja, izraz raznolikosti
zajedničke kulturne i prirodne baštine te
temelj identiteta područja.
19. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se
poljoprivredne površine: oranice, vrtovi,
livade,
pašnjaci,
voćnjaci,
maslinici,
vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i
drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.
20. Građevina je građenjem nastao i s tlom
povezan sklop, svrhovito izveden od
građevnih
proizvoda
sa
zajedničkim
instalacijama i opremom, ili sklop s
ugrađenim postrojenjem, odnosno opremom
kao tehničko – tehnološka cjelina ili
samostalna postrojenja povezana s tlom, te
s tlom povezan sklop koji nije nastao
građenjem, ako se njime mijenja način
korištenja prostora.
21. Postojeća građevina je građevina izgrađena
na temelju građevinske dozvole ili drugog
odgovarajućeg akta za građenje i svaka
druga građevina koja je s njom izjednačena
prema Zakonu o prostornom uređenju i
gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09.
i 55/11) (u daljnjem tekstu: Zakon).
22. Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena
građevina namijenjena boravku ljudi,
odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari.
Zgradom se ne smatra pojedinačna
građevina unutar sustava infrastrukturne
građevine (trafostanice, pothodnici, mostovi
i slične građevine).
23. Zamjenska građevina je nova građevina
izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini
mjesta prethodno uklonjene postojeće
građevine unutar iste građevne čestice,
kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled,
veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje
građevine.
24. Zgrada čija građevinska bruto površina nije
veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje
isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija
građevinska bruto površina nije veća od 600
m2 su zgrade u čiju se građevinsku bruto
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25. površinu uračunavaju i površine svih drugih
građevina ako se nalaze na istoj građevnoj
čestici.
26. Uređeno građevinsko zemljište je dio
građevinskog područja koje je opremljeno
za građenje u skladu s prostornim planom.
27. Uređenje građevinskog zemljišta je skup
odluka, mjera, uvjeta i postupaka na temelju
kojih se provodi opremanje građevinskog
zemljišta.
28.Zahvat u prostoru je privremeno ili trajno
djelovanje ljudi u prostoru kojim se određuje
ili mijenja stanje u prostoru.
29. Zaštita prostora je skup odluka, mjera i
uvjeta kojima se osigurava prepoznatljiv red
i kultura u prostoru te kvalitetno uređenje
zemljišta.
30. Koeficijent izgrađenosti (kig) je odnos
izgrađene
površine
zemljišta
pod
građevinom i ukupne površine građevne
čestice. Zemljište pod građevinom je
vertikalna
projekcija
svih
zatvorenih
dijelova,
otvorenih
i
natkrivenih
konstruktivnih dijelova građevine osim
balkona, na građevnu česticu, uključivši i
terase u prizemlju građevine kada su iste
konstruktivni dio podzemne etaže. U
izgrađenu površinu ne ulaze cisterne,
septička jama i slične građevine, ukoliko su
ukopane u zemlju, kao i terase na terenu.
31. Koeficijent iskorištenosti (kis) je odnos
građevinske bruto površine građevine i
površine građevne čestice.
II.ODREDBE ZA PROVOĐENJE

−
−
−
−
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magistralni plinovod Ludbreg - Koprivnica
DN 500/50,
istražni prostor „Drava 02“ (DR-02) za
istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
DC20 - Čakovec (D3) – Prelog – D.
Dubrava – Đelekovec – Koprivnica (D2),
centar za gospodarenje otpadom „CGO
Piškornica“, a u točci 2. brišu se riječi: “regionalni centar za gospodarenje otpadom
Piškornica.”
Članak 10.

U članku 18. stavku (1)., podstavku 3. riječ
“prateće” briše se.
Članak 11.
U članku 19. stavku (1). iza riječi “poslovna,”
dodaje se riječ ”javna”.
U istom članku,
stavku (3). iza riječi
“gospodarskog” dodaje se riječ ”javnog”.
U istom članku, stavku (4). iza riječi “poslovne”
dodaje se riječ ”javne”.
Članak 12.
U članku 20. stavku (1). točki 2. podstavku 2.
riječi „s potencijalnim izvorima zagađenja:“ brišu se.
U istom članku, stavku (1). točki 3. podtočki a),
podstavku 4. riječ „montažne” briše se.
U istom članku, stavak (5). mijenja se i glasi:
„privremena građevina se može postavljati za za
potrebe građenja građevine odnosno uređenja
gradilišta te za potrebe sajmova i javnih manifestacija
ili prigodnu prodaju.“

Članak 5.

Članak 13.

U članku 6. stavku (1). podstavak „e) zona
mješovite gradnje pretežito poljoprivredne M4“ briše
se.
Članak 6.

U članku 22. stavak (1). mijenja se i glasi:
„U sklopu građevinskih područja naselja mogu
se graditi gospodarske građevine s izvorima
zagađenja, kapaciteta do 30 komada muznih krava,
80 komada junadi za tov, 120 svinja i 300 komada
peradi i to isključivo za uobičajeni uzgoj i tov stoke i
peradi u domaćinstvu. Broj komada različitih vrsta
stoke se kumulativno zbraja. Iznimka je centralni dio
naselja Koprivnički Ivanec u kojem je dopušteno
graditi građevine samo za 10 uvjetnih grla.

U članku 4. iza stavka (3) riječi „i Koprivnički
Ivanec-Piškornica.“.
U istom članku stavak (3). briše se.
Članak 7.
U članku 7. riječi „U planovima nižeg reda“
brišu se.
Članak 8.
U naslovu članka 8. riječi „- Građevne zone
(poduzetničke zone“ se brišu.
U istom članku, stavku (1). riječi „zonu
Koprivnički Ivanec-Danica i Koprivnički IvanecPiškornica“ zamjenjuju se riječima „Poduzetničku
zonu Koprivnički Ivanec“.
U istom članku, stavak (3). briše se.
Članak 9.

U članku 16. stavku (1). točki 1. dodaje se:
−
magistralni plinovod Legrad - Koprivnica
DN 300/50,
−
magistralni plinovod Budrovac - Varaždin I
DN 300/50,

Tablica konverzije za izračun uvjetnih grla:
DOMAĆA ŽIVOTINJA
1. Bikovi, krave i ostala goveda starija od 24 mjeseci te

UG
1,0

2. Goveda starosti od 6 do 24 mjeseca
3. Goveda starosti do 6 mjeseci
4. Ovce i koze
5. Rasplodne krmače > 50 kg
6. Ostale svinje
7. Kokoši nesilice
8. Ostala perad

0,6
0,4
0,15
0,5
0,3
0,014
0,03

Članak 14.

Članak 23. se briše.

Stranica 943 - Broj 10

“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”
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se.
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Članak 24.

