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1.

Na temelju članka 11. Zakona o sprječavanju
sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11. i
12/12.), te članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 7/13. i 14/13.) župan Koprivničkokriževačke županije donosi
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O DAROVIMA

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije”.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 022-05/12-01/46
URBROJ: 2137/1-01/01-14-4
Koprivnica, 2. siječnja 2014.

Članak 1.
U Odluci o darovima (u daljnjem tekstu:
Odluka) u članku 2. stavku 4. riječi „Upravni odjel za
financije i proračun Koprivničko-križevačke županije“
zamjenjuje se riječima „Upravni odjel za financije,
proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke
županije“ (u daljnjem tekstu: Upravni odjel za
financije, proračun i javnu nabavu).
Također u članku 2. stavku 4. riječi „Službe
ureda župana Koprivničko-križevačke županije“
zamjenjuju se riječima „Upravni odjel za poslove
Županijske skupštine, župana i opće poslove
Koprivničko-križevačke županije“ (u daljnjem tekstu:
Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
župana i opće poslove).
Članak 2.
U članku 4. stavku 1. riječi „Službe ureda
župana“ zamjenjuju se riječima „Upravni odjel za
poslove Županijske skupštine, župana i opće
poslove“.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
2.

Na temelju članka 27. Zakon o lovstvu
(„Narodne novine“ broj 140/05, 75/09. i 153/09),
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i
19/13 – pročišćeni tekst), članka 9. stavka 2. Odluke
o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 17/13) i članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 7/13. i 14/13), Župan
Koprivničko-križevačke županije 17. siječnja 2014.
donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke
o načinu raspodjele sredstava vlasnicima
zemljišta bez prava lova na području Koprivničkokriževačke županije
Članak 1.
U Odluci o načinu raspodijele sredstava
vlasnicima zemljišta bez prava lova na području
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Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/12.) u
članku 4., članku 5. stavku 1., članku 7., članku 9.
stavku 1. i 2., članku 10., članku 11. stavku 1. i članku
12. riječi „Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj
i turizam“ zamjenjuju se riječima „Upravni odjel za
gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i
međunarodnu suradnju“, te se u članku 11. stavku 1. i
2. i članku 12. riječi „Upravni odjel za financije i
proračun“ zamjenjuju riječima „Upravni odjel za
financije, proračun i javnu nabavu“ u odgovarajućem
padežu.

3.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 7/13. i 14/13.) Župan
Koprivničko-križevačke županije 7. siječnja 2014.
donio je
RJEŠENJE
o izmjenama i dopunama Rješenja o osnivanju i
imenovanju članova Povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga
I.

Članak 2.
U članku 4. riječi „Razdjel 006“ zamjenjuju se
riječima „Razdjel 004“.
Članak 3.
Članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Postupak dodjele naknade provodi se
temeljem javnog poziva koji se objavljuje u Glasu
Podravine i Prigorja, na oglasnoj ploči Upravnog
odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti,
poljoprivredu i međunarodnu suradnju, te na web
stranici Koprivničko-križevačke županije, najkasnije
do kraja veljače tekuće godine, za tekuću godinu.
U stavku 2. riječi „minimalni i maksimalni iznos
naknade“ zamjenjuju se riječima „informacija o
minimalnom i maksimalnom iznosu naknade“.
Članak 4.
Članak 8. mijenja se i glasi:

U Rješenju o osnivanju i imenovanju članova
Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 1/05, 11/07, 10/08, 14/09, 12/10, 13/10, 16/10,
1/13, 8/13 i 12/13) u točki 3. riječ: „trinaest“
zamjenjuje se riječju: „četrnaest“.
U točki 4. dodaje se podtočka 14. koja glasi:
„14. Miran Lanšćak, Županijski savjet mladih
Koprivničko-križevačke županije, za člana“.
II.
U točki 5. riječi: „zdravstvo i socijalnu skrb“
zamjenjuju se riječima: „zdravstveno-socijalne
djelatnosti“.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

„Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno do
30. listopada tekuće godine.
Članak 5.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Župan Koprivničko-križevačke županije na
temelju prijedloga Upravnog odjela za gospodarstvo,
komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu
suradnju donosi Rješenje o raspodijeli sredstava
vlasnicima zemljišta bez prava lova.“
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije”.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA : 323-01/14-01/2
URBROJ: 2137/1-03/17-14-1
Koprivnica, 17. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing građ., v. r.

24. siječnja 2014.

KLASA: 080-01/13-01/9
URBROJ: 2137/1-05/02-14-9
Koprivnica, 7. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
4.

Na temelju članka 7., stavaka 1. i 2. Zakona o
sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
sektoru („Narodne novine“ broj 141/06.) i članka 55.
Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13. i
14/13.) Župan Koprivničko-križevačke županije donio
je
RJEŠENJE
o imenovanju osobe odgovorne za koordinaciju
uspostave procesa upravljanja rizicima te
prikupljanje podataka o utvrđenim rizicima
i njihovo evidentiranje u registar

24. siječnja 2014.
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I.

I.

VEDRANA PODNAR, dipl. oec. univ. spec.
oec., voditeljica Odsjeka za javnu nabavu unutar
Upravnog odjela za financije, proračun i javnu
nabavu, imenuje se osobom odgovornom za
koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima
te prikupljanje podataka o utvrđenim rizicima i njihovo
evidentiranje u registar (u daljnjem tekstu: osoba
zadužena
za
rizike),
(kontakt:
vedrana.podnar@kckzz.hr, telefon: 048/658-224).

Za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama (u
daljnjem tekstu: službenik/ica za informiranje)
određuje se MELITA PAVLEK, voditeljica Odsjeka za
komunikacije i protokol unutar Upravnog odjela za
poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove
(kontakt melita.pavlek@kckzz.hr, telefon: 048/658257).

II.

