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KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13.
– pročišćeni tekst i 2/14.-Odluka USRH) i članka 37.
Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13. i
14/13.), Županijska skupština Koprivničko-križevačke
županije na 7. sjednici održanoj 24. veljače 2014.
donijela je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna
Koprivničko-križevačke
županije za financiranje političkih stranaka i
članova Županijske skupštine izabranih s liste
grupe birača za 2014. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom o raspoređivanju sredstava iz
Proračuna Koprivničko-križevačke županije za
financiranje političkih stranaka i članova Županijske
skupštine izabranih s liste grupe birača za 2014.
godinu (u daljnjem tekstu: Odluka), raspoređuju se
sredstva iz Proračuna Koprivničko-križevačke
županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016.
godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije" broj 17/13) za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka koje imaju člana u Županijskoj
skupštini Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem
tekstu: Županijska skupština) i članova Županijske
skupštine izabranih s liste grupe birača, za 2014.
godinu.
Članak 2.
Raspoređuju se sredstva Proračuna
Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu,
Razdjela 001 Županijska skupština, Glave 00101
Županijska skupština, A 100002 Tekuće donacije

županijskim političkim strankama, odjeljak 381
Tekuće donacije, u iznosu 514.999,85 kuna
(slovima:petstočetrnaesttisućadevetstodevedesetdev
et kuna i osamdesetpet lipa) političkim strankama
koje imaju članove u Županijskoj skupštini i
članovima Županijske skupštine izabranih s liste
grupe birača.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju
se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za
svakog člana u Županijskoj skupštini, a pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju
njenih članova u trenutku konstituiranja Županijske
skupštine.
Jednaki iznos sredstava za svakog člana
Županijske skupštine, sukladno stavku 2. ovog
članka, u 2014. godini iznosi 12.320,57 kuna
godišnje.
Za svakog izabranog člana Županijske
skupštine podzastupljenog spola političkim strankama
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Županijske skupštine
iz stavka 3. ovog članka, a koja u 2014. godini iznosi
1.232,06 kuna godišnje.
Članak 3.
Prema kriterijima iz članka 2. ove Odluke
političkim strankama i članovima Županijske
skupštine izabranima s liste grupe birača za rad u
2014. godini raspoređuju se sredstva kako slijedi:
−
Socijaldemokratska partija Hrvatske,
Županijska organizacija Koprivničkokriževačka, Koprivnica u iznosu 87.476,05
kuna.
−
Hrvatska narodna stranka – Liberalni
demokrati, Županijska organizacija Koprivničko
-križevačka, Koprivnica u iznosu 38.193,77
kuna.
−
Hrvatska demokratska zajednica, Koprivničkokriževačka županija, Koprivnica u iznosu
125.669,82 kune.
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Hrvatska socijalno-liberalna stranka,
Županijska organizacija Koprivničkokriževačka, Koprivnica u iznosu 12.320,57
kuna.
Hrvatska seljačka stranka, Županijska
organizacija Koprivničko-križevačke županije,
Koprivnica u iznosu 137.990,39 kuna.
Hrvatska stranka umirovljenika, Županijska
organizacija
K o p r i v n i č k o - k r i že v a č k a ,
Koprivnica u iznosu 24.641,14 kuna.
Autohtona-Hrvatska stranka prava, Zagreb,
12.320,57 kuna.
Stranka umirovljenika, Zagreb, 13.552,63
kune.
Hrvatski laburisti – Stranka rada, Podružnica
Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica u
iznosu 25.873,20 kuna.
Članu Županijske skupštine izabranom s liste
grupe birača dr. Bardek Miji, na poseban
račun, u iznosu 12.320,57 kuna.
Članu Županijske skupštine izabranom s liste
grupe birača Lacković Željku, na poseban
račun, u iznosu 12.320,57 kuna.
Članu Županijske skupštine izabranom s liste
grupe birača Švaco Mladenu, na poseban
račun, u iznosu 12.320,57 kuna.
Članak 4.

Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačit
će se na žiro račune političke stranke, odnosno na
poseban račun člana Županijske skupštine izabranog
s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim
iznosima.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 400-06/14-01/1
URBROJ: 2137/1-02/01-14-1
Koprivnica, 24. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v. r.
2.

Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
("Narodne novine" broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. pročišćeni tekst i 2/14.) i članka 37. Statuta
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.),
a na prijedlog Državnog ureda za reviziju (KLASA:
041-01/13-13/12, URBROJ: 613-01-08-14-3, Zagreb
od 21. siječnja 2014. godine), Županijska skupština
Koprivničko-križevačke županije na 7. sjednici
održanoj 24. veljače 2014. donijela je

26. veljače 2014.

ODLUKU
o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje iz Proračuna
Koprivničko-križevačke županije
Autohtonoj-Hrvatskoj stranci prava
Članak 1.
Autohtonoj-Hrvatskoj stranci prava obustavlja
se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje
iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije
raspoređenih sukladno Odluci o raspoređivanju
sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke
županije za financiranje političkih stranaka i članova
Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača za
2014. godinu, KLASA: 400-06/14-01/1, URBROJ:
2137/1-02/02-14-1 od 24. veljače 2014. godine (u
daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Obustava isplate sredstava za redovito
godišnje financiranje iz članka 1. ove Odluke počinje
od prve naredne tromjesečne isplate i traje do
dostave obavijesti od Državnog ureda za reviziju i
Državnog izbornog povjerenstva da je AutohtonaHrvatska stranka prava, sukladno članku 30. Zakona
o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,
ispunila obvezu dostave godišnjeg financijskog
izvještaja za 2012. godinu s propisanim prilozima
Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom
povjerenstvu.
Članak 3.
Sukladno članku 2. ove Odluke AutohtonojHrvatskoj stranci prava obustavlja se isplata
cjelokupnog iznosa sredstava raspoređenih Odlukom
za 2014. godinu.
Članak 4.
Obvezuje se Upravni odjel za financije,
proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke
županije za provedbu ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 402-01/14-01/7
URBROJ: 2137/1-02/17-14-4
Koprivnica, 24. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v. r.

26. veljače 2014.
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Članak 5.

3.

Na temelju članka 26. stavka 2. i članka 194.
stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine" broj 153/13.), članka 35. točke 5. 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) i članka 37. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) Županijska
skupština Koprivničko-križevačke županije na 7.
sjednici održanoj 24. veljače 2014. donijela je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju
Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije
Članak 1.
„U Odluci o osnivanju Zavoda za prostorno
uređenje Koprivničko-križevačke županije („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 13/07.,
12/09., 8/13. i 12/13.) u članku 1. riječi: „Nemčićeva
5“ zamjenjuju se riječima: „Ulica Antuna Nemčića 5 (u
daljnjem tekstu: Županija)“.“

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 023-01/14-01/4
URBROJ: 2137/1-01/01-14-4
Koprivnica, 24. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v. r.
4.

Na temelju članka 37. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) Županijska
skupština Koprivničko-križevačke županije na 7.
sjednici održanoj 24. veljače 2014. donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Pregleda pokazatelja stanja
sigurnosti u 2013. godini
na području Policijske uprave koprivničkokriževačke

Članak 2.
U članku 1.a iza riječi: „županije“ briše se točka
i dodaju se riječi: „(u daljnjem tekstu: župan).“.
Članak 3.
Članak 2. mijenja se i glasi:
„Djelatnost Zavoda obuhvaća:
−
izradu, odnosno koordinaciju izrade i
praćenje provedbe prostornih planova
područne (regionalne) razine,
−
izradu izvješća o stanju u prostoru,
−
vođenje informacijskog sustava prostornog
uređenja i upravljanje njime u okviru
njegovih ovlasti,
−
pripremanje polazišta za izradu, odnosno
stavljanje izvan snage prostornih planova
užih područja,
−
pružanje stručne savjetodavne pomoći u
izradi prostornih planova lokalne razine,
−
druge poslove u skladu s Zakonom o
prostornom uređenju i Statutom Zavoda.
Zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja
grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja
za Republiku Hrvatsku, odnosno Županiju te obavljati
stručne analitičke poslove iz područja prostornog
uređenja, ako to zatraži ministarstvo nadležno za
poslove prostornog uređenja ili župan.“.
Članak 4.
Zavod je dužan uskladiti svoj Statut s
odredbama ove Odluke u roku od trideset dana od
dana stupanja na snagu ove Odluke, kao i s
odredbama Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“ broj 153/13.).
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I.
Prihvaća se Pregled pokazatelja stanja
sigurnosti u 2013. godini na području Policijske
uprave koprivničko-križevačke, od siječnja 2014.
godine, kojeg je izradila Policijska uprava koprivničko
-križevačka.
Pregled pokazatelja stanja sigurnosti sastavni
je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije.“
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 210-01/14-01/1
URBROJ: 2137/1-01/05-14-3
Koprivnica, 24. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v. r.
5.