U članku 26. stavku (1) riječi: „obiteljskih“ brišu

Članak 44. briše se.

U istom članku, stavku (5). iza riječi „kod“ riječi
„zamjene postojeće građevine novom,” se brišu i iza
riječi ”ili” riječi ”potvrde izvedenog stanja, odnosno“ se
brišu.
Članak 16.

Članak 25.
Članak 45. briše se.
Članak 26.

Članak 27. se briše.

U članku 52. stavak (3) briše se.

Članak 17.

Članak 27.

U članku 29. stavku (2). iza riječi „naselja“ riječi
„(zamjenska gradnja ili interpolacija) ne smiju se
locirati na udaljenost manjoj od 1,8 m visine
građevine, mjereno od ruba kolnika te ceste, pri čemu
se visinom smatra visina sljemena (ako je zabatni zid
paralelan sa cestom), odnosno visina vijenca u
ostalim slučajevima.” brišu se.
U članku 29. stavak (3). briše se.

U članku 54. stavku (1) riječi: „i slojnih voda“
brišu se:
Članak 28.

Članak 18.
U članku 31. stavku (1). riječ „Idejnim“ briše se.
Članak 19.
U članku 32. iza stavka (3). dodaje se novi
stavak 4. koji glasi:
„Ukoliko se na udaljenosti manjoj od 3,0 m od
međe građevne čestice predviđa gradnja lođe,
balkona, prohodne terase, otvorene galerije,
otvorenog stubišta ili drugog otvorenog korisnog
prostora građevine, na tu stranu građevina treba
predvidjeti puni zid, pregradu ili ostakljenu neprozirnu
pregradu visine 1,80 m koja će onemogućiti vizualni
kontakt između susjednih čestica.“
Članak 20.
U članku 34. stavak (3). mijenja se i glasi:
„Udaljenost pčelinjaka od susjedne međe treba
uskladiti s važećim Pravilnikom o držanju pčela“.
Članak 21.

U članku 41. stavak (3). briše se, a stavci (4). i
(5). postaju stavci (3). i (4).
U istom članku, stavku (5) brojka „10“
zamjenjuje se brojkom „15“.
Članak 22.
U članku 42. stavku (1) iza riječi „parceli („
dodaje se riječ „javna“ ) i iza riječi „visine“ dodaju se
riječi „podrum ili suteren“
U istom članku, stavku (3) iza riječi „baštine“
brišu se riječi „ili u slučaju postojećih loše izvedenih
ravnih krovova kojima je potrebna sanacija“.
Članak 23.
Članak 43. briše se.

U članku 59. stavak (3) mijenja se i glasi:
„Gospodarske građevine za uzgoj životinja
mogu se graditi na slijedećim minimalnim
udaljenostima od građevinskog područja, te državnih,
županijskih i lokalnih cesta:
Minimalna udaljenost (m)
Broj
uvjetnih Od građe- Od državne
Od županijske Od lokalne cegrla
vnog
ceste
ceste
ste
10-50

30

50

30

10

51-100

50

60

40

15

101-200

100

75

50

20

201-300

150

100

60

30

200

150

70

40

300

200

100

50

301Preko

U istom članku, iza stavka (5) dodaje se novi
stavak (6) koji glasi:
„Iznimno, kod proširenja kapaciteta postojećeg
zatečenog gospodarstva za uzgoj peradi odnosno
rekonstrukcije postojećih gospodarskih građevina za
uzgoj peradi dopuštaju se manje udaljenosti od
navedenih u stavku 3. ovog članka, ali ne manje od
30 m.“
Članak 29.
U članku 69. stavku (1) riječi „i detaljnih
planova uređenja“ biršu se.
U istom članku stavak (2) se briše.
Članak 30.
U članku 74.a. stavak (3) se briše.
Dosadašnji stavci (3), (4), (5), (6) i (7) postaju stavci
(2), (3), (4), (5) i (6).
Članak 31.
U članku 79. dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
„Iznimno, prilikom rekonstrukcije postojećih građevina
društvenih djelatnosti, udaljenost može biti i manja.“
Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3) koji se
mijenja i glasi:
„Pri projektiranju građevina preporučuju se normativi
važećih
državnih
pedagoških
standarda
za
predškolski odnosno osnovnoškolski sustav odgoja i
obrazovanja“
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Članak 32.
glase:

U Članku 81. dodaju se stavci (2), (3) i (4) koji

„(2) Županijske ceste na području Općine:
-2112 Botinovec-Kunovec-A.G. Grada
Koprivnica
(3) Lokalne ceste na području Općine:
25198 CGO Piškornica-D20
26001
Zablatje
(ŽC
2081)-ImbriovecPustakovec-Koprivnički Ivanec (ŽC 2112)
26015 Kunovec (ŽC 2112)-A.G. Grada
Koprivnica
26154 Koprivnički Ivanec (ŽC 2112)-Peteranec
(D41).
(4) Rezervira se koridor za planirani zahvat u
sustavu cestovnog prometa: planirana nova pristupna
cesta prema CGO Piškornica.“
Članak 33.
U članku 84. stavku (5) iza podstavka 1.
dodaje se novi podstavak 2. koja glasi:
„- 15,0 m za županijske ceste,“
Postojeći podstavci 2.-4. postaju podstavci 3.5.
U novonastalom podstavku 3. brojka „16,0“
zamjenjuje se brojkom „10,0“.
Članak 34.
Članak 90.a se briše.