−

−

−

−

−

Osoba zadužena za rizike obvezna je:
upoznati pročelnike upravnih tijela o potrebi
uvođenja upravljanja rizicima u okviru
upravnog tijela,
u suradnji s pročelnicima upravnih tijela
pokrenuti aktivnosti na uvođenju procesa
upravljanja rizicima i odrediti rokove za
pojedine aktivnosti,
prikupljati podatke o utvrđenim rizicima po
pojedinim tijelima,
pripremiti objedinjeno izvješće o upravljanju
rizicima na razini Koprivničko-križevačke
županije,
evidentirati utvrđene rizike u registar rizika kao
i dva puta godišnje ažurirati registar rizika.
III.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti
Odluka o imenovanju osobe zadužene za rizike
KLASA: 130-01/11-01/1, URBROJ: 2137/1-03/01-114 od 14. siječnja 2011.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/13-01/29
URBROJ: 2137/1-01/01-14-1
Koprivnica, 15. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
5.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na
pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.) i
članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 7/13. i 14/13.) Župan Koprivničko-križevačke
županije donio je
RJEŠENJE
o određivanju službene osobe mjerodavne za
rješavanje ostvarivanja
prava na pristup informacijama

II.
Službenica za informiranje dužna je obavljati
slijedeće poslove i zadatke:
−
poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i
redovitog objavljivanja informacija sukladno
unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela Županije,
a u skladu s odredbama Zakona o općem
upravnom postupku,
−
unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja,
čuvanja i objavljivanja informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koji se
odnose na rad tijela javne vlasti,
−
osigurava neophodnu pomoć podnositeljima
zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava
utvrđenih Zakonom o pravu na pristup
informacijama,
−
poduzima sve radnje i mjere potrebne radi
urednog vođenja kataloga informacija, o čemu
obavještava Povjerenika za informiranje, a za
što je neposredno odgovorna čelniku tijela
izvršne vlasti.
III.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti
Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama KLASA: 080-01/10-01/1, URBROJ:
2137/1-02/01-10-1 od 11. siječnja 2010.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/13-01/31
URBROJ: 2137/1-01/01-14-1
Koprivnica, 15. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
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III.

6.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) i članka 2.
Odluke o osnivanju i zadaćama Županijske
koordinacije za ljudska prava („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/00., 12/09. i
17/13.) Župan Koprivničko-križevačke županije donio
je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika, tajnice i članova/
članica
Županijske koordinacije za ljudska prava
I.
U Županijsku koordinaciju za ljudska prava
imenuju se:
1. Ivan Pal iz Koprivnice, zamjenik župana
Kopr ivničk o-k r iževačk e
županij e,
za
predsjednika,
2. Vesna Pribeg Peričić iz Bjelovara, predstavnica
Upravnog odjela za poslove Županijske
skupštine, župana i opće poslove, za tajnicu,
3. Valerija Golubić iz Koprivnice, predstavnica
Policijske uprave Koprivničko-križevačke, za
članicu,
4. Veljko Kučeković iz Koprivnice, predstavnik
Županijskog suda u Varaždinu, Stalna služba u
Koprivnici, za člana,
5. Vesna Peršić Kovač iz Koprivnice,
predstavnica Upravnog odjela za obrazovanje,
kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine
Koprivničko-križevačke županije, za članicu,
6. Miroslav Belobrk iz Koprivnice, predstavnik
Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne
djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, za
člana,
7. Mirko Šandrovčan iz Kloštra Podravskog,
predstavnik iz područja prosvjete, za člana,
8. Zoran Homen iz Križevaca, predstavnik iz
područja kulture, za člana,
9. Sanja Kos-Bojanić iz Koprivnice, predstavnica
iz područja informiranja, za članicu,
10. Darko Radiček iz Križevaca, predstavnik iz
područja zdravstva, za člana,
11. Jadranka Čapalija iz Križevaca, predstavnica
javnih službi, za članicu,
12. Ištvan Kasaš iz Koprivnice, predstavnik
nacionalnih manjina, za člana.
II.
Zadaće Županijske koordinacije za ljudska
prava određene su člankom 3. Odluke o osnivanju i
zadaćama Županijske koordinacije za ljudska prava
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 8/00., 12/09. i 17/13.).

24. siječnja 2014.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju predsjednika, tajnika i članova
Županijske koordinacije za ljudska prava KLASA: 080
-01/10-01/5, URBROJ: 2137/1-02/05-10-7 od 29.
travnja 2010.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/13-01/32
URBROJ: 2137/1-01/01-14-5
Koprivnica, 13. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
7.

Na temelju članka 18a. stavka 2. Zakona o
zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj
103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) i članka
55. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 7/13. i 14/13.) Župan Koprivničko-križevačke
županije donio je
RJEŠENJE
o imenovanju službenika/ce za zaštitu osobnih
podataka
I.
VESNA PRIBEG PERIČIĆ, dipl.iur., voditeljica
Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, opće poslove i
razvoj ljudskih potencijala, imenuje se službenicom
za
zaštitu
osobnih
podatak a (k ontak t:
vesna.pribeg@kckzz.hr, telefon: 048/ 658-253).
II.
Imenovana službenica je u obavljanju poslova
službenika za zaštitu osobnih podataka dužna
postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti
osobnih podataka.
III.
Voditelj zbirke osobnih podataka će u roku od
mjesec dana od dana donošenja ovog Rješenja
izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka o
gornjem imenovanju.
IV.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti
Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih
podataka KLASA: 080-01/12-01/11, URBROJ: 2137/1
-02/03-12-1 od 15. svibnja 2012.

24. siječnja 2014.
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V.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/13-01/30
URBROJ: 2137/1-01/01-14-1
Koprivnica, 15. siječnja 2014.

9.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13. i 14/13.), a u skladu s
člankom 70. Kolektivnog ugovora za službenike i
namještenike u upravnim tijelima Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 1/12., 9/12. i 9/13.) Župan
Koprivničko-križevačke županije donio je
RJEŠENJE
o imenovanju povjerenice za etiku

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
8.

Na temelju članka 36., stavka 2. Zakona o
sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
sektoru („Narodne novine“ broj 141/06.) i članka 55.
Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13. i
14/13.) Župan Koprivničko-križevačke županije donio
je
RJEŠENJE
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
I.
TATJANA PUKLEK, dipl. iur., voditeljica
Odsjeka za poreze unutar Upravnog odjela za
financije, proračun i javnu nabavu, zaprimat će
obavijesti o nepravilnosti i sumnjama na prijevaru te
samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i
prijevara u Koprivničko-križevačkoj županiji (u
daljnjem tekstu: osoba zadužena za nepravilnosti),
(kontakt: tatjana.puklek@kckzz.hr, telefon: 048/658248).
II.
Osoba zadužena za nepravilnosti izvršavat će
obveze određene Zakonom o sustavu unutarnjih
financijskih kontrola.
III.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti
Odluka o imenovanju
osobe zadužene
za
nepravilnosti
KLASA: 130-01/11-01/1, URBROJ:
2137/1-03/01-11-3 od 14. siječnja 2011.
IV.