Na temelju članka 37. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) Županijska
skupština Koprivničko-križevačke županije na 7.
sjednici održanoj 24. veljače 2014. donijela je
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ZAKLJUČAK
o usvajanju Informacije o provođenju mjera
prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“
I.
Usvaja se Informacija o provođenju mjera
prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“,
KLASA:302-02/14-01/1, URBROJ:2137/1-03/06-14/1.

7.

Na temelju članka 37. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) Županijska
skupština Koprivničko-križevačke županije na 7.
sjednici održanoj 24. veljače 2014. donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provođenju mjera prema
Programu „Vodno gospodarstvo“

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 302-02/14-01/1
URBROJ: 2137/1-03/06-14/3
Koprivnica, 24. veljače 2014.

I.
Prihvaća se Izvješće o provođenju mjera
prema Programu „Vodno gospodarstvo“
KLASA : 021-01/13-01/36, URBROJ : 2137/1-03/2114-1.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v. r.
6.

Na temelju članka 37. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) Županijska
skupština Koprivničko-križevačke županije na 7.
sjednici održanoj 24. veljače 2014. donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o mjerama provođenja
Programa održivog gospodarenja energijom u
2013. godini
I.
Prihvaća se Izvješće o mjerama provođenja
Programa održivog gospodarenja energijom u 2013.
godini KLASA: 021-01/14-01/8, URBROJ: 2137/103/20-14-1, veljača 2014.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 021-01/14-01/8
URBROJ: 2137/1-03/20-14-3
Koprivnica, 24. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v. r.

26. veljače 2014.

KLASA: 021-01/13-01/36
URBROJ: 2137/1-03/21-14-3
Koprivnica, 24. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v. r.
8.

Na temelju članka 37. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) Županijska
skupština Koprivničko-križevačke županije na 7.
sjednici održanoj 24. veljače 2014. donijela je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Informacije o ruralnom razvoju na
području Koprivničko-križevačke županije u 2013.
godini
I.
Prihvaća se Informacija o ruralnom razvoju na
području Koprivničko-križevačke županije u 2013.
godini KLASA: 022-05/14-02/7, URBROJ: 2137/103/16-14-1.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 022-05/14-02/7
URBROJ: 2137/1-03/16-14-3
Koprivnica, 24. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v. r.

26. veljače 2014.
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9.
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10.

Na temelju članka 37. Statuta Koprivničkokriževačke županije ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 7/13. i 14/13.), Županijska
skupština Koprivničko-križevačke županije na 7.
sjednici održanoj 24. veljače 2014. donijela je

Na temelju članka 37. Statuta Koprivničkokriževačke županije (”Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije” broj 7/13. i 14/13.) Županijska
skupština Koprivničko-križevačke županije na 7.
sjednici održanoj 24. veljače 2014. donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o odobravanju pomoći
za podmirenje troškova ogrjeva u 2013. godini

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama
i radu mrtvozorničke službe za 2013. godinu

I.

I.

Prihvaća se Informacija o odobravanju pomoći
za podmirenje troškova ogrjeva u 2013. godini
KLASA: 021-01/14-01/3 URBROJ: 2137/1-05/02-141, koja je sastavni dio ovog Zaključka.

Prihvaća se Izvješće o obavljenim
obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2013.
godinu KLASA:500-09/14-01/2 URBROJ:2137/105/01/-14-5, koje je sastavni dio ovog Zaključka.

II.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije”.

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije”.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-01/14-01/3
URBROJ: 2137/1-05/02-14-2
Koprivnica, 24. veljače 2014.

KLASA: 500-09/14-01/2
URBROJ: 2137/1-05/01-13-8
Koprivnica, 24. veljače 2014.

PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v. r.

PREDSJEDNIK
Damir Felak, dipl. ing., v. r.

AKTI ŽUPANA
19.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničkokriževačke županije („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) župan
Koprivničko-križevačke županije 04. veljače 2014.
donio je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o osnivanju Radne grupe za izradu i izvještavanje
o provedbi Županijske razvojne strategije
Koprivničko-križevačke županije za razdoblje
2014-2020.
I.
U Odluci o osnivanju Radne grupe za izradu i
izvještavanje o provedbi Županijske razvojne
strategije Koprivničko-križevačke županije za
razdoblje 2014-2020. („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 16/13.) točka II. mijenja se i
glasi:

„Radna grupa broji 13 članova, a čine ju
predstavnici iz upravnih tijela Koprivničko-križevačke
županije, ustanova kojima je osnivač Koprivničkokriževačka županija, Županijske obrtničke i
gospodarske komore te Odbora za gospodarski

razvoj Županijske skupštine Koprivničko-križevačke
županije.“
II.
Točka III. mijenja se i glasi:

„U Radnu grupu se imenuju po jedan član i jedna
zamjena člana:
1. Predstavnik Upravnog odjela za gospodarstvo,
komunalne djelatnosti, poljoprivredu i
međunarodnu suradnju Koprivničko-križevačke
županije,
2. Predstavnik Upravnog odjela za financije,
proračun i javnu nabavu Koprivničkokriževačke županije,
3. Predstavnik Upravnog odjela za zdravstvenosocijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke
županije,
4. Predstavnik Upravnog odjela za obrazovanje,
kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine
Koprivničko-križevačke županije,
5. Predstavnik Upravnog odjela za prostorno
uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu
prirode Koprivničko-križevačke županije,
6. Predstavnik Upravnog odjela za poslove
Županijske skupštine, župana i opće poslove
Koprivničko-križevačke županije,
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7. Predstavnik Zavoda za prostorno uređenje
Koprivničko-križevačke županije,
8. Predstavnik Županijske uprave za ceste
Koprivničko-križevačke županije,
9. Predstavnik Turističke zajednice Koprivničkokriževačke županije,
10. Predstavnik Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Koprivničko-križevačke županije,
11. Predstavnik Hrvatske gospodarske komore
Županijske komore Koprivnica,
12. Predstavnik Hrvatske obrtničke komore
Obrtničke komore Koprivničko-križevačke
županije,
13. Predstavnik Odbora za gospodarski razvoj
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke
županije.
Zadužuju se čelnici iz upravnih tijela
Koprivničko-križevačke županije, ustanova kojima je
osnivač Koprivničko-križevačka županija, HGK
Županijske komore Koprivnica, HOK Obrtničke
komore Koprivničko-križevačke županije i Odbora iz
stavka 1. ove točke da u roku od osam dana od dana
stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju Radne grupe za izradu i
izvještavanje o provedbi Županijske razvojne
strategije za razdoblje 2014-2020., imenuju
predstavnika i njegovu zamjenu u Radnu grupu i
dostave imenovanje u PORU Razvojnu agenciju
Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu
razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj
županiji.
Članovi Radne grupe dužni su oformiti Timove
po resorima s kojima će zajedno raditi na izradi i
izvještavanju o provedbi Županijske razvojne
strategije Koprivničko-križevačke županije za
razdoblje 2014-2020.
Na sastancima i u svim aktivnostima Radne
grupe dužan je sudjelovati imenovani predstavnikčlan, a ukoliko je on spriječen onda isključivo njegova
imenovana zamjena.“
III.
Dosadašnja točka III. navedena drugi puta u
Odluci o osnivanju Radne grupe za izradu i
izvještavanje o provedbi Županijske razvojne
strategije Koprivničko-križevačke županije za
razdoblje 2014-2020. KLASA:300-01/13-01/20
URBROJ: 2137/1-04/07-13-01 (u daljnjem tekstu
Odluka) postaje točka IV.
IV.
Dosadašnja točka IV. navedena u Odluci
postaje točka V.
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V.
Dosadašnja točka V. navedena u Odluci
postaje točka VI.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 300-01/13-01/20
URBROJ: 2137/1-03/07-14-7
Koprivnica, 04. veljače 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
20.