Članak 35.
Članak 91. mijenja se i glasi:
„(1) Elektronička komunikacijska infrastruktura
(EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja,
dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu
i povezanu opremu na postojećim građevinama
(antenski prihvat) i elektroničku komunikacijsku
infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim
antenskim stupovima.
(2) U cilju preventivne zaštite stanovništva, a
primarno djece kao naročito osjetljive skupine, jakost
električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a
ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m2na čitavom
području obuhvata Plana.
(3) Novi antenski uređaji ne mogu se
postavljati na crkve i crkvene tornjeve te građevine
društvene namjene – predškolske, školske, domove
umirovljenika, zdravstvene te socijalne ustanove.
(4) Na području Općine dozvoljena je gradnja
samostojećih antenskih stupova.
(5) Točna lokacija samostojećeg antenskog
stupa unutar zone elektroničke komunikacijske
infrastrukture definirat će se u postupku ishođenja
akta na osnovu kojeg se dozvoljava gradnja,
poštujući zakonsku regulativu, pravila struke i
odredbe ovog Prostornog plana. U postupku
ishođenja akta na osnovu kojeg se dozvoljava
gradnja potrebno je pribaviti uvjete tijela nadležnih za
zaštitu prirode, zaštitu okoliša i krajobraza, zaštitu
kulturne baštine, odnosno tijela određenih posebnim
propisima.
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(6) Unutar zone elektroničke komunikacijske
infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg
antenskog stupa takvih karakteristika da može
prihvatiti više operatera.
(7) Dopušteno je postavljanje elektroničke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postojećim građevinama u skladu s posebnim
uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim
propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom
ishođenja akta kojim se dozvoljava gradnja. Lokaciju
treba uvjetovati:
−
izvan područja posebnih uvjeta korištenja,
−
izvan područja javne i društvene namjene
(zdravstvena, socijalna, predškolska i
školska),
−
unutar
područja
gospodarskih,
infrastrukturnih, komunalnih
i sličnih
djelatnosti.
−
izvan zona zaštite kulturnih spomenika,
−
zaštitom gradskih jezgri, vizura na
zaštićene objekte i slično, te vodeći računa
o panoramskim vrijednostima krajobraza,
−
izvan poljoprivrednog zemljišta P1 i P2
kategorije ukoliko postoji niže vrijedno
poljoprivredno zemljište,
(8) Lokacije samostojećih antenskih stupova u
odnosu na kulturna dobra:
−
odabir lokacije vrši se po principu očuvanja
dominantnih vizura i sagledavanja kulturnih
dobara, uz minimalan utjecaj na prirodni i
kulturno-povijesni krajobraz,
−
nije moguće postavljati unutar prostornih
međa zaštićenih kulturnih dobara,
−
u slučaju zemljanih radova u zoni
potencijalnih arheoloških lokaliteta potrebno
je provesti zaštitna arheološka istraživanja
te osigurati arheološki nadzor,
−
samostojeće antenske stupove moguće je
postavljati sukladno zakonskoj regulativi o
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, uz
ishođenje posebnih uvjeta zaštite kulturnih
dobara te prethodnog odobrenja, odnosno
suglasnosti nadležne Uprave za zaštitu
kulturne baštine.“
Članak 36.

glasi:

Iza članka 91. dodaje se novi članak 91.a koji

„(1) Potrebno je omogućiti izgradnju kabelske
kanalizacije i elektroničke komunikacijske mreže
odnosno svjetlovodne mreže kao pouzdanog medija
za
implementaciju
naprednih
elektroničkih
komunikacijskih usluga, zbog toga potrebno je:
−
omogućiti da se, na brz i jednostavan način
svi postojeći i budući objekti, priključe na
elektroničku komunikacijsku mrežu,
−
omogućiti korištenje površina i pojaseva –
koridora svih lokalnih, županijskih i državnih
cesta za dogradnju i rekonstrukciju
postojeće
kabelske
kanalizacije
i
elektroničke komunikacijske mreže, kao i
izgradnje nove.,
−
za sve nove poslovne, stambeno-poslovne
zgrade predvidjeti izgradnju kabelske
kanalizacije do najbliže točke konekcije s
postojećom, a sve prema važećoj
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zakonskoj regulativi i odgovarajućim
Pravilnicima. Isto vrijedi i za sve
gospodarske, sportsko - rekreacijske i
urbane
zone,
odnosno
građevinska
područja naselja,
izgradnju nove elektroničke komunikacijske
mreže u građevinskim područjima naselja
planirati polaganjem podzemnih kabela,
omogućiti postavljanje svjetlosnih razdjelnih
ormara za na stup ili sa postoljem, za
smještaj pasivne opreme.“
Članak 37.

se.

U članku 92. stavku (1) riječi „i Kunovec“ brišu
Članak 38.

U Članku 93. u stavku (1) riječi „sa zaštitnim
pojasom od 100 metara“ zamijenjuju se riječima
„zaštitni koridor 40 m (20 m na svaku stranu od osi
DV-a)“.
U istom članku dodaje se novi stavak (3) koji
glasi:
„(3) Prilikom izdavanja akta na osnovu kojeg
se dozvoljava zahvat u prostoru ili gradnja građevina
u zaštitnom koridoru dalekovoda ili prostoru u
okruženju transformatorske stanice, potrebno je
zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležnog
elektroprivrednog poduzeća (operator prijenosnog
sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj
nadležnosti se nalazi postojeći ili planirani dalekovod/
kabel ili transformatorska stanica.“
Članak 39.
glasi:

Iza članka 93. dodaje se novi članak 93.a koji

„Povezivanje odnosno priključak planiranog
obnovljivog izvora energije vjetroelektrane/sunčane
elektrane/elektrane
geotermalne
energije
na
elektroenergetsku mrežu, sastoji se od pripadajuće
trafostanice smještene u granicama obuhvata
planirane vjetroelektrane/sunčane elektrane/elektrane
geotermalne energije i priključnog dalekovoda/kabela
na postojeći ili planirani dalekovod ili na postojeću ili
planiranu trafostanicu. Točno definiranje trase
priključnog dalekovoda/kabela bit će ostvarivo samo
po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane
ovlaštenog
elektroprivrednog
poduzeća/tvrtke
(operator
prijenosnog
sustava
ili
operater
distribucijskog sustava), a na osnovi nadležnosti
mjestu priključka (DV i TS) visokog ili srednjeg
napona i prihvaćenog Elaborata optimalnog
tehničkog rješenja priključenja na mrežu.“
Članak 40.

Članak 41.
glasi:

Iza članka 96.a dodaje se novi članak 96.b koji

„(1) Za postojeće magistralne plinovode (kao i
one koje imaju pravovaljanu Lokacijsku odnosno
Građevinsku dozvolu, a još nisu izgrađeni) nužno je
primjenjivati Čl. 8 i 9. Pravilnika o tehničkim uvjetima i
normativima za siguran transport tekućih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima
te naftovodima i plinovodima za međunarodni
transport (Sl. list br. 26/85) koji, između ostalog,
podrazumijeva zaštitni koridor magistralnog plinovoda
koji iznosi 30 m lijevo i desno od osi plinovoda u
kojem je zabranjena gradnja objekata namjenjenih za
stanovanje ili boravak ljudi. Također, za sve zahvate
u prostoru vezane uz gradnju u blizino plinovoda
nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od
upravitelja voda.
(2) Ovim Planom omogućuje se gradnja
sunčanih elektrana kao samostojećih objekata na tlu:
−
izvan građevinskih područja naselja
−
izvan infrastrukturnih koridora
−
izvan osobito vrijednog obradivog tla (P1)
−
izvan zaštićenih i predloženih za zaštitu
dijelova prirode
−
izvan kulturno – povijesnih cjelina
−
na izdvojenim građevinskim područjima
izvan naselja,
(3) Fotonaponske elektrane integrirane na
građevinama - fotonaponski moduli mogu se
instalirati na vanjsku ovojnicu građevine, najčešće na
kose ili ravne krovove građevina, na fasade, sjenila,
balkone, nadstrešnice, natkrivena parkirališta i slično.
(4) Lokacije za smještaj energetskih građevina
za proizvodnju električne i toplinske energije iz
bioplina i biomase mogu biti:
−
izvan građevinskih područja stambene
namjene,
−
na površinama mješovite namjene,
−
na površinama gospodarske namjene,
−
na
površinama
namijenjenim
za
gospodarenje otpadom,
−
na površinama namijenjenim za uređaje za
prošišćavanje otpadnih voda,
−
u
sklopu
građevina
namijenjenih
poljoprivrednoj
proizvodnji
izvan
građevinskog područja
−
izvan kulturno – povijesnih cjelina
(5)
Građevine
za
korištenje
energije
geotermalnih izvora preporuča se graditi na
lokacijama na kojima se istražnim radovima utvrdi
postojanje rezervi, a nalaze se u blizini većih
potrošača toplinske energije te je moguće zadovoljiti
potrebne kriterije za priključenje na elektroenergetsku
mrežu.„
Članak 42.