I.
SUZANA ZEMLJAK, dipl.iur. raspoređena na
radno mjesto više savjetnice za pravne poslove u
Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne
djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
imenuje se povjerenicom za etiku u Koprivničkokriževačkoj županiji.
Kontakt podaci povjerenice iz stavka 1. ove
točke su:
−
broj telefona 048/658-182,
−
broj telefaksa: 048/222-791
−
e-mail: suzana.zemljak@kckzz.hr.
II.
Prava i obveze imenovanje povjerenice za
etiku utvrđene su Etičkim kodeksom državnih
službenika.
III.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti
Odluka o imenovanju povjerenice za etiku KLASA:
110-01/10-01/1, URBROJ: 2137/1-02/03-12-21 od
25. svibnja 2012.
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/14-01/1
URBROJ: 2137/1-01/01-14-1
Koprivnica, 15. siječnja 2014.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/13-01/28
URBROJ: 2137/1-01/01-14-1
Koprivnica, 15. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
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ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
10.

Na temelju članka 22. i 23. Sporazuma o
osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća („Narodne
novine“ broj 89/13.) i članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13. i 14/13.), Župan
Koprivničko-križevačke županije donosi
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RJEŠENJE
o imenovanju predstavnika Koprivničkokriževačke županije u Gospodarsko-socijalno
vijeće u Koprivničko-križevačkoj županiji

IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije.“
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

I.
Za predstavnike Koprivničko-križevačke
županije u Gospodarsko-socijalno vijeće u
Koprivničko-križevačkoj županiji imenuju se:
1. Darko Sobota, zamjenik župana, za
predstavnika,
2. Marijan Štimac,
po ovlaštenju župana
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i
komunalne djelatnosti, poljoprivredu i
međunarodnu suradnju, za predstavnika,
3. Marina Horvat Pavlic, po ovlaštenju župana
pročelnica Upravnog odjela za poslove
Županijske skupštine, župana i opće poslove,
za predstavnicu,
4. Branka Cuki, po ovlaštenju župana pročelnica
Upravnog odjela za
zdravstveno-socijalne
djelatnosti i Upravnog odjela za obrazovanje,
kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, za
predstavnicu,
5. Ivan Pal, zamjenik župana, za zamjenika
predstavnika,
6. Vladimir Šadek, voditelj Odsjeka za
međunarodnu suradnju i europske fondove, za
zamjenika predstavnika,
7. Vesna Pribeg Peričić, voditeljica Odsjeka za
imovinsko-pravne poslove, opće poslove i
razvoj ljudskih potencijala, za zamjenicu
predstavnice,
8. Miroslav Belobrk, pomoćnik pročelnice za
zdravstveno-socijalne djelatnosti, za zamjenika
predstavnice.
II.
Poslove tajnice Gospodarsko-socijalnog vijeća
u Koprivničko-križevačkoj županiji obavljati će Jasna
Sabolić, viša savjetnica za gospodarstvo u Upravnom
odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti,
poljoprivredu i međunarodnu suradnju.
III.
Donošenjem ovog Rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju predstavnika
Koprivničkokriževačke županije u Gospodarsko-socijalno vijeće u
Koprivničko-križevačkoj županiji („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/09.) te
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
predstavnika Koprivničko-križevačke županije u
Gospodarsko-socijalno vijeće u Koprivničkokriževačkoj županiji KLASA: 080-01/09-01/34,
URBROJ: 2137/1-02/01-10-3 od 23. prosinca 2010.
godine.

24. siječnja 2014.

KLASA: 080-01/14-01/2
URBROJ: 2137/1-01/01-14-1
Koprivnica, 16. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
11.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije (“Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 7/13 i 14/13) Župan
Koprivničko-križevačke županije 20. siječnja 2014.
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju osobe ovlaštene za pristup
IPM sustavu i provođenje IPM notifikacije
I.
Suzana Zemljak, dipl.iur. viša savjetnica za
pravne poslove u Upravnom odjelu za gospodarstvo,
komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu
suradnju ovlašćuje se ispred Koprivničko-križevačke
županije za notifikaciju rezultata screeninga,
hrvatskih akata na područnoj (regionalnoj) i lokalnoj
razini u odnosu na odredbe Direktive 2006/123/EZ o
uslugama na unutarnjem tržištu, kroz IPM sustav
(Interactive Policy Making) .
II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA:910-04/13-01/4
URBROJ:2137/1-03/05-14-4
Koprivnica, 20. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
12.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničko –
križevačke županije“ 7/13. i 14/13.), Odluci o
pristupanju Koprivničko-križevačke županije Radnoj
zajednici kantona, pokrajina, županija, regija i
republika istočno-alpskog područja (Radna zajednica
Alpe-Jadran) („Službeni glasnik Koprivničko –
križevačke županije“ 8/13.) i članaka 4.5.1. i 4.5.2.
Zajedničke izjave i Pravilnika o radu Saveza AlpeJadran od 22. studenoga 2013., Župan Koprivničkokriževačke županije 16. siječnja 2014. godine donosi,

24. siječnja 2014.
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ZAKLJUČAK
o osnivanju Kontaktne točke (Contact Point)
Saveza Alpe-Jadran
za Koprivničko-križevačku županiju
I.
Župan Koprivničko-križevačke županije osniva
Kontaktnu točku (Contact Point) Saveza Alpe-Jadran
za Koprivničko-križevačku županiju (u daljnjem
tekstu: kontaktna točka) radi podrške radu Glavnog
tajništva Saveza Alpe-Jadran i radu tematskih
koordinacijskih točaka (Thematic Coordination
Points), te radi kontaktne podrške za sudionike u
tematskim mrežama.
Kontaktna točka će djelovati kao servisna i
informacijska služba za sudionike kooperacijske
mreže i kao direktni kontaktni partner za nositelje
projekata u okviru Saveza Alpe-Jadran.

I.
Daje se suglasnost na Prijedlog Izmjena i
dopuna Statuta Osnovne škole Koprivnički Bregi
KLASA: 602-02/13-01/2, URBROJ: 2137-76-1301/138 od 27. studenog 2013. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke Županije.»
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 602-02/12-01/72
URBROJ: 2137/1-06/03-14-7
Koprivnica, 8. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.