Na temelju članka 66. Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“ broj 80/13. i 153/13.), članka 2.
Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i
programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08.),
članka 2. Pravilnika o povjerenstvu za stratešku
procjenu („Narodne novine“ broj 70/08.), članka 4.
Odluke Ministarstva pomorstva, prometa i
infrastrukture, KLASA: 303-03/13-01/150, URBROJ:
530-08-2-3-2-13-25, od 05. studenog 2013. godine i
članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”
broj 7/13. i 14/13.) župan Koprivničko-križevačke
županije donosi
RJEŠENJE
o imenovanju člana Stručnog povjerenstva za
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju
prometnog razvoja Republike Hrvatske
I.
Zlatko Filipović iz Koprivnice, Braće Radića 8,
OIB: 87744897916, imenuje se za člana Stručnog
povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš
za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske,
kao predstavnik Hrvatske zajednice županija.
II.
Članovi Stručnog Povjerenstva za stratešku
procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog
razvoja Republike Hrvatske dužni su sudjelovati u
postupku strateške procjene te davati mišljenja o
sadržaju strateške studije i Nacrtu Strategije
prometnog razvoja Republike Hrvatske.
III.
Ovo Rješenje o imenovanju objaviti će se u
"Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije”.
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IV.
Ovo Rješenje o imenovanju stupa na snagu
prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije”.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 080-01/14-01/3
URBROJ: 2137/1-01/09-14-1
Koprivnica, 11. veljače 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
21.

Na temelju članka 3. Statuta Koprivničkokriževačke županije ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 7/13. i 14/13.) i članka 8.
Odluke o grbu i zastavi Koprivničko-križevačke
županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije" broj 6/96., 1/97., 10/01., 14/01., 3/02. i
12/09.) Župan Koprivničko-križevačke županije 17.
veljače 2014. donio je

22.

Na temelju članaka 119. 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.)
članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije
(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”
broj 7/13. i 14/13.), 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.)
Župan Koprivničko-križevačke županije 11. veljače
2014. donio je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne
škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno iz reda
osnivača
I.
U Školski odbor Osnovne škole „Grigor Vitez“
Sveti Ivan Žabno iz reda osnivača imenuju se:
1. Mirko Čusek, Brezovavljani 25, Sveti Ivan
Žabno;
2. Vjekoslava Senković, Križevačka 3, Sveti Ivan
Žabno;
3. Dunja Trakoštanec Jokić, Ulica A. G. Matoša
30, Sveti Ivan Žabno.

RJEŠENJE
o odobrenju uporabe grba Koprivničkokriževačke županije
Udruzi Zagoraca Podravine - Koprivnica
I.
Odobrava se uporaba grba Koprivničkokriževačke županije, Udruzi Zagoraca Podravine Koprivnica, prema likovnom rješenju, a u svrhu
uporabe grba kod izrade zastave Udruge Zagoraca
Podravine – Koprivnica.
II.
Grb Županije biti će otisnut na zastavi Udruge
Zagoraca Podravine - Koprivnica te se u druge svrhe
ne može rabiti.
III.
Ovo Rješenje objaviti će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".

II.
Mandat članovima Školskog odbora iz točke I.
ovog Rješenja traje sukladno članku 119. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(“Narodne novine” broj broj 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni
tekst i 94/13.).
III.
Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 602-02/13-01/89
URBROJ: 2137/1-06/03-14-12
Koprivnica, 11. veljače 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 017-01/14-01/1
URBROJ: 2137/1-01/07-14-2
Koprivnica, 17. veljače 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
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23.

Na temelju 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) i
na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 7/13. i 14/13), Župan Koprivničkokriževačke županije dana 26. veljače 2014. godine
donosi
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PRAVILNIK
o postupku dodjele sredstava
za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju
iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak dodjele
sredstava za sponzorstva i donacije, za koja
Proračunom Koprivničko-križevačke županije za
tekuću godinu nisu utvrđeni krajnji korisnici.
Pravilnik se ne odnosi na sponzorstva i
donacije koje se ostvaruju na temelju natječaja ili
javnog poziva, budući da su oni uređeni posebnim
pravnim propisima.
Članak 2.
Za potrebe ovog Pravilnika izrazima
sponzorstvo i donacija obuhvaćeno je sljedeće:
1. Sponzoriranje se odnosi na davanje novčanih
sredstava za održavanje određenih javnih
priredbi (umjetničkih, kulturnih, zabavnih,
sportskih) ili potporu nekim institucijama,
udrugama, društvima (kazališta, sportski
klubovi) ili potporu određenim akcijama i
projektima (festivali, turniri, knjige) ili potporu
poznatim osobama (sportašima, pjevačima).
Za uzvrat sponzor ima pravo na promidžbu
(reklamu) vlastite tvrtke, kao primjerice:
navođenje imena sponzora u oglasima, na
reklamnim panoima na priredbama, na
sportskim dresovima, u pisanim materijalima, u
knjigama i zbornicima radova i sl.
2. Donacija se odnosi na davanje novčanih
sredstava fizičkim i neprofitnim institucijama,
aktivnostima, djelatnostima, udrugama za
kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene,
humanitarne, zdravstvene, sportske, vjerske,
ekološke, socijalne i druge općekorisne
namjene.
Članak 3.
Sponzorstvo ili donacija iz Proračuna
Koprivničko-križevačke županije, u smislu ovog
Pravilnika, ne može se ostvariti za programe/
aktivnosti koji se u cijelosti financiraju po posebnim
propisima (npr. Zakon o Hrvatskom crvenom križu,
Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o
pravnom položaju vjerskih zajednica i sl.) ili
programe/aktivnosti za koji su u cijelosti odobrena
sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica
lokalne samouprave te drugih izvora.
Također, sponzorstvo i donacija ne može se
ostvariti, u smislu ovog Pravilnika, za programe/
aktivnosti koja se ostvaruju na temelju natječaja ili
javnog poziva.
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Članak 4.
Sredstva se raspoređuju na temelju pisanog
zahtjeva koji mora sadržavati:
−
podatke o podnositelju zahtjeva (ime i prezime/
naziv, adresa, OIB, broj žiro-računa, telefon, email),
−
namjenu donacije/sponzorstva (kratak opis
projekta),
−
područje (kultura i umjetnost, odgoj i
obrazovanje, znanost, humanitarni projekti,
sport, vjerski projekti, zdravlje i ekologija ili
druge općekorisne namjene),
−
ukupan iznos potreban za realizaciju projekta/
aktivnosti,
−
iznos koji se traži od Županije,
−
kod sponzorstva potrebno je navesti i
marketinške pogodnosti za sponzora.
Zahtjev se podnosi Županu Koprivničkokriževačke županije, a obrađuje se u Upravnom
odjelu za financije, proračun i javnu nabavu.
Članak 5.
U svrhu odlučivanja o osnovanosti zahtjeva,
potrebno je ispuniti sljedeće kriterije:
−
kvaliteta i originalnost projekta,
−
posredno ili neposredno poboljšanje kvalitete
života pojedinca ili društvene zajednice u
cjelini,
−
podnosioci zahtjeva, najmanje posljednjih šest
mjeseci prije podnošenja zahtjeva, moraju
imati prebivalište ili sjedište na području
Koprivničko-križevačke županije ili se njihovo
djelovanje mora provoditi na području
Koprivničko-križevačke županije, a udruge
moraju biti registrirane,
−
podnosioci zahtjeva moraju priložiti dokument
kojim se potvrđuje društveno koristan učinak
(npr. sponzorstvo za sudjelovanje na razmjeni
studenata-potvrda sa fakulteta koji pohađa).
Članak 6.
Podnosioci zahtjeva imaju pravo ostvariti
sredstva za sponzorstvo i donacije iz ovog Pravilnika
samo jednom u proračunskoj godini, osim za projekte
koji su kandidati za financiranje iz EU-fondova putem
nadležnih ministarstva i drugih državnih tijela
(agencija i sl.).
Članak 7.
Odluku o dodjeli sredstava iz članka 1. ovog
Pravilnika donosi Župan, Zaključkom.
Sredstva za sponzorstvo i donacije, temeljem
Zaključka iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se
izravno na žiro-račun korisnika ili radi kontrole
namjenskog korištenja sredstava na žiro-račun
pružatelja usluga ili isporučitelja robe za koji se
podnosi zahtjev.
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Članak 8.
U pravilu, odobrena sredstva ne mogu iznositi
više od 1.000,00 kuna bruto, osim ako se zbog
naročito važnih razloga pokazuje svrsishodnim i
neophodnim da bude i u većem iznosu, ali ne višem
od 10.000,00 kuna bruto.
Članak 9.
Nakon što se zahtjev zaprimi i odobri iznos
donacije ili sponzorstva od ovlaštene osobe, u roku
od pet (5) radnih dana izrađuje se prijedlog Zaključka
o dodjeli sredstava koji potpisuje Župan.
Potpisani Zaključak dostavlja se, u daljnjem
roku od pet (5) radnih dana, Upravnom odjelu za
financije, proračun i javnu nabavu na provedbu.
Zaprimljeni nalog treba biti realiziran najkasnije
u roku od pet (5) radnih dana od dana primitka istog.
Nadležni upravni odjel pismeno obavještava
podnositelje zahtjeva o ostvarivanju ili neostvarivanju
sponzorstva ili donacije iz Proračuna Koprivničkokriževačke županije.
Članak 10.
Novčana sredstva koja se korisniku isplaćuju
direktno na njegov žiro-račun, korisnik je dužan
koristiti za namjenu za koju je naveo u zahtjevu, u
skladu sa važećim propisima i ovim Pravilnikom te je
u roku od 30 dana od dana realizacije projekta dužan
Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu
nabavu dostaviti dokaz o namjenskom korištenju
sredstava (izvješće, račune i sl.).
U slučaju ne postupanja sukladno stavku 2.
ovog članka korisnik je dužan dodijeljena sredstva
vratiti u Proračun Koprivničko-križevačke županije, te
u narednom razdoblju od dvije godine nema pravo na
sredstva iz Proračuna Koprivničko-križevačke
županije.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 011-01/14-01/1
URBROJ: 2137/1-02/01-14-8
Koprivnica, 26. veljače 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.
24.