Iza Članka 94. dodaje se novi članak 95. koji

Članak 96.b postaje 96.c.

„Otpadne vode iz CGO Piškornica pročišćivat
će se na vlastitom uređaju za pročišćivanje otpadnih
voda (UPOV) koji će biti izgrađen unutar CGO
Piškornica te će se nakon obrade ispuštati u sustav
javne odvodnje.“

Članak 43.

glasi:

1. travnja 2022.

U članku 98., u stavku (1), riječi „70/05,
139/08. i 57/11“ zamijenjuju se riječima „80/13, 15/18,
14/19 i 127/19“.
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U stavku (2) riječi „Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području
Koprivničko-križevačke
županije”
zamijenjuju se riječima “Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Koprivničko-križevačke županije“.
U stavku (3) iza riječi „Hrvatske“ dodaju se
riječi „(Natura 2000 područja) pod nazivom „Zovje“,
označeno
identifikacijskim
brojem
područja
„HR2000672“, definirano“, a riječi „područje važno za
divlje svojte i stanišne tipove koja je proglašena
Uredbom Vlade Republike Hrvatske („Narodne
novine“ broj 109/07)“ zamijenjuju se riječima
„područje očuvanja značajna za vrste i stanišne
tipove (POVS) sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i
nadležnostima javnih ustanova za upravljanje
područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj
80/19).“
Članak 44.
U članku 99. stavak (1) briše se, a stavak (2)
postaje stavak (1).
Članak 45.
U članku 103. stavku (1) u tablici se dodaje
točka 9. koja glasi: „

9
.

Arheološko nalazište Log-Parag 1
koje se nalazi 150 m od odlagališta
Piškornica odnosno prilaznog puta,
na platou uz bivši meandar potoka
Gliboki. Najstariji determinirani
keramički nalazi potječu iz mlađeg
željeznog doba, a uz njih je prikupljen i keramički materijal iz antičkog i kasnoantičkog razdoblja (2.6. st.)

Koprivnički Ivanec, Piškornica
P

Članak 46.
U članku 105.c, stavku 2. podtočka 1. briše.
Dosadašnja podtočka 2. postaje podtočka 1.
Članak 47.
Članak 106. mijenja se i glasi:
„(1) Na području općine planirana je uspostava
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, koji se
temelji na stvaranju preduvjeta za provođenje mjera
sprječavanja nastanka otpada, odvajanju otpada na
mjestu nastanka i uspostavi učinkovitog sustava
odvojenog prikupljanja otpada. Planirana je
infrastruktura koja omogućuje ispunjavanje ciljeva
gospodarenja otpadom sukladno redu prvenstva
gospodarenja otpadom, kroz uspostavu reciklažnog
dvorišta. Obzirom na broj stanovnika Općine na
području obuhvata Prostornog plana potrebno je
formirati najmanje jedno reciklažno dvorište, a u
naseljima u kojima se reciklažno dvorište ne nalazi
osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne
jedinice. Prostorni smještaj reciklažnog dvorišta kao i
način rada mobilne jedinice mora omogućiti
pristupačno korištenje svim stanovnicima područja za
koje su uspostavljeni. Uz planirano reciklažno
dvorište planira se i odlagalište građevinskog otpada
i kompostište.
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(2) Građevine za gospodarenje otpadom od
lokalnog značaja potrebno je urediti sukladno važećoj
zakonskoj regulativi. Otpadom je potrebno postupati
na način da se onemoguće i spriječe emisije u zrak i
okolni prostor. Podna površina mora biti izvedena od
nepropusne kolničke konstrukcije s blagim padom
prema otvorenom kanalu za prikupljanje tehnoloških
(procjednih) otpadnih voda, kojim se ista provodi do
sabirne jame za prikupljanje tehnoloških voda.
Sabirne
jame
moraju
biti
izvedene
od
vodonepropusnog materijala, a pražnjenje istih vršiti
sukladno propisima.
(3) Odvojeno prikupljanje, razvrstavanje i
skladištenje reciklažnog, građevnog, opasnog i
neopasnog te drugog otpada sukladno zakonskoj
regulativi, moguće je u zasebnim odgovarajućim
natkrivenim ili nenatkrivenim spremnicima.
(4) Oko građevne čestice građevine za
gospodarenje otpadom od lokalnog značaja obvezna
je izgradnja ograde, sa odvojenim pješačkim i kolnim
ulazom.“
Članak 48.
Članak 106.b mijenja se i glasi:
„(1)
Na
kartografskom
prikazu
2.2.
„Vodnogospodarski sustavi i otpad“, u mjerilu
1:25.000 ucrtan je centar za gospodarenje otpadom
CGO „Piškornica od državnog značaja unutar kojeg
su planirane građevine za gospodarenje otpadom. U
sklopu navedenih građevina za gospodarenje
otpadom mogu se graditi sve vrste građevina i
uređaja, odnosno odvijati različite aktivnosti i postupci
vezani uz sakupljanje i obradu otpada, sukladno
posebnim propisima. Planom je definirana pristupna
prometnica te trasa priključnog voda odvodnje.
Za planirani CGO „Piškornica“ izrađena je
studija izvedivosti.
CGO će koristiti tehnologiju koja uključuje
mehaničko-biološku obradu (MBO) otpada uz
izdvajanje materijala koji se mogu reciklirati, goriva iz
otpada (GIO) i proizvoda sličnog kompostu (PSK) koji
se odlaže na odlagalište za neopasan otpad.
Na lokaciji CGO će se nalaziti površina za
odlagalište neopasnog otpada, podkategorije 2, za
konačno zbrinjavanje ostataka iz MBO, PSK i
prethodno obrađenog neopasnog proizvodnog
otpada. Osim toga, na lokaciji će se obrađivati i
građevinski otpad (mehanička obrada građevnog
otpada), te će biti i lokacija za odlagalište inertnog
otpada za konačno zbrinjavanje ostataka iz obrade
građevnog otpada.
Potrebno je prioritetno pristupiti sanaciji
odlagališta Piškornica – naročito onečišćenog
nesaniranog područja izvan ograde južno od
današnjeg odlagališta otpada.
Potrebno je proširiti sustav monitoringa
podzemnih voda na širem području odlagališta
otpada Piškornica uspostavom dodatnih piezometara.
Kod svakog značajnijeg crpljenja pitke vode
potrebno je hidrološkim modelom provjeriti moguće
zakretanje onečišćenja prema vodocrpilištu Ivanščak
te ograničiti izgradnju novih zdenaca koji bi svojim
kapacitetom crpljenja imali utjecaj na zaokretanje
strujnica podzemnih voda prema vodocrpilištu
Ivanščak. Alternativno je potrebno razmotriti
mogućnost pribavljanja potrebnih količina pitke vode
s drugih izvorišta (Lipovec).
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(3)
Do
uspostave
CGO-a
odlaganje
komunalnog otpada nastaviti će se na postojećem
službenom odlagalištu otpada„Piškornica“. Po
uspostavi CGO-a odlagalište „Piškornica potrebno je
sanirati.“
Članak 49.
Članak 106.e briše se.
Članak 50.
U članku 110., stavku (3), brojke „140/05,
82/06, 129/08, 80/10. i 124/10“
zamijenjuju se
brojkama „68/18, 115/18, 98/19“.
Članak 51.
U članku 110.a, stavku (1), brojke „153/09“,
zamijenjuje se brojkama „66/19 i 84/21“.
Članak 52.
U članku 110.c, stavku (1), brojke „55/02“,
zamijenjuje se brojkama „66/11 i 47/13“.
Članak 53.
U članku 110.h, stavku (1) iza podstavka 3.
dodaju se novi podstavci 4. i 5. koji glase:
−
Zakonu o sustavu civilne zaštite (“Narodne
novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21),
−
Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu
Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke
županije
broj
8/19).“.
Članak 54.
U članku 110.i stavku 3.
ugostiteljski objekt „Korner“ brišu se.