II.
Administrativne i tehničke poslove Kontaktne
točke će obavljati Upravni odjel za gospodarstvo,
komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu
suradnju Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za
međunarodnu suradnju i europske fondove.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 910-01/14-01/1
URBROJ: 2137/1- 03/10-14-1
Koprivnica, 16. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
13.

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(“Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni
tekst i 94/13.) i članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 7/13. i 14/13.) Župan
Koprivničko-križevačke županije 8. siječnja 2014.
godine donio je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Statuta
Osnovne škole Koprivnički Bregi
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14.

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(“Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni
tekst i 94/13.) i članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 7/13. i 14/13.) Župan
Koprivničko-križevačke županije 8. siječnja 2014.
godine donio je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta
Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci
I.
Daje se suglasnost na Prijedlog Statuta
Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci KLASA: 00305/13-01/11, URBROJ: 2137-55-13-2 od 9. prosinca
2013. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke Županije.»
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 602-03/13-01/20
URBROJ: 2137/1-06/03-14-7
Koprivnica, 8. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
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15.

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(“Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni
tekst i 94/13.) i članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 7/13. i 14/13.) Župan
Koprivničko-križevačke županije 17. siječnja 2014.
godine donio je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena
Statuta
Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno
I.
Daje se suglasnost na Prijedlog Izmjena
Statuta Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan
Žabno KLASA: 012-01/13-01/01, URBROJ: 2137-4613-05 od 14. studenog 2013. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke Županije.»
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 602-02/13-01/20
URBROJ: 2137/1-06/03-14-5
Koprivnica, 17. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
16.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničko –
križevačke županije“ 7/13. i 14/13.), članaka Odluke o
pristupanju Koprivničko-križevačke županije Radnoj
zajednici kantona, pokrajina, županija, regija i
republika istočno-alpskog područja (Radna zajednica
Alpe-Jadran) („Službeni glasnik Koprivničko –
križevačke županije“ 8/13.) i članaka 4.1.3., 4.3.1.,
4.3.2., 4.3.4. i 4.3.6. Zajedničke izjave i Pravilnika o
radu Saveza Alpe-Jadran od 22. studenoga 2013.,
Župan Koprivničko-križevačke županije 21. siječnja
2014. godine donosi,
ZAKLJUČAK
o podnošenju inicijative za osnivanjem Tematske
koordinacijske točke
za poljoprivredu i etničku baštinu Saveza AlpeJadran
I.
Ovim zaključkom podnosi se inicijativa Vijeću
A lp e- J a dr a n a
za
o s n i va nj em
T em ats k e
koordinacijske točke za poljoprivredu i etničku baštinu
Saveza Alpe-Jadran (u daljnjem tekstu: TCP).

24. siječnja 2014.

II.
TCP će koordinirati tematske projekte na razini
područja Saveza Alpe-Jadran (u daljnjem tekstu:
Savez), te će služiti kao informativna točka za
poljoprivredu i etničku baštinu za sve regije članice.
Glavni ciljevi TCP-a su:
−
P o v e zi v a nj e
i
r a z m j ena
is k us t a va
poljoprivrednih proizvođača u alpskojadranskom području,
−
Pr om ot i v n e
ak t i v n os t i
u
pr om oc ij i
poljoprivrednih proizvoda i tradicijskih
proizvoda ruralnog prostora,
−
Promocija autohtonih proizvoda regija i
poticanje izvrsnosti,
−
Podrška sajmovima tradicijskih i poljoprivrednih
proizvoda i podrška proizvođačima u
sudjelovanju na sajmovima u alpskojadranskom području,
−
Podrška manifestacijama u svrhu promicanja
razvoja kvalitete vinarstva, vinogradarstva,
voćarstva i povrtlarstva,
−
Podrška razvoju izvrsnosti tradicijskih i
poljoprivrednih proizvoda,
−
Usporedba
zakonodavnih
odredbi,
poljoprivrednih politika i prilagodbe tržištu u
regijama članicama,
−
Edukativna savjetovanja i studijski posjeti
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
radi uvida u primjere dobre prakse u regijama.
−
Umrežavanje subjekata poljoprivrednog,
javnog sektora i udruga, te subjekata koji se
bave promocijom tradicionalnih vrijednosti i
etničke baštine.
III.
Stručne i tehničke poslove TCP-a će obavljati
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne
djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za
međunarodnu suradnju i europske fondove.
Stručnu pomoć radu TCP-a dati će i drugi
upravni odjeli Koprivničko-križevačke županije,
ovisno o temi projektnih prijedloga koje TCP priprema
i provodi.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 910-01/14-01/1
URBROJ: 2137/1- 03/10-14-2
Koprivnica, 21. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.

24. siječnja 2014.
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17.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.) a
na prijedlog pročelnika/ica upravnih tijela Koprivničkokriževačke županije župan Koprivničko-križevačke
županije 07. siječnja 2014. utvrđuje slijedeći
PLAN
PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U 2014.
GODINI

3.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,
KOMUNALNE
DJELATNOSTI,
MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE
FONDOVE
−
1 (jedan) službenik/ica, visoke stručne
spreme na radnom mjestu pročelnika
Upravnog odjela za gospodarstvo,
komunalne djelatnosti, međunarodnu
suradnju i europske fondove,

4.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I
ZAŠTITU PRIRODE
−
1 (jedan) službenik/ica, visoke stručne
spreme na radnom mjestu pročelnika
Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,
−
4 (četiri) službenika/ica visoke stručne
spreme na radnom mjestu višeg stručnog
suradnika za prostorno uređenje i gradnju,

5.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENOSOCIJALNE DJELATNOSTI
−
1 (jedan) službenik/ica, visoke stručne
spreme na radnom mjestu pročelnika
Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne
djelatnosti,

6.