Na temelju 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) i
na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke
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županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 7/13. i 14/13.), Župan Koprivničkokriževačke županije dana 26. veljače 2014. godine
donosi
PRAVILNIK
o postupku dodjele sredstava
naknade koje se isplaćuju
iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije
za socijalno-zaštitne potrebe
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak dodjele
sredstava naknade za socijalno-zaštitne potrebe za
koja Proračunom Koprivničko-križevačke županije za
tekuću godinu nisu utvrđeni krajnji korisnici.
Članak 2.
Za potrebe ovog Pravilnika izrazom naknada
smatraju se novčana davanja koja građani i
kućanstva dobivaju općenito za svoje potrebe, a
naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se
posredno ili neposredno građanima i kućanstvima
osiguravaju određena dobra ili usluge. Posredno
znači da se iz sredstava proračuna plati dobavljaču, a
građani mogu besplatno podići proizvod ili koristiti
uslugu. Neposredno znači da građani odnosno
kućanstva imaju odobren iznos novca koji dobiju za
kupnju određenih proizvoda ili usluga.
Članak 3.
Sredstva iz članka 1. ovog Pravilnika mogu se
sukladno financijskim mogućnostima Koprivničkokriževačke županije i Odluci o izvršavanju Proračuna
Koprivničko-križevačke županije za određenu godinu,
rasporediti kao naknade osobama i kućanstvima koja
se nalaze u stanju socijalno-zaštitne potrebe (npr.
novčana pomoć za struju, vodu, plin, lijekove, ili kao
refundacija troškova za kupnju zdravstvenih
pomagala).
Sredstva za potrebe iz stavka 1. ovog članka
raspoređuju se na temelju pisanog zahtjeva osobe u
stanju socijalno-zaštitne potrebe ili člana njegovog
kućanstva, a zahtjev se obrađuje u Upravnom odjelu
za zdravstveno-socijalne djelatnosti.
Sredstva iz članka 1. ovog Pravilnika mogu se
sukladno financijskim mogućnostima Koprivničkokriževačke županije i Odluci o izvršavanju Proračuna
Koprivničko-križevačke županije za određenu godinu,
rasporediti i kao pomoć za otklanjanje štete od
elementarne nepogode ili drugih događaja na koje se
nije moglo utjecati (npr. požar i sl.).
Sredstva za potrebe iz stavka 3. ovog članka
raspoređuju se na temelju pisanog zahtjeva
podnositelja, a zahtjev se obrađuje u Upravnom
odjelu za financije, proračun i javnu nabavu.
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Članak 4.
O rasporedu raspoloživih sredstava iz članka
2. odlučuje Zaključkom Župan rukovodeći se u pravilu
listom prioriteta koju mu mjesečno predočuje
pročelnik/ica Upravnog odjela za zdravstvenosocijalne djelatnosti i informacijama pročelnika/ice
Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu
o raspoloživim proračunskim sredstvima.
Kod humanitarnih akcija organiziranih od
strane pojedinaca i udruga, a kojima se prikupljaju
sredstva za liječenje, Župan može odobriti sredstva
bez obzira na listu prioriteta i bez pisanog zahtjeva
korisnika, uz uvjet da je humanitarna akcija javnog
karaktera, objavljena u elektroničkim glasilima.
Sredstva se tada uplaćuju izravno na žiroračun koji je posebno otvoren za određenu
humanitarnu akciju.
Članak 5.
Mjesto na listi prioriteta korisnika iz zahtjeva
ovisna je o sljedećem:
1. karakteristikama potrebe iz članka 3. stavka 1.
ovog Pravilnika koju je korisniku potrebno
zadovoljiti te načinu na koji je nastala (npr.
iznenadna bolest, nesretan slučaj u obitelji,
skupo liječenje teške bolesti i sl.),
2. da u ranijim godinama, ali i u tekućoj godini nije
primljena naknada iz Proračuna Koprivničkokriževačke županije za isti slučaj, osim za
slučaj iz članka 4. stavka 2. ili za slučajeve iz
točke 1. na čiji nastanak osoba nije mogla
utjecati,
3. da je prebivalište korisnika na području
Koprivničko-križevačke županije najmanje
posljednjih šest mjeseci prije podnošenja
zahtjeva,
4. mišljenju i sudjelovanju jedinice lokalne
samouprave s područja prebivališta
podnositelja zahtjeva u zadovoljavanju potreba
korisnika iz zahtjeva,
5. mišljenju nadležnog Centra za socijalnu skrb
ukoliko se za to pokaže potreba,
6. teškim životnim i materijalnim
prilikama
korisnika iz zahtjeva (prihodima, imovinom,
dobi, zdravstvenom stanju, nezaposlenosti,
mirovini, bolovanju zbog dugotrajne i teške
bolesti, sposobnošću i spremnošću za rad,
obveznic im a
u zdr žav anj a
i
dr ugim
činjenicama).
Članak 6.
U svrhu odlučivanja o osnovanosti zahtjeva,
korisnik je dužan ukoliko se procjeni svrsishodnim ili
neophodnim priložiti dokaze, ovisno o zahtjevu, kao
npr. sljedeće:
a. dokaz o prebivalištu podnositelja zahtjeva
(preslika osobne iskaznice ili uvjerenje
nadležnog tijela),

b.

c.

d.

e.
f.
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za elementarne nepogode i požar dužan je uz
zahtjev podnijeti izvješće MUP-a ili vatrogasne
zajednice o nastanku događaja (požar,
poplava) te procjenu štete od osiguravajućeg
društva ako je objekt bio osiguran,
potvrdu o statusu korisnika (dokaz da je u
radnom odnosu ili u mirovini, uvjerenje
Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje
o
nezaposlenosti ili ostvarivanju novčane
naknade po toj osnovi, uvjerenje Centra za
socijalnu skrb o ostvarivanju nekog od oblika
prava u sustavu socijalne skrbi),
svu ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju
navodi iz zahtjeva (liječnička dokumentacija,
rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje o invalidnosti i sl.),
račun kod refundacije troškova za kupovinu
zdravstvenog pomagala i
potvrda Porezne uprave o visini dohotka.
Članak 7.