riječi

„kao

i

Članak 55.
U članku 111. stavak (1) briše se.
U istom članku, stavku (2) iza točke 1. dodaje
se nova točka 2. koja glasi: „UPU – Koprivnički
odvojak”.
U istom članku, stavak (3) mijenja se i glasi:
„Granice obuhvata UPU-a Koprivnički odvojak
određene su kartografskim prikazom br. 3. “Uvjeti za
korištenje, uređenje i zaštitu prostora”, M 1:25.000 i
kartografskim prikazom br. 4.1 „Koprivnički Ivanec“,
M 1:5. 000.“
U istom članku, dosadašnji stavci (2), (3) i (4)
postaju stavci (1), (2) i (3).
Članak 56.
U članku 112., stavku (2) riječi „Detaljnim
planom uređenja (DPU-om) Koprivnički odvojak“
zamijenjuju se riječima „UPU – Koprivnički odvojak”.
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.
(1) Elaborat izvornika IV. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec
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izrađuje se u šest (6) primjeraka, a ovjerava ga
predsjednik Općinskog vijeća Općine Koprivnički
Ivanec.
(2) Po jedan (1) primjerak Izvornika dostavit će
se:
−
Ministarstvu graditeljstva i prostornog
uređenja
−
Zavodu za prostorno uređenje Koprivničkokriževačke županije.
(3) Dva (2) primjerka Izvornika dostavit će se:
−
Koprivničko-križevačkoj
županiji
–
Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
(4) Dva (2) primjerka Izvornika Prostornog
plana dostavit će se Općini koji se čuvaju u
pismohrani Općine.
(5) Izvornik Prostornog plana izrađen je i u
digitalnom obliku, te se dostavlja i pohranjuje zajedno
sa analognim oblikom Prostornog plana.
Članak 58.
(1) Za tumačenje ove Odluke i elaborata iz
članka 1. ove Odluke nadležno je Općinsko vijeće
Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće)
Članak 59.
(1) Praćenje provođenja ove Odluke obavljat
će Općinsko vijeće preko dokumenata praćenja
stanja u prostoru (Izvješće o stanju u prostoru
Općine) čime će se utvrditi mjere koje treba
predvidjeti i provesti u daljnjem razdoblju.
(2)
Jedinstveni
upravni
odjel
Općine
Koprivnički Ivanec će najmanje jednom godišnje
Općinskom
vijeću prezentirati informaciju o
provođenju Odluke, s prijedlozima mjera koje treba
predvidjeti u daljnjem postupku njegove primjene.
Članak 60.
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke
prestaje važiti grafički dio koji se sastoji od
kartografskih prikaza i od grafičkih priloga kartograma iz Odluke o donošenju II. izmjena i
dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana
uređenja Općine Drnje („Službeni glasnik Koprivničko
-križevačke županije“ broj 3/17).
(2) Grafički dio iz stavka 1. ovoga članka
zamjenjuje se novim grafičkim dijelom koji se sastoji
od novih kartografskih prikaza i od novih grafičkih
priloga - kartograma koji su navedeni u članku 2. ove
Odluke.
Članak 61.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u «Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije».
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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
KOPRIVNIČKI IVANEC

KLASA: 350-02/22-02/03
URBROJ: 2137/09-22-1
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
14.

Na temelju članka 35 b. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13. – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19. i
144/20 ) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički
Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21), Općinsko
vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 11. sjednici
održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 1.
srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine
I.
Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 1. srpnja
do 31. prosinca 20201 godine, KLASA: 022-05/2201/01, URBROJ: 2137/09-22-1 od 24. ožujka 2022.
godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 022-05/22-01/01
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
15.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju
vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09,
90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17. i
66/19) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec
(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”
broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine
Koprivnički Ivanec na 11. sjednici održanoj 29. ožujka
2022. donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
utroška sredstava vodnog doprinosa na
području Općine Koprivnički Ivanec
u 2021. godini
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I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
utroška vodnog doprinosa na području Općine
Koprivnički Ivanec u 2021. godini na području Općine
Koprivnički
Ivanec,
KLASA:
321-01/22-01/02,
URBROJ: 2137/09-22-1 od 23. ožujka 2022. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 321-01/22-01/02
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
16.