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU,
ZNANOST,
SPORT
I
NACIONALNE MANJINE
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne
spreme na radnom mjestu pročelnik
Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu,
znanost, sport i nacionalne manjine,

I.
Planom prijma u službu u upravna tijela
Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu:
Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika na
neodređeno i određeno vrijeme tijekom 2014. godine.
II.
Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela
Koprivničko-križevačke županije KLASA: 023-01/1301/1, URBROJ: 2137/1-01/07-14-8 od 02. siječnja
2014. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik),
predviđeno je ukupno 103 radno mjesto sa 117
izvršitelja, a popunjeno je 62 radna mjesta sa 68
izvršitelja.
III.
Sukladno predviđenim financijskim sredstvima
u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za
2014. godinu ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 17/13.) planira se
popunjavanje slobodnih radnih mjesta putem javnog
natječaja u upravnim tijelima kako slijedi:
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7.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne
spreme na radnom mjestu pročelnik Službe
za unutarnju reviziju,
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne
spreme na radnom mjestu viši unutarnji
revizor,
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne
spreme na radnom mjestu unutarnji revizor,
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne
spreme na radnom mjestu pomoćni
unutarnji revizor.
−

1.

UPRAVNI
ODJEL
ZA
POSLOVE
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE
POSLOVE
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne
spreme na radnom mjestu
pročelnik
Upravnog odjela za poslove Županijske
skupštine, župana i opće poslove,
−
1 (jedan) službenik/ica više stručne spreme
na radnom mjestu stručni suradnik za
poslove župana,

2.

U PR A V NI
O DJ E L
ZA
F I N AN CIJ E ,
PRORAČUN I JAVNU NABAVU
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne
spreme na radnom mjestu
pročelnik
Upravnog odjela za financije, proračun i
javnu nabavu,
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne
spreme na radnom mjestu voditelj Odsjeka
za financije, proračun i financijsko
upravljanje i kontrole,
−
1 (jedan) službenik/ica visoke stručne
spreme na radnom mjestu viši stručni
suradnik za informatiku,

Sveukupan broj planiranih prijma u službu na
slobodna radna mjesta tijekom 2014. godine je 17
službenika/ica, Sukladno Pravilniku izvršiti će se
preuzimanja, premještaj i raspored službenika i
namještenika na slobodna radna mjesta u istom
upravnom odjelu ili će se izvršiti premještaj odnosno
preuzimanje i raspored na radno mjesto u upravni
odjel koji preuzima poslove dosadašnjeg upravnog
odjela odnosno službe odnosno u upravni odjel gdje
ima slobodnih radnih mjesta.
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IV.
Ovim Planom prijma ne planira se prijam
vježbenika u upravnim tijelima Koprivničkokriževačke županije tijekom 2014. godine.
V.
Ovim Planom prijma utvrđuje se da je
nacionalna manjina Srba zastupljena kroz jednu
službenicu koja je u službi u upravnim tijelima
Koprivničko-križevačke županije.
VI.
Ovaj Plan prijma objaviti će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PLAN
STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I
USAVRŠAVANJA
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU
I.
Planom stručnog osposobljavanja i
usavršavanja službenika i namještenika Koprivničkokriževačke županije za 2014. godinu (u daljnjem
tekstu: Plan) utvrđuju se konkretni oblici stručnog
usavršavanja i osposobljavanja službenika i
namještenika upravnih tijela Koprivničko-križevačke
županije (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici)
te njihov broj, koji će biti uključeni u stručno
osposobljavanje i usavršavanje u 2014. godini.
II.

KLASA: 112-01/14-01/1
URBROJ: 2137/1-01/07-14-1
Koprivnica, 07. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
18.

24. siječnja 2014.

Na temelju članka 81. stavka 1. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj
86/08. i 61/11.), članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije (“Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 7/13. i 14/13.), članka 28.
Pravilnika o stručnom usavršavanju (“Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/12.),
župan Koprivničko-križevačke županije 02. siječnja
2014. donio je

Službenici i namještenici se u 2014. godini mogu
osposobljavati i usavršavati za stjecanje:
−
osnovnih i naprednih informatičkih znanja i
vještina,
−
osnovnog i naprednog znanja stranih jezika,
−
više stručne spreme od one koju imaju,
−
specijalističkih znanja na stručnim studijima,
−
drugih oblika stručnog usavršavanja za koje se
dobivaju uvjerenja o obučenosti i
osposobljenosti.
III.
Ovim Planom planira se stručno usavršavanje
službenika Koprivničko-križevačke županije kako
slijedi:

r.b.

oblik stručnog usavršavanja

broj

ime polaznika/tema

1

stručno usavršavanje za javnu
nabavu

3

2

stručni seminari

3

stručni tečajevi i druga usavršavanja

Melita Bušljeta/ javna nabava,
Vedrana Podnar/javna nabava,
Patrick Kovač/javna nabava.
prisustvovanje stručnim seminarima
(financije, upravno pravo, radno pravo,
imovinsko-pravni odnosi, informatika,
informacijska sigurnost, zaštita osobnih
podataka, porezi, zaštita okoliša, prostorno uređenje i gradnja, europski fondovi, regionalni razvoj, zdravstvo, socijalna
skrb, obrazovanje, kultura, nacionalne
manjine, ravnopravnost spolova, antikorupcija, koordinacija za ljudska prava,
unutarnja revizija i drugo)
Vladimir Šadek/engleski jezik,
Nataša Krobot Hrastić/engleski jezik
Melita Pavlek/engleski jezik
Marina Horvat Pavlic/engleski jezik.
UKUPNO

4

visina predviđenih sredstava
15.000,00
44.300,00

12.500,00

71.800,00
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IV.

VI.

Polaznici tečajeva stranih jezika te drugih
oblika stručnog usavršavanja za koja usavršavanja
se dobivaju uvjerenja o obučenosti i osposobljenosti,
dužni su isti uredno pohađati, te po završetku stupnja
školovanja koje su pohađali, položiti završni ispit, u
protivnom polaznici su dužni vratiti Koprivničkokriževačkoj županiji sredstva uložena u njihovo
obrazovanje.

Ovaj Plan objaviti će se u “ Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije”.

V.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVČKE ŽUPANIJE
KLASA: 130-01/14-02/1
URBROJ: 2137/1-01/07-14-1
Koprivnica, 02. siječnja 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.

Sredstva za provedbu stručnog usavršavanja
osiguravaju se u Proračunu Koprivničko-križevačke
županije za 2014. godinu.