U proračunskoj godini korisniku iz zahtjeva u
pravilu se odobrava samo jedna naknada
namijenjena osobama i obiteljima u stanju socijalnozaštitne potrebe.
Iznimno, u slučaju elementarne nepogode ili
drugih situacija na koje korisnik nije mogao utjecati
moguće je odobriti sredstva i više puta u
proračunskoj godini.
Članak 8.
U pravilu, odobrena sredstva ne mogu iznositi
više od 1.000,00 kuna bruto, osim ako se zbog
naročito važnih razloga pokazuje svrsishodnim i
neophodnim da bude i u većem iznosu, ali ne višem
od 10.000,00 kuna bruto.
Članak 9.
Evidenciju korisnika naknade iz članka 3.
stavka 1. ovog Pravilnika vodi Upravni odjel za
zdravstveno-socijalne djelatnosti, koji obavlja i sve
potrebne poslove oko izrade liste prioriteta iz članka
4. i 5. ovog Pravilnika.
Evidenciju korisnika naknade iz članka 3.
stavka 3. ovog Pravilnika vodi Upravni odjel za
financije, proračun i javnu nabavu.
Potpisani Zaključak dostavlja se u roku od pet
(5) radnih dana Upravnom odjelu za financije,
proračun i javnu nabavu na provedbu, a isti je
potrebno provesti u daljnjem roku od pet (5) radnih
dana od dana njegova primitka.
Nadležni upravni odjeli pismeno obavještavaju
korisnike iz zahtjeva o ostvarivanju ili neostvarivanju
naknade iz Proračuna Koprivničko-križevačke
županije.
Članak 10.
Novčana sredstva koje se korisniku isplaćuju
direktno na njegov žiro-račun, korisnik je dužan
koristiti za namjenu koju je naveo u zahtjevu, u
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skladu sa važećim propisima i ovim Pravilnikom te je
u roku od 30 dana od dana realizacije dužan
Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu
nabavu dostaviti dokaz o namjenskom korištenju
sredstava (račune i sl.).
U slučaju ne postupanja sukladno stavku
1.ovog članka korisnik je dužan dodijeljena sredstva
vratiti u Proračun Koprivničko-križevačke županije.
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ŽUPAN
KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 011-01/14-01/1
URBROJ: 2137/1-02/01-14-7
Koprivnica, 26. veljače 2014.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v. r.

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.

AKTI OPĆINA
OPĆINA DRNJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 4.

1.

Na temelju članka 3. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13. – pročišćeni
tekst i 2/14) i članka 30. Statuta Općine Drnje
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09, 14/09. i 4/13), Općinsko vijeće Općine
Drnje na 9. sjednici održanoj 10. veljače 2014.
donijelo je
ODLUKU
o financiranju političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću
Općine Drnje iz Proračuna Općine Drnje
Članak 1.
Odlukom o financiranju političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Drnje iz
Proračuna Općine Drnje (u daljnjem tekstu: Odluka)
uređuje se način i uvjeti financiranja političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Drnje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
osiguravaju se u Proračunu Općine Drnje za 2014.
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u svoti 800,00
kuna.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz
sredstava Proračuna imaju političke stranke koje
imaju člana u Općinskom vijeću.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke
političke stranke mogu koristiti isključivo za
ostvarenje ciljeva utvrđenih Godišnjim programom
rada i Financijskim planom za 2014. godinu.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju
se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za
svakog člana Općinskog vijeća tako da pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju
njenih članova u trenutku konstituiranja Općinskog
vijeća.
Ukoliko pojedini član (ili članovi) nakon
konstituiranja Općinskog vijeća napusti ili promijeni
članstvo u političkoj stranci financijska sredstva koja
se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju
političkoj stranci kojoj je član pripadao u trenutku
konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih
stranaka financijska sredstva koja se raspoređuju
sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj
stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje
su udruživanjem prestale postojati.
Članak 6.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, a
određenog u članku 5. stavku 1. ove Odluke.

Stranica 28 - Broj 2

“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”

26. veljače 2014.

Članak 7.

Članak 3.

Odluku o raspoređivanju sredstava iz
Proračuna prema članku 5. stavku 1. i članku 6. ove
Odluke donosi Općinsko vijeće.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom
vijeću utvrđuje se u visini 70,00 kuna godišnje, tako
da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva
razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću
kako slijedi:
−
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA HDZ
5 članova
350,00 kuna,
−
HRVATSKA
NARODNA
STRANKA
LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
2 člana
140,00 kuna,
−
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
2 člana
140,00 kuna,
−
SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA
HRVATSKE - SDP 2 člana
140,00 kuna.

Članak 8.
Raspoređena sredstva doznačuju se na
žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim
iznosima.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
KLASA: 402-08/14-01/01
URBROJ: 2137/04-14-1
Drnje, 10. veljače 2014.
PREDSJEDNICA:
Silvana Premec, v. r
2.

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13. – pročišćeni
tekst i 2/14) i članka 30. Statuta Općine Drnje
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09, 14/09. i 4/13), Općinsko vijeće Općine
Drnje na 9. sjednici održanoj 10. veljače 2014.
donijelo je

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, što
predstavlja svotu od 7,50 kuna godišnje, tako da
političkoj stranci pripada pravo na naknadu, i to:
−
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
3 članice
22,50 kuna,
−
SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA
HRVATSKE - SDP 1 članica
7,50 kuna.
Članak 5.
Ukoliko se do kraja 2014. godine izmijeni
sastav Općinskog vijeća, sredstva raspoređena ovom
Odlukom neće se preraspodijeliti.
Članak 6.

ODLUKU
o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za
rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Drnje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine
Članak 1.
Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Drnje za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2014. godine (u daljnjem
tekstu: Odluka) određuje se način raspoređivanja
sredstava iz Proračuna Općine Drnje (u daljnjem
tekstu: Proračun) za financiranje rada političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Drnje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
Članak 2.
Sredstva planirana u Proračunu za redovno
godišnje financiranje rada političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 800,00 kuna.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke,
doznačuju se na žiroračun političke stranke
tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DRNJE
KLASA: 402-08/14-01/02
URBROJ: 2137/04-14-1
Drnje, 10. veljače 2014.
PREDSJEDNICA:
Silvana Premec, v. r.

26. veljače 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”

Broj 2 - Stranica 29

OPĆINA GORNJA RIJEKA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

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. i
19/13 - pročišćeni tekst) i članka 30. i 47. Statuta
Općine Gornja Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko
– križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće
Općine Gornja Rijeka na 6. sjednici održanoj 5.
veljače 2014. donijelo je

I.
Usvaja se Izvješće o radu u području
gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti za
2013. godinu Komunalnog poduzeća d.o.o. od 27.
siječnja 2014. godine, BROJ: 125-2/2014.
II.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Gornja Rijeka za razdoblje od
10. lipnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine

Izvješće iz točke I. nalazi se u prilogu ovog
Zaključka i čini njegov sastavni dio.

I.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 10. lipnja 2013.
do 31. prosinca 2013. godine, KLASA: 041-01/1401/03, URBROJ: 2137/25-14-1 od 29. siječnja 2014.
godine.
II.