Na temelju članka 69., stavka 4. Zakona o
šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18,
98/19, 32/20. i 145/20) i članka 31. Statuta Općine
Koprivnički Ivanec (“Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21),
Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 11.
sjednici održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa
na području Općine Koprivnički Ivanec
u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa o
utrošku sredstava šumskog doprinosa na području
Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini na području
Općine Koprivnički Ivanec, KLASA: 321-01/22-01/01,
URBROJ: 2137/09-22-1 od 23. ožujka 2022. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 321-01/22-01/01
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
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17.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17. i 14/19)
i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec
(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”
broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine
Koprivnički Ivanec na 411 sjednici održanoj 29.
ožujka 2022. donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o
namjenskom korištenju sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2021. godini na području
Općine Koprivnički Ivanec

i davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Koprivnički Ivanec u
2021. godini, KLASA: 320-01/22-01/03, URBROJ:
2137/09-22-1 od 23. ožujka 2022. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa o
namjenskom korištenju sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
u 2021. godini na području Općine Koprivnički
Ivanec, KLASA: 361-01/22-03/01, URBROJ: 2137/0922-1 od 23. ožujka 2022. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 361-01/22-03/01
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
18.

Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18, 15/18. i 98/19) i članka 31. Statuta Općine
Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21),
Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 11.
sjednici održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju o izvršenju Programa korištenja
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i
davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Koprivnički Ivanec
u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja
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KLASA: 320-01/22-01/03
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
19.

Na temelju članka 25. stavka 9. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj
20/18, 15/18. i 98/19) i članka 31. Statuta Općine
Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21),
Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 11.
sjednici održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju o izvršenju Programa o namjenskom
korištenju sredstava naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
na području Općine Koprivnički Ivanec
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa o
namjenskom korištenju sredstava naknade za
promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021.
godini na području Općine Koprivnički Ivanec,
KLASA: 320-01/22-01/03, URBROJ: 2137/09-22-1 od
23. ožujka 2022. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

KLASA: 320-01/22-01/03
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
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20.

Na temelju članka 110. Zakona o vatrogastvu
(„Narodne novine“ broj 125/19) i članka 31. Statuta
Općine Koprivnički Ivanec (“Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 3/18,
5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Koprivnički
Ivanec na 11. sjednici održanoj 29. ožujka 2022.
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u zaštiti od požara na području Općine
Koprivnički Ivanec u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Koprivnički Ivanec u 2021. godini, KLASA: 214-01/2201/06, URBROJ: 2137/09-22-1 od 23. ožujka 2022.
godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 214-01/22-01/06
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 620-01/22-01/02
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
22.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97,
107/07, 94/13. i 98/19) i članka 31. Statuta Općine
Koprivnički Ivanec (“Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21),
Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 11.
sjednici održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u predškolskom odgoju na području
Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
javnih potreba u predškolskom odgoju na području
Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini, KLASA:
601-01/22-01/01, URBROJ: 2137/09-22-1 od 23.
ožujka 2022. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.

21.

Na temelju članka 76., stavka 8. Zakona o
sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20. i
77/20), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi
(„Narodne novine“ broj 76/93, 11/94. i 38/09) i članka
31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec (“Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13,
3/18, 5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine
Koprivnički Ivanec na 11. sjednici održanoj 29. ožujka
2022. donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području
Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području
Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini, KLASA:
620-01/22-01/02, URBROJ: 2137/09-22-1 od 23.
ožujka 2022. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
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III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 601-01/22-01/01
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
23.

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“
broj 47/90, 27/93. i 38/09) i članka 31. Statuta Općine
Koprivnički Ivanec (“Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21),
Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 11.
sjednici održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba u kulturi na području Općine Koprivnički
Ivanec u 2021. godini
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I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi na području Općine
Koprivnički Ivanec u 2021. godini, KLASA: 612-01/2201/01, URBROJ: 2137/09-22-1 od 23. ožujka 2022.
godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 612-01/22-01/01
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
24.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o
Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja («Narodne
novine» broj 79/06. i 110/15) i članka 31. Statuta
Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13, 3/18,
5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Koprivnički
Ivanec na 11. sjednici održanoj 29. ožujka 2022.
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih
potreba za obavljanje djelatnosti
Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice
Koprivnica na području Općine Koprivnički
Ivanec u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske
gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica na
području Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini,
KLASA: 810-01/22-01/05, URBROJ: 2137/09-22-1 od
23. ožujka 2022. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

1. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 810-01/22-01/05
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec.
25.

Na temelju članka 6., 115. i 117. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12, 157/13,
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20. i
138/20) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički
Ivanec (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije” broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21), Općinsko
vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 11. sjednici
održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih
potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Koprivnički Ivanec u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana javnih
potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Koprivnički Ivanec u 2021. godini, KLASA: 550-01/2201/14, URBROJ: 2137/09-22-1 od 23. ožujka 2022.
godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 550-01/22-01/14
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
26.

Na temelju članka 20., stavka 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 94/13, 73/17, 14/19. i 98/19) i članka 31. Statuta
Općine Koprivnički Ivanec ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13, 3/18,
5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Koprivnički
Ivanec na 11. sjednici održanoj 29. ožujka 2022.
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do
2023. godine Općine Koprivnički Ivanec
za 2021. godinu

1. travnja 2022.
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I.
Usvaja se Izvješće o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do
2023. godine Općine Koprivnički Ivanec za 2021.
godinu KLASA: 351-01/22-02/05, URBROJ: 2137/0922-1 od 23. ožujka 2022. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 320-01/22-01/02
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 23. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.

II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 351-01/22-02/05
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
27.

Na
temelju
članka
12.
Zakona
o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj
20/18, 115/18. i 98/19) i članka 31. Statuta Općine
Koprivnički Ivanec ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 6/13, 3/18, 5/20. i 4/21),
Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 11.
sjednici održanoj 29. ožujka 2022. donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih
mjera u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i
održavanja poljoprivrednih rudina i mjerama
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na
području Općine Koprivnički Ivanec
za 2021. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o primjeni agrotehničkih
mjera u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i
održavanja poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite
od požara na poljoprivrednom zemljištu na području
Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu KLASA:
320-01/22-01/02, URBROJ: 2137/09-22-1 od 23.
ožujka 2022. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
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28.

Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 94/13, 73/17, 14/19. i 98/19) i članka 31. Statuta
Općine Koprivnički Ivanec ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13, 3/18,
5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Koprivnički
Ivanec na 11. sjednici održanoj 29. ožujka 2022.
donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama i
troškovima otklanjanja odbačenog otpada
u 2021. godini
I.
Usvaja se Izvješće o lokacijama, količinama i
troškovima otklanjanja odbačenog otpada u 2021.
godini, KLASA: 351-01/22-02/03, URBROJ: 2137/0922-1 od 23. ožujka 2022. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 351-01/22-02/03
URBROJ: 2137/09-22-2
Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2022.
PREDSJEDNIK:
Mihael Sremec, dipl.oec., v.r.
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1. travnja 2022.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
5.