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE POSLOVE
1.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim
tekstom utvrđena je informatička pogreška u točki I.
Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za
gospodarski razvoj Županijske skupštine Koprivničkokriževačke županije koje je objavljeno u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 7. od
1. srpnja 2013., i to na način da su sve podtočke
krivo numerirane te se daje
ISPRAVAK
U točki I. Rješenja o izboru predsjednika i
članova Odbora za gospodarski razvoj Županijske
skupštine Koprivničko-križevačke županije („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 7/13.)
sve podtočke zbog krivog numeriranja se mijenjaju i
glase:
1. „Tomislav Ivanek iz Križevaca, HDZ, za
predsjednika,
2. Boris Garaj iz Koprivnice, SDP, za
potpredsjednika,

3. Zdravko Valjak iz Kolarca, HSS, za člana,
4. Milan Bingula iz Virja, A-HSP, za člana,
5. Zlatko Makar iz Borovljana, HSS, za člana.“
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE,
ŽUPANA I OPĆE POSLOVE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/13-01/10
URBROJ: 2137/1-01/01-14-19
Koprivnica, 15. siječnja 2014.
PROČELNICA:
Marina Horvat Pavlic, dipl. iur., v. r.

OPĆINA KALNIK

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
86/08. i 61/11) i članka 46. Statuta Općine Kalnik
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 5/13), općinski načelnik Općine Kalnik donosi
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine
Kalnik u 2014. godini

I.
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Kalnik u 2014. godini (u daljnjem tekstu:
Plan) utvrđuje se:
−
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik
(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel),
−
potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme,
−
potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme zbog povećanog opsega
posla,
−
potreban broj vježbenika volontera za stručno
osposobljavanje.
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II.

−

Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta
popunjavat će se putem javnog natječaja,
premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod
nadležne službe za zapošljavanje.
Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Kalnik i osiguranim financijskim sredstvima u
Proračunu Općine Kalnik za 2014. godinu
III.
U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1.
siječnja 2014. godine zaposlen je 1 službenik na
neodređeno vrijeme i 3 namještenika na određeno
vrijeme.
Utvrđuje se:
−
potreban broj službenika na neodređeno
vrijeme za 2014. godinu – 0,
−
potreban broj vježbenika na neodređeno
vrijeme za 2014. godinu – 1,

−

−
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potreban broj vježbenika volontera za stručno
osposobljavanje na određeno vrijeme za 2014.
godinu – 2,
potreban broj namještenika na neodređeno
vrijeme za 2014. godinu – 1,
potreban broj namještenika na određeno
vrijeme za 2014. godinu – 3.
IV.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KALNIK
KLASA: 112-01/14-01/01
URBROJ: 2137/23-14-1
Kalnik, 16. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Mladen Kešer, v. r.

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11) i
članka 46. Statuta Općine Koprivnički Ivanec
(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije»
broj 6/13), općinski načelnik Općine Koprivnički
Ivanec 8. siječnja 2014. utvrđuje
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini
I.
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini (u
daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje se:
−
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu:
Jedinstveni upravni odjel),
−
potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme,
−
potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne
spreme i struke,
−
potreban broj volontera odgovarajuće stručne
spreme i struke,
−
potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme zbog povećanog opsega
posla.
II.
Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna
mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja ili
oglasa.

Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna
mjesta prema ovom Planu prijma, u skladu s
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela i osiguranim sredstvima u Proračunu
Općine Koprivnički Ivanec za 2014. godinu.
III.
U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1.
siječnja 2014. godine zaposleno je na neodređeno
vrijeme 3 službenika i 1 namještenik.
Utvrđuje se:
−
potreban broj službenika na neodređeno
vrijeme u 2014. godini -1,
−
potreban broj namještenika na neodređeno
vrijeme u 2014. godini – 1,
−
potreban broj vježbenika – 1,
−
potreban broj volontera – 1,
−
potreban broj službenika na određeno vrijeme
u 2014. godini – 1,
−
potreban broj namještenika na određeno
vrijeme u 2014. godini – 12.
IV.
Ovaj Plan prijma objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC
KLASA: 112-01/14-01/01
URBROJ: 2137/09-14-1
Koprivnički Ivanec, 8. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Božidar Vrabelj, dipl.oec., v. r.
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OPĆINA LEGRAD

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na
pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) i
članka 44. Statuta Općine Legrad („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13), općinski
načelnik Općine Legrad 20. siječnja 2014. donosi
ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje
u Općini Legrad
Članak 1.
Ivan Sabolić, univ.bacc.pol. na dužnosti
općinskog načelnika Općine Legrad, imenuje se
službenikom za informiranje u Općini Legrad
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (u
daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 2.

−

−

−

Službenik za informiranje:
obavlja poslove redovitog objavljivanja
informacija, sukladno unutarnjem ustrojstvu
Općine Legrad, kao i rješavanja pojedinačnih
zahtjeva za pristup informacijama i ponovne
uporabe informacija,
unapređuje način obrade, razvrstavanja,
čuvanja i objavljivanja informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koje se
odnose na rad Općinskog vijeća Općine
Legrad, općinskog načelnika Općine Legrad i
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,
osigurava neophodnu pomoć podnositeljima
zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava
utvrđenih Zakonom.
Članak 3.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka
o određivanju službenika za informiranje u Općini
Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ 8/04).
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE LEGRAD
KLASA: 080-01/14-01/01
URBROJ: 2137/10-14-1
Legrad, 20. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Sabolić, univ. bacc. pol., v. r.

2.

Na temelju članka 18.a. stavka 1. Zakona o
zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj
103/03, 118/06, 41/08, 130/11. i 106/12. – pročišćeni
tekst) i članka 44. Statuta Općine Legrad („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13),
općinski načelnik Općine Legrad 20. siječnja 2014.
godine donosi
ODLUKU
o imenovanju službenice za zaštitu osobnih
podataka u Općini Legrad
Članak 1.
Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće,
pravne i financijsko –računovodstvene poslove u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad,
imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka
u Općini Legrad, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka (u daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 2.
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja
poslove sukladno Zakonu i to:
−
vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih
podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i
ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade
osobnih podataka,
−
upozorava voditelja zbirke osobnih podataka
na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih
podataka u slučajevima planiranja i radnji koje
mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i
zaštitu osobnih podataka,
−
upoznaje sve osobe zaposlene u obradi
osobnih podataka s njihovim zakonskim
obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
−
brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17.
Zakona,
−
omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz
članka 19. i 20. Zakona,
−
surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih
podataka u vezi s provedbom nadzora nad
obradom osobnih podataka.
Članak 3.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan
je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje
sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza
traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti
službenika za zaštitu osobnih podataka.
Članak 4.
Voditelj zbirke osobnih podataka će u roku od
mjesec dana od dana donošenja odluke o
imenovanju izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih
podataka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih
podataka.
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Članak 5.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna
mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja ili
premještajem.
Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna
mjesta prema ovom Planu prijma, u skladu s
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela i osiguranim sredstvima u Proračunu
Općine Legrad za 2014. godinu.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE LEGRAD
KLASA: 080-01/014-01/01
URBROJ: 2137/10-14-2
Legrad, 20. siječnja 2014.