III.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA RIJEKA
KLASA: 351-01/14-01/02
URBROJ: 2137/25-14-2
Gornja Rijeka, 5. veljače 2014.

Izvješće iz točke I. nalazi se u prilogu ovog
Zaključka i čini njegov sastavni dio.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA RIJEKA
KLASA: 041-01/14-01/03
URBROJ: 2137/25-14-2
Gornja Rijeka, 5. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Mladen Bukal, v. r.
2.

Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 94/13) i članka 30. Statuta Općine Gornja Rijeka
(„Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije“
broj 9/09. i 4/13), Općinsko vijeće Općine Gornja
Rijeka na 6. sjednici održanoj 5. veljače 2014.
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu u području
gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti
za 2013. godinu

PREDSJEDNIK:
Mladen Bukal, v. r.
3.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Gornja
Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke
županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gornja
Rijeka na 6. sjednici održanoj 5. veljače 2014.
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj
zaštite i spašavanja na području
Općine Gornja Rijeka u 2014. godini
I.
Usvajaju se Smjernice za organizaciju i razvoj
zaštite i spašavanja na području Općine Gornja
Rijeka u 2014. godini, KLASA: 810-01/14-01/02,
URBROJ: 2137/25-14-1 od 5. veljače 2014.
II.
Smjernice iz točke I. nalaze se u prilogu ovog
Zaključka i čini njegov sastavni dio.
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III.

I.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".

Usvaja se Analiza stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Gornja Rijeka u
2013. godini, KLASA: 810-01/14-01/01, URBROJ:
2137/25-14-1 od 5. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA RIJEKA
KLASA: 810-01/14-01/02
URBROJ: 2137/25-14-2
Gornja Rijeka, 5. veljače 2014.

II.
Analiza stanja iz točke I. nalazi se u prilogu
ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
III.

PREDSJEDNIK:
Mladen Bukal, v. r.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".

4.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Gornja
Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke
županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gornja
Rijeka na 6. sjednici održanoj 5. veljače 2014.
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Analizu stanja sustava zaštite i
spašavanja na području
Općine Gornja Rijeka u 2013. godini

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE GORNJA RIJEKA
KLASA: 810-01/14-01/01
URBROJ: 2137/25-14-2
Gornja Rijeka, 5. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Mladen Bukal, v. r.

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 Gornja Rijeka 30. siječnja
2014. utvrđuje
PLAN PRIJMA U SLUŽBU
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE
GORNJA RIJEKA U 2014. GODINI
I.
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Gornja Rijeka (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 Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Jedinstveni
upravni odjel) te potreban broj službenika i
namještenika na neodređeno vrijeme prema
Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gornja Rijeka.
III.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Gornja Rijeka, KLASA: 023-

05/10-01/02, URBROJ: 2137/25-10-1 od 15. rujna
2010. i Pravilnikom o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gornja Rijeka, KLASA: 023-05/1301/01, URBROJ: 2137/25-13-1 od 16. prosinca
2013., predviđeno je ukupno 5 radnih mjesta sa 5
izvršitelja, a popunjena su 3 radna mjesta s 3
izvršitelja.
IV.
Sukladno predviđenim financijskim sredstvima
u Proračunu Općine Gornja Rijeka za 2014. godinu u
Jedinstveni upravni odjel u 2014. godini ne planira se
prijam novih službenika i namještenika kao niti
vježbenika.
V.
Plan prijma objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GORNJA RIJEKA
KLASA: 112-01/14-01/01
URBROJ: 2137/25-14-1
Gornja Rijeka, 30. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Darko Fištrović, v. r.
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OPĆINA HLEBINE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
III.

1.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka
31. Statuta Općine Hlebine («Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije» broj 10/09. i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Hlebine na 8. sjednici
održanoj 24. veljače 2014. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Hlebine

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE HLEBINE
KLASA: 810-01/13-01/04
URBROJ: 2137/07-14-9
Hlebine, 24. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić, v. r.

Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Hlebine („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 12/10) (u daljnjem tekstu:
Odluka) u članku 3. stavku 1. alineji 3. brojka „1,45“
zamjenjuju se brojkom „1,15“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u “Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE HLEBINE
KLASA: 120-01/14-01/02
URBROJ: 2137/07-14-1
Hlebine, 24. veljače 2014.

3.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13. i 153/13) i članka
31. Statuta Općine Hlebine (“Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije” broj 10/09. i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Hlebine na 8. sjednici
održanoj 24. veljače 2014. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Hlebine u 2013. godini
I.

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić, v. r.
2.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» broj 174/04, 79/07,
38/09. i 127/10)) i članka 31. Statuta Općine Hlebine
(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije»
broj 10/09. i 5/13), Općinsko vijeće Općine Hlebine
na 8. sjednici održanoj 24. veljače 2014. donijelo je

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Hlebine u 2013. godini, KLASA: 363-01/1401/05, URBROJ: 2137/07-14-1, od 4. veljače 2014.
godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Plana zaštite i
spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Hlebine

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».

I.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE HLEBINE

Donose se Izmjene i dopune Plana zaštite i
spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Hlebine.
II.
Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja i
Plana civilne zaštite nalaze se u privitku ove Odluke.

KLASA: 363-01/14-01/05
URBROJ: 2137/07-14-2
Hlebine, 24. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić, v. r.
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5.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13. i 153/13) i članka
31. Statuta Općine Hlebine (“Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije” broj 10/09. i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Hlebine na 8. sjednici
održanoj 24. veljače 2014. donijelo je

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i
spašavanju («Narodne novine» broj 174/04, 79/07,
38/09. i 127/10) i članka 31. Statuta Općine Hlebine
(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije»
broj 10/09. i 5/13), uz Suglasnosti Državne uprave za
zaštitu i spašavanje Područni ured za zaštitu i
spašavanje Koprivnica, Klasa: 810-03/13-04/01,
Urbroj: 543-07-01-13-4, od 5. prosinca 2013. godine,
Općinsko vijeće Općine Hlebine na 8. sjednici
održanoj 24. veljače 2014. donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području
Općine Hlebine u 2013. godini

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
područje Općine Hlebine

I.

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Hlebine u 2013. godini, KLASA:
363-01/14-01/04, URBROJ: 2137/07-14-1, od 4.
veljače 2014. godine.

Prihvaćaju se Izmjene i dopune Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
područje Općine Hlebine (u daljnjem tekstu:
Procjena).
II.

II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.

Procjena iz točke I. ovog Zaključka njegov su
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE HLEBINE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE HLEBINE
KLASA: 810-01/13-01/04
URBROJ: 2137/07-14-8
Hlebine, 24. veljače 2014.

KLASA: 363-01/14-01/04
URBROJ: 2137/07-14-2
Hlebine, 24. veljače 2014.

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić, v. r.

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić, v. r.

AKTI OPĆINSKE NAČELNICE
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 Hlebine („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09. i 5/13),
općinska načelnica Općine Hlebine 30. siječnja 2014.
donosi
PLAN PRIJMA
u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Hlebine u 2014. godini

I.
Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Plan)
utvrđuje se:
−
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine
(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel),
−
potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme,
−
potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne
spreme,
−
potreban broj službenika i namještenika na
određeno vrijeme zbog povećanog opsega
posla.
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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 popunjavati će radna mjesta
prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Hlebine i osiguranim financijskim sredstvima
u Proračunu Općine Hlebine za 2014. godinu.

−

−
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vježbenici za 2014. godinu – 0,
potreban broj službenika na određeno vrijeme
za 2014. godinu - 0
potreban broj namještenika na određeno
vrijeme za 2014. godinu - 0.
IV.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku KoprivničkoKriževačke županije“.
OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE HLEBINE

III.
U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1.
siječnja 2014. godine zaposlena je 1 službenica i 1
namještenik na neodređeno vrijeme, te 2 vježbenice
na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja
radnog odnosa.
Utvrđuje se:
−
potreban broj službenika na neodređeno
vrijeme za 2014. godinu – 1,
−
potreban broj namještenika na neodređeno
vrijeme za 2014. godinu – 0

KLASA: 112-01/14-01/01
URBROJ: 2137/07-14-1
Hlebine, 30. siječnja 2014.
OPĆINSKA NAČELNICA:
Božica Trnski, v. r.