Na temelju članka 36. stavka 9. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
94/13, 73/17, 14/19. i 98/19), i članka 46. Statuta
Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 3/18,
5/20. i 4/21) općinski načelnik Općine Koprivnički
Ivanec 23. ožujka 2022. godine podnosi
IZVJEŠĆE
o lokacijama, količinama i troškovima
otklanjanja odbačenog otpada u 2021. godini
I.

Općinski načelnik podnosi Izvješće o
lokacijama, količinama i troškovima uklanjanja
odbačenog otpada u 2021. godini (u daljnjem tekstu:
Izvješće) Općinskom vijeću Općine Koprivnički
Ivanec na usvajanje sukladno članku 36. stavak 9.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13, 73/17 i 14/19) (u daljnjem tekstu:
Zakon).
Lokacije na kojima će se provoditi posebne
mjere sprečavanja odbacivanja otpad su:
−
divlje odlagalište na lokaciji od Koprivničke
ulice u Koprivničkom Ivancu prema
aerodromu; kč. br. 1259 i 1988 u k.o.
Koprivniči Ivanec.
−
divlje odlagalište na lokaciji Koprivnički
Ivanec-Močile (Krči), kč. br. 3069, 3043,
3044, 3045 i 3046 u k.o. Koprivnčki Ivanec.
−
divlje odlagalište u naselju Botinovec kč. br.
6041/664 u k.o. Kunovec.
−
divlje odlagalište Prosišće kč. br. 706 i 914
u k.o. Koprivnički Ivanec
−
divlje odlagalište Pri prugi kč. br. 6213/1 i
6213/2 u k.o. Kunovec
−
divlje odlagalište Blandište kč. br. 6038 u
k.o. Kunovec
−
divlje odlagalište Selišće kč. br. 1303 u k.o.
Koprivnički Ivanec

II.
Količina otpada na lokacijama iz točke I. ovog
Izvješća nije utvrđena.
III.
U 2021. godini utrošeno je ukupno 15.875, 00
kuna za sanaciju divljih odlagališta.
IV.
Na temelju provođenja mjera o sprečavanju
odbacivanja otpada ističe se kako je sukladno Zakonu uspostavljen sustav prijave komunalnog nereda,
te je isti dostupan na web stranici Općine.
Isto tako se redovitom ophodnjom od strane komunalnog redara vrši kontrola i prevencija odlaganja
otpada u okoliš.
V.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 351-01/22-02/03
URBROJ: 2137/09-22-1
Koprivnički Ivanec, 23. ožujka 2022.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Zoran Vrabelj, mag.oec., v.r.

1. travnja 2022.
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AKTI VATROGASNE ZAJEDNICE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE:
1.

Na temelju članka 19. Zakona o vatrogastvu
("Narodne novine", broj 125/19.), članka 3. Pravilnika
o postupku izbora županijskog vatrogasnog
zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog
zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika
Grada Zagreba (NN 27/2021), članaka 45. Statuta
Vatrogasne
zajednice
Koprivničko-križevačke
županije od 23.05.2021. godine, Pravilnika o radu
Vatrogasne
zajednice
Koprivničko-križevačke
županije i Odluke Predsjedništva VZŽ od 17. ožujka
2022. godine, raspisujemo:
NATJEČAJ
za imenovanje:
županijskog vatrogasnog zapovjednika (m/ž)
na mandat od 5 godine (reizbornost)
Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:
1. hrvatsko državljanstvo
2. završen
preddiplomski
i
diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
i diplomski sveučilišni studij ili završeni
preddiplomski stručni studij i specijalistički
diplomski stručni studij, te najmanje deset
godina iskustva na poslovima vatrogasca s
posebnim ovlastima i odgovornostima na
državnoj, županijskog ili lokalnoj razini,
odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili
kratki stručni studij ili preddiplomski stručni
studij u trajanju od tri godine i 15 godina
iskustva na poslovima vatrogasca s
posebnim ovlastima i odgovornostima,
3. položen stručni ispit za vatrogasce s
posebnim ovlastima i odgovornostima,
4. da ima odgovarajuće zdravstveno stanje i
psihičku
sposobnost
za
obavljanje
vatrogasne
djelatnosti
što
dokazuje
potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
5. da nije kažnjavana za kaznena djela
propisana člankom 51. stavkom 1. Zakona
o vatrogastvu, „Narodne Novine“ broj:
125/19.) ,
6. ispunjavati posebno propisanu razinu
tjelesne i motoričke sposobnosti
7. dobro poznavanje rada na računalu,
8. položen ispit za vozača „B“ kategorije,
9. da je na dan raspisanog natječaja stariji od
18, te mlađi od 60 odnosno 62 godine
života (sukladno članku 51. stavku 17.
Zakona o vatrogastvu, ("Narodne novine"
broj: 125/19.)
Dodatni uvjeti:
−

−

da kandidat ima iskustvo u djelovanju u
sustavu
vatrogastva
na
dužnosti
zapovjednika ili zamjenika zapovjednika
VZO/VZG
ili
županijske
vatrogasne
zajednice
kandidat mora imati iskustva u organizaciji i
provedbi osposobljavanja i usavršavanja u
sustavu vatrogastva

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika
važeće osobne iskaznice, domovnice ili
druge adekvatne isprave),
3. presliku diplome,
4. presliku uvjerenja o položenome stručnom
ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i
odgovornostima,
5. dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom
iskustvu na odgovarajućim poslovima
navedene stručne spreme i struke u trajanju
od najmanje deset odnosno petnaest
godina (ovisno o stručnoj spremi): a)
elektronički zapis ili potvrda o podacima
evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje potvrda
(ne starija od mjesec dana) i b) ugovor o
radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda
poslodavca (koja mora sadržavati vrstu
poslova koje je obavljao i vremensko
razdoblje u kojem je kandidat obavljao
navedene poslove), dokaz o dužnosničkom
iskustvu,
6. uvjerenje o da se na vodi postupak
Općinskog suda u Koprivnici (ne starije od 6
mjeseci)
7. uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti
ovlaštene zdravstvene ustanove (ne starije
od 6 mjeseci)
8. dokaz o položenoj kategoriji za upravljanje
motornim vozilima (preslika vozačke
dozvole)
9. dokaz o osposobljenosti za rad na osobnom
računalu
Dokazi o ispunjavanju dodatnih uvjeta:
1. potvrda vatrogasne organizacije da je
kandidat obavljao dužnost zapovjednika ili
zamjenika zapovjednika VZO/VZG ili
županijske vatrogasne zajednice
2. potvrda vatrogasne organizacije ili nositelja
programa osposobljavanja i usavršavanja ili
stručnog savjetovanja da je kandidat
aktivno sudjelovao u organizaciji i provedbi
programa osposobljavanja i usavršavanja u
sustavu vatrogastva kao izlagač, instruktor,
nositelj predmeta ili voditelj programa
osposobljavanja ili usavršavanja.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a
prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
VZŽ Koprivničko-križevačka će po službenoj
dužnosti pribaviti uvjerenje o nekažnjavanosti
sukladno članku 51. stavku 1, točka 6. i 7. Zakona o
vatrogastvu (NN 125/2019.)
Kandidati koji prema posebnim propisima
ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se
u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod
jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni
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su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,
kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o
priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti
pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i
članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:
121/17. i 98/19.) imaju prednost pod jednakim
uvjetima ukoliko ispunjavaju uvjete propisane
člankom 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te
uvjete iz javnog natječaja. Navedeni kandidati dužni
su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog
Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava
prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na
internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje
korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako
na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od
objave javnog natječaja u „Narodnim Novinama“.
Dan objave smatra se danom objave u „Narodnim
novinama“.
Javni natječaj objaviti će se u službenom
glasniku lokalne i područne (regionalne) razine, u
„Narodnim Novinama“, na stranicama Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje, na internetskim stranicama
Vatrogasne
zajednice
Koprivničko-križevačke
županije i Hrvatske vatrogasne zajednice