III.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Sabolić, univ. bacc. pol., v. r.
3.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11) i
članka 44. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13), općinski
načelnik Općine Legrad 22. siječnja 2014. godine
utvrđuje
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Legrad u 2014. godini

U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1.
siječnja 2014. godine zaposlena su na neodređeno
vrijeme tri (3) službenika.
Utvrđuje se:
potreban broj službenika na neodređeno
vrijeme u 2014. godini - 0,
−
potreban broj namještenika na neodređeno
vrijeme u 2014. godini - 0,
−
potreban broj vježbenika - 0,
−
potreban broj službenika na određeno
vrijeme u 2014. godini - 0 (izborno),
−
potreban broj namještenika na određeno
vrijeme u 2014. godini - 1.
−

I.

IV.

Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Legrad u 2014. godini (u daljnjem
tekstu: Plan prijma) utvrđuje:
−
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad
(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel),
−
potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme,
−
potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne
spreme i struke,
−
potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme zbog povećanog opsega
posla.

Ovaj Plan prijma objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE LEGRAD
KLASA: 112-01/14-01/01
URBROJ: 2137/10-14-1
Legrad, 22. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Sabolić, univ. bacc. pol., v. r.

OPĆINA MOLVE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) i
članka 52. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13), a na
prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Molve, Općinski načelnik Općine Molve
utvrđuje
PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Molve u 2014. godini

I.
Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni
upravni odjel Općine Molve za 2014. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se:
−
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu,
−
potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme,
−
potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme zbog povećanog opsega
posla,
−
popunjenost radnih mjesta pripadnicima
nacionalnih manjina,
−
planirano zapošljavanje službenika i
namještenika iz reda nacionalnih manjina.
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II.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta
popunjavat će se putem javnog natječaja.
Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno
vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji se
objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Molve i osiguranim financijskim sredstvima u
Proračunu Općine Molve za 2014. godinu.
III.
U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1.
siječnja 2014. godine zaposleno je na neodređeno
vrijeme 6 službenika i 2 namještenika, dok na
određeno vrijeme nema zaposlenih službenika,
odnosno namještenika.
U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1.
siječnja 2014. godine nema zaposlenih pripadnika
nacionalnih manjina i ne planira se njihovo
zapošljavanje u 2014. godini prema propisima koji
uređuju pravo pripadnika nacionalnih manjina na
zastupljenost u upravnim tijelima jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.

Broj 1 - Stranica 15

U Jedinstvenom upravnom odjelu za
godinu utvrđuje se potreban broj:
−
službenika na neodređeno vrijeme za
godinu – 1
−
namještenika na neodređeno vrijeme za
godinu – 0
−
službenika na određeno vrijeme za
godinu – 0
−
namještenika na neodređeno vrijeme za
godinu – 0
−
vježbenici – 0.

2014.
2014.
2014.
2014.
2014.

IV.
Ovaj Plan prijma objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MOLVE
KLASA: 023-05/14-01/01
URBROJ: 2137/17-14-1
Molve, 10. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Ivančan, v. r.

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11) i
članka 46. Statuta Općine Novigrad Podravski
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 5/13), općinski načelnik Općine Novigrad
Podravski utvrđuje
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu
I.
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu:
Plan) utvrđuje se:
−
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu:
Jedinstveni upravni odjel),
−
potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme,
−
potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne
spreme i struke,
−
potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme zbog povećanog opsega
posla.

II.
Na temelju ovoga Plana slobodna radna
mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja.
Radna mjesta koja se popunjavaju na
određeno vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji
se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Novigrad Podravski i osiguranim financijskim
sredstvima u Proračunu Općine Novigrad Podravski
za 2014. godinu.
III.
U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1.
siječnja 2014. godine zaposleno je 4 službenika na
neodređeno vrijeme i 3 namještenika na neodređeno
vrijeme.
Utvrđuje se:
−
potreban broj službenika na neodređeno
vrijeme za 2014. godinu – 0,
−
potreban broj namještenika na neodređeno
vrijeme za 2014. godinu – 0,
−
vježbenici za 2014. godinu – 0,
−
potreban broj službenika na određeno vrijeme
za 2014. godinu – 1,
−
potreban broj namještenika na određeno
vrijeme za 2014. godinu – 0.
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IV.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI
KLASA: 112-01/14-01/01
URBROJ: 2137/11-14-1
Novigrad Podravski, 3. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Mladen Mađer, v. r.

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) i
članka 44. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 10/13), općinski načelnik Općine Sveti Ivan
Žabno 17. siječnja 2014. donio je
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti
Ivan Žabno u 2014. godini
I.
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Sveti Ivan Žabno u 2014. godini ( u
daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme
tijekom 2014. godine.
II.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Sveti Ivan Žabno KLASA:

023-05/10-01/02 URBROJ: 2137/19-01/1-10-1 od 20.
rujna 2010. godine predviđeno je ukupno 6 šest
radnih mjesta od kojih su sva popunjena.
III.
Ovim Planom prijma ne planira se prijam novih
službenika, namještenika ni vježbenika u Jedinstveni
upravni odjel tijekom 2014. godine.
IV.
Ovaj Plan prijma objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko- križevačke županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
KLASA: 112-01/14-01/01
URBROJ: 2137/19-01/1-14-1
Sveti Ivan Žabno, 17. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Vladimir Oguman, v. r.