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

−

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,
107/07. i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Kloštar
Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar
Podravski na 8. sjednici održanoj 5. veljače 2014.
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju
na području Općine Kloštar Podravski u 2014.
godini
I.
Programom javnih potreba u predškolskom
odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2014.
godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne
potrebe i sredstva za financiranje javnih potreba u
predškolskom odgoju na području Općine Kloštar
Podravski.
II.
Za javne potrebe iz točke I. ovoga Programa u
Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2014. godinu
osiguravaju se sredstva u svoti 2.122.000,00 kuna i
raspoređuju se:
−
za provođenje programa Male škole za
za predškolce u okviru Osnovne škole Kloštar
Podravski i Područnim osnovnim školama u
naselju Kozarevac i naselju Prugovcu
47.000,00 kuna,

−

−

−

za opremu, igračke, pomagala i drugo
5.000,00 kuna,
za sufinanciranje boravka djece u dječjim
vrtićima (Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac)
30.000,00 kuna,
za rad igraonice za djecu predškolske dobi od
od tri do šest godina u okviru Udruge Društvo
Naša djeca Kloštar Podravski 40.000,00 kuna,
za izgradnju dječjeg vrtića sa jaslicama
2.000.000,00 kuna.
III.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA: 601-01/13-01/05
URBROJ: 2137/16-14-4
Kloštar Podravski, 5. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Mirko Debeljak, v. r.
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II.

2.

Na temelju članka 35.b. 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) i članka 32. Statuta
Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), Općinsko
vijeće Općine Kloštar Podravski na 8. sjednici,
održanoj 5. veljače 2014. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Kloštar Podravski
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.
godine
I.

26. veljače 2014.

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 KLOŠTAR PODRAVSKI
KLASA: 022-05/13-01/07
URBROJ: 2137/16-14-6
Kloštar Podravski, 5. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Mirko Debeljak, v. r.

Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. srpnja do
31. prosinca 2013. godine KLASA: 022-05/13-01/07
URBROJ: 2137/16-14-5 od 27. siječnja 2014. godine.

OPĆINA LEGRAD

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13. i
2/14) i članka 31. Statuta Općine Legrad („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13),
Općinsko vijeće Općine Legrad na 10. sjednici
održanoj 12. veljače 2014. donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Legrad
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine

Članak 3.
Iznos sredstava za svakog člana i članicu u
Općinskom vijeću utvrđuje se u svoti 132,80 kuna
godišnje, a za svaku članicu u Općinskom vijeću,
zbog njihove podzastupljenosti, utvrđuje se još i
naknada u svoti 146,08 kuna godišnje, tako da se
pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva
razmjerno broju njenih članova i članica u Općinskom
vijeću, kako slijedi:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA –
HDZ
5 članova
690,56 kuna,
2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
1 član
132,80 kuna,
3. S O C I J A L D E M O K R A T S K A
PARTIJA
HRVATSKE – SDP 5 članova
677,28 kuna.

Članak 1.

Članak 4.

Odlukom o raspoređivanju sredstava za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
(u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine
Legrad za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun)
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad (u
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Sredstva utvrđena člankom 3. ove Odluke
doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima na
žiro-račun političke stranke.

Članak 2.
Sredstva planirana u Proračunu za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću iznose 1.500,00 kuna.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD
KLASA: 402-01/14-01/05
URBROJ: 2137/10-14-3
Legrad, 12. veljače 2014.
PREDSJEDNICA:
Snježana Kuzmić, v. r.

26. veljače 2014.
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2.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Legrad
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Legrad na 10.
sjednici održanoj 12. veljače 2014. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu
općinskog načelnika Općine Legrad
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.
godine
I.
Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2013. godine, Klasa: 022-05/14-01/02,
Urbroj: 2137/10-14-1 od 7. veljače 2014. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
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3.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o
zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10) i
članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13), a po
prethodnom mišljenju Policijske uprave Koprivničkokriževačke Broj: 511-06-04/5-333-5/1-14. I od 20.
siječnja 2014. godine, Općinsko vijeće Općine Legrad
na 10. sjednici održanoj 12. veljače 2014. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Plana zaštite od požara Općine
Legrad
I.
Usvaja se Plan zaštite od požara Općine
Legrad oznake: PZP-3365/13 od prosinca 2013.
godine izrađen na temelju Procjene ugroženosti od
požara Općine Legrad oznake: PUP-3365/13 od
prosinca 2013. godine.
II.

III.

Procjena ugroženosti od požara Općine
Legrad i Plan zaštite od požara Općine Legrad
sastavni su dio ovog Zaključka i nalaze se u prilogu.

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije”.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LEGRAD

KLASA: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2137/10-14-1
Legrad, 12. veljače 2014.

KLASA: 214-01/12-01/06
URBROJ: 2137/10-14-46
Legrad, 12. veljače 2014.

PREDSJEDNICA:
Snježana Kuzmić, v. r.

PREDSJEDNICA:
Snježana Kuzmić, v. r.

OPĆINA MOLVE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13. –
pročišćeni tekst i 2/14), članka 29. Statuta Općine
Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 5/13) i članka 2. stavka 2. Odluke o
financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova
Općinskog vijeća Općine Molve („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/12),
Općinsko vijeće Općine Molve na 11. sjednici
održanoj 18. veljače 2014. donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju redovitih sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Molve za 2014. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se redovita
sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Molve (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće) koja se osiguravaju u Proračunu
Općine Molve (u daljnjem tekstu: Proračun) za 2014.
godinu.
Članak 2.
Sredstva za rad političkih stranaka u 2014.
godini osiguravaju se proračunu Općine Molve u
iznosu od 33.600,00 kn.
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom
vijeću za razdoblje iz članka 1. ove Odluke utvrđuje
se u visini od 3.000,00 kuna godišnje tako da se
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pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva
razmjerno broju njihovih članova u Općinskom vijeću
na sljedeći način:
1. Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) za 6 članova
–
18.000,00 kuna,
2. Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) za 5
članova
–
15.000,00 kuna.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća,
odnosno u visini od 300,00 kuna godišnje te se
političkim strankama naknada raspoređuje na sljedeći
način:
1. Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) za 2 članice
–
600,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva utvrđena u članku 2. ove Odluke
doznačuju se na žiro-račun političke stranke
tromjesečno, u jednakim obrocima, s time da se
posljednji obrok treba isplatiti najkasnije do 31.
prosinca 2014. godine.

26. veljače 2014.

2.

Na temelju članka 174. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj
94/13), točke 4. Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Molve za razdoblje od 2009. do
2015. godine („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 4/09) i članka 29. Statuta
Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće
Općine Molve na 11. sjednici održanoj 18. veljače
2014. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Molve za 2013.
godinu
l.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Molve za 2013.
godinu, KLASA: 351-01/14-01/01, URBROJ: 2137/17
-14-1 od 12. veljače 2014. godine.
II.
Izvješće iz točke l. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.

Članak 4.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 351-01/14-01/1
URBROJ: 2137/17-14-3
Molve, 18. veljače 2014.

KLASA: 402-01/14-01/2
URBROJ: 2137/17-14-1
Molve, 18. veljače 2014.

PREDSJEDNIK
Mijo Kovaček, v. r.

PREDSJEDNIK
Mijo Kovaček, v. r.