1. travnja 2022.

Prijave se podnose na adresu:
Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke
županije, 48 000 Koprivnica, Oružanska 1.
s
naznakom: "Za natječaj – županijski vatrogasni
zapovjednik".
Smatrat će se da je prijava podnesena u roku
ako je prije isteka roka zaprimljena u tijelo kojem je
trebala biti predana. Ako je prijava upućena poštom,
preporučeno ili je predana ovlaštenom pružatelju
poštanskih usluga, dan predaje u poštu odnosno
ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se
danom predaje tijelu kojem je upućena.
Na web stranici Vatrogasne zajednice
Koprivničko-križevačke županije www:vzz-kckz.hr.
naveden je opis poslova i podaci o plaći, kao i pravni
izvor za provedbu i imenovanje županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se
razmatrati, o čemu se kandidatu dostavlja pisana
obavijest na adresu elektroničke pošte koju je
naznačio u prijavi.
O rezultatima izbora kandidati će biti
obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka
za podnošenje prijava.
Predsjedništvo
Koprivničko-križevačke
poništenja natječaja.

Vatrogasne
zajednice
županije pridržava pravo

Predsjednik
VZŽ Koprivničko-Križevačke
Darko Palaš, v.r.

1. travnja 2022.
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SADRŽAJ
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

31.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju
službenih prostorija za sklapanje braka i materijalnim
pravima matičara

920

32.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju
službenih prostorija za sklapanje životnog partnerstva i
materijalnim pravima matičara

920

33.

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Tima za
palijativnu skrb Koprivničko-križevačke županije

921

34.

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova
županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici
Koprivničko-križevačke županije

922

35.

Rješenje o prijedlogu za izbor predstavnika Koprivničko
-križevačke županije u Nadzorni odbor trgovačkog
društva Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o.

922

36.

Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj
razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije

922

37.

Zaključak o davanju suglasnosti PORI Regionalnoj
razvojnoj agenciji Koprivničko-križevačke županije

923

38.

Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i
utrošku sredstava Zavodu za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije

923

39.

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o
izvršenju financijskog plana
Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području
Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu

923

40.

Godišnji plan uobičajenih mjera za sprječavanje šteta
od divljači na području Koprivničko-križevačke županije
za lovnu godinu 2022./2023

924

41.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu
upravnih tijela Koprivničko - križevačke županije

926

9.

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja „Poslovna
zona Koprivnički Ivanec“

933

10.

Odluka o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera
gospodarenja otpadom

937

11.

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
za Općinu Koprivnički Ivanec – Revizija I

938

12.

Odluka o sprječavanja odbacivanja otpada na području
Općine Koprivnički Ivanec

938

13.

Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o
donošenju Prostornog plana uređenja Općine
Koprivnički Ivanec

940

14.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 1.
srpnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine

948

15.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine
Koprivnički Ivanec u 2021. godini

948

16.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
utroška sredstava šumskog doprinosa na području
Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini

948

17.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o
namjenskom korištenju sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u
2021. godini na području Općine Koprivnički Ivanec

949

18.

Zaključak o usvajanju o izvršenju Programa korištenja
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja
na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini

949

19.

Zaključak o usvajanju o izvršenju Programa o
namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini na
području Općine Koprivnički Ivanec

949

20.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u zaštiti od požara na području Općine
Koprivnički Ivanec u 2021. godini

950

21.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi na području
Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini

950

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

8.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu na
području Općine Koprivnički Bregi

927

9.

Odluka o izmjeni Odluke o zajedničkoj provedbi mjera
gospodarenja otpadom

927

10.

Odluka o izmjeni Odluke o odobrenju zaključenja
Društvenog
ugovora
društva
s
ograničenom
odgovornošću

927

22.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u predškolskom odgoju na području
Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini

950

11.

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i članova Općinskog
vijeća Općine Koprivnički Bregi izabranih s liste grupe
birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Koprivnički Bregi u 2022. godini

928

23.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički
Ivanec u 2021. godini

950

24.

951

12.

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Koprivnički Bregi za
2021. godinu

929

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske
službe spašavanja – Stanice Koprivnica na području
Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini

25.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2021. godine

929

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih
potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički
Ivanec u 2021. godini

951

13.

26.

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini
Koprivnički Bregi

930

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023.
godine Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu

951

14.

27.

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih
mjera u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i
održavanja poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine
Koprivnički Ivanec za 2021. godinu

952

28.

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama i
troškovima otklanjanja odbačenog otpada u 2021. godini

952
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5.

Izvješće o lokacijama, količinama i troškovima
otklanjanja odbačenog otpada u 2021. godini

953

AKTI VATROGASNE ZAJEDNICE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
1.

Natječaj

954

1. travnja 2022.

1. travnja 2022.
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“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” je službeno glasilo Koprivničko-križevačke županije i
općina: Drnje, Đelekovec,Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski,
Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete,
Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje.
Izdaje i tiska: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
Glavni i odgovorni urednik: po ovlaštenju Župana pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i
pravne poslove, Ljubica Belobrk Flamaceta, dipl. iur., telefon: (048) 658-250,
Telefaks (048) 622-584
Uredništvo: Valentina Balaško, telefon (048) 658-232
Nino Šegerc, mag.inf.
Mladen Fuček, inf.
Cijena pojedinog broja iznosi 20,00 kuna. Pretplata za 2022. godinu iznosi 200,00 kuna. Uplata se vrši na žiroračun IBAN: HR2123860021800006000; model HR68, poziv na 7390 - OIB uplatitelja.
Oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

List izlazi prema potrebi, te se objavljuje na web stranici Koprivničko-križevačke županije: www.kckzz.hr.