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11),
Općinski načelnik Općine Sveti Petar Orehovec 23.
siječnja 2014. utvrđuje
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETI
PETAR OREHOVEC
U 2014. GODINI

I.
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Sveti Petar Orehovec (u daljnjem tekstu:
Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i
namještenika na neodređeno i određeno vrijeme
tijekom 2014. godine.
II.
Plan prijma sadrži stvarno stanje popunjenosti radnih
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Sveti Petar Orehovec (u daljnjem tekstu: Jedinstveni
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upravni odjel) te potreban broj službenika i
namještenika na neodređeno vrijeme prema
Pravilniku o unutarnjem redu.
III.
Pravilnikom o unutarnjem redu i načinu rada
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Petar
Orehovec KLASA: 023-01/10-01/03, URBROJ:
2137/20-10-1, od 22. rujna 2010. godine predviđeno
je ukupno 7 radnih mjesta sa 7 izvršitelja, a
popunjena su 4 radna mjesta s 4 izvršitelja.
IV.
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planira se prijam novih službenika i namještenika kao
ni vježbenika.
V.
Plan prijma objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC
KLASA: 112-01/14-01/01
URBROJ: 2137/20-14-1
Sveti Petar Orehovec, 23. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Franjo Poljak, v. r.

Sukladno predviđenim financijskim sredstvima
u Proračunu Općine Sveti Petar Orehovec za 2014.
godinu u Jedinstveni upravni odjel u 2014. godini ne

OPĆINA VIRJE

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 86/08 i
61/11) i članka 43. Statuta Općine Virje (»Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/03),
Općinski načelnik Općine Virje 7. siječnja 2014.
utvrđuje
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VIRJE
U 2014. GODINI
Članak 1.
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Virje u 2014. godini (u daljnjem tekstu:
Plan), utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Virje, potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme i potreban broj namještenika na
određeno vrijeme odgovarajuće stručne spreme i
struke tijekom 2014. godine.
Članak 2.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Virje KLASA: 112-01/1001/05, URBROJ: 2137/18-10-1 od 1. kolovoza 2010.
godine u Jedinstvenom upravnom odjelu predviđeno
je ukupno 9 radnih mjesta sa 10 izvršitelja a
popunjeno je 7 radnih mjesta sa 7 izvršitelja.
Članak 3.
Sukladno predviđenim financijskim sredstvima u
Proračunu Općine Virje za 2014. godinu („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 18/13)
predviđa se prijam 1 službenika/ice na određeno
vrijeme sa srednjom stručnom spremom sukladno

uvjetima koji su propisani za
referenta –
administrativnog tajnika i 2 namještenika na
neodređeno vrijeme za obavljanje poslova pomoćnog
komunalnog radnika.
Članak 4.
Utvrđuje se prijam u službu 1 službenika/ice na
određeno vrijeme u slučaju potrebe obavljanja
poslova čiji se opseg poveća tijekom godine i 2
namještenika na neodređeno vrijeme.
Članak 5.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta
popunjavaju se putem javnog natječaja,
premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod
nadležne službe za zapošljavanje.
Radna mjesta utvrđena Pravilnikom o
unutarnjem redu odnosno radna mjesta predviđena
ovim Planom popunjavat će se na temelju posebne
odluke općinskog načelnika.
Članak 6.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VIRJE
KLASA: 112-01/14-01/01
URBROJ: 2137/18-14-1
Virje, 7. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Mirko Perok, v. r.
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SADRŽAJ
OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC
Akti Općinskog načelnika

KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA

1.

Odluka o izmjeni Odluke o darovima,

1

2.

Odluka o izmjeni Odluke o načinu raspodjele sredstava
vlasnicima zemljišta bez prava lova na području
Koprivničko – križevačke županije,

1

3.

Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o
osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za
suzbijanje zlouporabe droga,

2

4.

Rješenje o imenovanju osobe odgovorne za
koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima te
prikupljanje podataka o utvrđenim rizicima i njihovo
evidentiranje u registar,

2

5.

Rješenje o određivanju službene osobe mjerodavne za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama,

3

6.

Rješenje o imenovanju predsjednika, tajnice i članova/
članica Županijske koordinacije za ljudska prava,

4

7.

Rješenje o imenovanju službenika/ce za zaštitu
osobnih podataka,

4

8.

Rješenje o
nepravilnosti,

5

imenovanju

osobe

zadužene

za

9.

Rješenje o imenovanju povjerenice za etiku,

5

10.

Rješenje o imenovanju predstavnika Koprivničko –
križevačke županije u Gospodarsko – socijalno vijeće
u Koprivničko- križevačkoj županiji,

5

11.

Rješenje o imenovanju osobe ovlaštene za pristup IPM
sustavu i provođenje IPM notifikacije,

6

12.

Zaključak o osnivanju Kontaktne točke (Contact Point)
Saveza Alpe – Jadran za Koprivničko-križevačku
županiju,

6

13.

Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Statuta Osnovne škole Koprivnički Bregi,

7

14.

Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta
Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci,

7

15.

Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena
Statuta Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno,

8

16.

Zaključak o podnošenju inicijative za osnivanjem
Tematske koordinacijske točke za poljoprivredu i
etničku baštinu Saveza Alpe-Jadran,

8

17.

Plan prijma u službu u upravna tijela Koprivničko –
križevačke županije u 2014. godini,

9

Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja
službenika i namještenika Koprivničko – križevačke
županije za 2014. godinu.

10

18.

Ispravak

1.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje u
Općini Legrad,

13

2.

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih
podataka u Općini Legrad,

13

3.

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine
Legrad u 2014. godini.

14

OPĆINA MOLVE
Akti Općinskog načelnika

1.

1.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Molve u 2014. godini.

14

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu.

15

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
Akti Općinskog načelnika

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Sveti Ivan Žabno u 2014. godini.

16

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC
Akti Općinskog načelnika

1.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Sveti Petar Orehovec u 2014. godini.

16

OPĆINA VIRJE
Akti Općinskog načelnika

1.
11

OPĆINA KALNIK
Akti Općinskog načelnika

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Kalnik u
2014. godini.

12

OPĆINA LEGRAD
Akti Općinskog načelnika

1.

AKTI OPĆINA

1.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Koprivnički Ivanec u 2014. godini.

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI
Akti Općinskog načelnika

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE,
ŽUPANA I OPĆE POSLOVE

1.

1.

11

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Virje u 2014. godini.

17
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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, Molve, 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: pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove,
Marina Horvat Pavlic dipl. iur.
Telefon: (048) 658-250, telefaks (048) 622-584.
Uredništvo: Helena Matica Bukovčan, dipl. iur. i Verica Ujlaki dipl. inf.
Pretplata za 2014. godinu iznosi 360,00 kuna. Uplata se vrši na žiro-račun IBAN: HR2123860021800006000; poziv na broj: 21 7390– vaš OIB (pravne osobe), 22 7390– vaš OIB.
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.