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

Na temelju članka 3. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe (''Narodne
novine'' broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13. i 2/14) i
članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete
(''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije''
broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podravske
Sesvete na 6. sjednici održanoj 23. siječnja 2014.
donijelo je
ODLUKU
o financiranju političkih stranaka koje imaju
članove u Općinskom vijeću
Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog
vijeća Općine Podravske Sesvete
izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine
Podravske Sesvete za 2014. godinu

Članak 1.
Odlukom o financiranju političkih stranaka koje
imaju članove u Općinskom vijeću Općine Podravske
Sesvete i članova Općinskog vijeća izabranih s liste
grupe birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvete
za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje
se način, uvjeti i postupak financiranja:
−
političkih stranaka, čiji su kandidati izabrani za
članove u Općinskom vijeću Općine Podravske
Sesvete (u daljnjem tekstu: političke stranke),
−
članova Općinskog vijeća izabranih s liste
grupe birača ( u daljnjem tekstu: nezavisni
članovi).
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Članak 2.
Sredstva za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova osigurana su Proračunom Općine
Podravske Sesvete za 2014. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) u svoti 19.950,00 kuna.
Članak 3.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz
sredstava Proračuna imaju političke stranke i
nezavisni članovi.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviđenog
po svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 5.
Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke
političke stranke i nezavisni članovi mogu koristiti za
ostvarenje ciljeva utvrđenih Programom rada i
Financijskim planom političke stranke i nezavisnog
člana.
Članak 6.
Pojedinoj političkoj stranci i nezavisnom članu
pripadaju financijska sredstva razmjerno broju
članova u Općinskom vijeću, u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
Sredstva koja su osigurana za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova iz članka 2.
ove Odluke, raspoređuju se temeljem odluke
Općinskog vijeća o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova,
tromjesečno u jednakim iznosima, a doznačit će se
na žiro račun osnovne organizacije političke stranke i
nezavisnog člana o čemu će politička stranka i
nezavisni član, pismeno izvijestiti Jedinstveni upravni
odjel Općine Podravske Sesvete.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE
KLASA: 402-08/14-01/01
URBROJ: 2137/24-14-1
Podravske Sesvete, 23. siječnja 2014.
PREDSJEDNIK:
Branko Rođak, v. r.
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2.

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne
novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13. i 2/14) i
članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podravske
Sesvete na 6. sjednici održanoj 23. siječnja 2014.
donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za
rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Podravske Sesvete i članova Općinskog
vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste
grupe birača za 2014. godinu
Članak 1.
Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i
članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete
izabranih s liste grupe birača za 2014. godinu (u
daljnjem tekstu: Odluka) određuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine
Podravske Sesvete za 2014. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) za financiranje rada političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: političke
stranke) i članova Općinskog vijeća Općine
Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača ( u
daljnjem tekstu: nezavisni članovi) za 2014. godinu.
Članak 2.
Sredstva planirana u Proračunu za redovito
godišnje financiranje rada političkih stranaka i
nezavisnih članova, iznose 19.950,00 kuna za 2014.
godinu.
Članak 3.
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom
vijeću Općine Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće), utvrđuje se u visini 1.750,00 kuna
godišnje, tako da se pojedinoj političkoj stranci i
nezavisnom članu raspoređuju sredstva razmjerno
broju članova u Općinskom vijeću, kako slijedi:
−
HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ ZAJEDNICI HDZ 5 članova i 2 članice, pripada iznos
12.250,00 kuna,
−
HRVATSKOJ NARODNOJ STRANCI LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 1 član,
pripada iznos
1.750,00 kuna,
−
SOCIJALDEMOKRATSKOJ
PARTIJI
HRVATSKE - SDP 1 članica, pripada iznos
1.750,00 kuna.
−
NEZAVISNOJ ČLANICI, RENATI ŠTEFEC, IZ
PODRAVSKIH SESVETA, pripada iznos
1.750,00 kuna,
−
NEZAVISNO M ČLANU, MIRO SLAVU
TUDIĆU, IZ PODRAVSKIH SESVETA, pripada
iznos
1.750,00 kuna.
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Članak 4.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola političkim strankama također
pripada i pravo na naknadu u visini 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, što
predstavlja svotu od 175,00 kuna godišnje, tako da
političkoj stranci pripada pravo na naknadu, i to:
−

−

HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ ZAJEDNICI HDZ 2 članice, pripada iznos
350,00 kuna,
SOCIJALDEMOKRATSKOJ
PARTIJI
HRVATSKE - SDP 1 članica pripada iznos
175,00 kuna.

26. veljače 2014.

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske
Sesvete za 2013. godinu za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2013. godine
I.
Usvaja se Izvješće o korištenju sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske
Sesvete za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2013. godine,
KLASA: 400-09/14-01/01, URBROJ: 2137/24-14-1,
od 14. siječnja 2014. godine.

Članak 6.

II.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke,
doznačuju se na žiro-račun političke stranke i
poseban račun nezavisnog člana tromjesečno u
jednakim iznosima.

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
PODRAVSKE SESVETE
KLASA: 402-08/14-01/02
URBROJ: 2137/24-14-1
Podravske Sesvete, 23. siječnja 2014.
PREDSJEDNIK:
Branko Rođak, v. r.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE
KLASA: 400-09/14-01/01
URBROJ: 2137/24-14-2
Podravske Sesvete, 23. siječnja 2014.
PREDSJEDNIK:
Branko Rođak, v. r.

3.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12) i članka 27.
Statuta Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13), Općinsko
vijeće Općine Podravske Sesvete na 6. sjednici
održanoj 23. siječnja 2014. donijelo je

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
I.

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 60/11) i
članka 42. Statuta Općine Podravske Sesvete
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 5/13), općinski načelnik Općine Podravske
Sesvete, 27. siječnja 2014. utvrđuje
PLAN
prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu

Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni
odjel Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika i
namještenika na neodređeno vrijeme tijekom 2014.
godine.
II.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Podravske Sesvete KLASA:
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023-01/10-01/01, URBROJ: 2137/24-120-1 od 30.
lipnja 2010. godine, i KLASA: 023-01/12-01/01,
URBROJ: 2137/24-12-1 od 9. listopada 2012. godine,
predviđeno je:
−
5 (pet) radnih mjesta za službenike sa 5 (pet)
izvršitelja, a popunjena su 4 (četiri) radna
mjesta,
−
5 (pet) radnih mjesta za namještenike, a
popunjena su 4 radna mjesta.
III.
Na temelju planiranih financijskih sredstava u
Proračunu Općine Podravske Sesvete za 2012.
godinu, KLASA: 400-06/11-01/09 URBROJ: 2137/2411-1, od 20. prosinca 2011. godine, planira se
popunjavanje 1 (jednog) slobodnog radnog mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske
Sesvete i to:
−
1 (jedan) namještenik/ca – komunalni radnik,
Sveukupan broj planiranih prijma u službu
tijekom 2014. godine je 1 (jedan/na) namještenik/ca.

Broj 2 - Stranica 39

IV.
Temeljem ovog Plana prijma slobodna radna
mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja za 1.
(jedno) radno mjesto.
V.
Ovaj Plan prijma objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE
KLASA: 023-01/14-01/01
URBROJ: 2137/24-14-1
Podravske Sesvete, 27. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Derežić, v. r.

OPĆINA RASINJA

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 2.

1.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13. –
pročišćeni tekst i 2/14) i članka 30. Statuta Općine
Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Rasinja
na 6. sjednici održanoj 6. veljače 2014. godine
donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za
rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Rasinja za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine
Članak 1.
Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka i članova
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rasinja za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine
(u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine
Rasinja za 2012. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun), za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Rasinja (u daljnem tekstu: Općinsko vijeće), za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

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
15.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju
se na način da se za svakog člana Općinskog vijeća
utvrdi jednaki iznos sredstava tako da svakoj
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njenih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću u trenutku njegovog konstituiranja.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 4.
Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom
vijeću za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2012. godine utvrđuje se u svoti od 993,38 kuna i
raspoređuje se kako slijedi:
−
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) – 2
člana
1.986,76 kuna,
−
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) – 2
člana
1.986,76 kuna,
−
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
(HDZ) – 2 člana
1.986,76 kuna,
−
SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA
HRVATSKE (SDP) – 3 člana 2.980,14 kuna,
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HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA
(HSU) – 1 član
993,38 kuna,
ČLAN GRUPE BIRAČA – MILOŠ BODIN
993,38 kuna,
ČLAN GRUPE BIRAČA – SNJEŽANA
ĐURAŠEVIĆ
993,38 kuna,
ČLAN GRUPE BIRAČA – SINIŠA RAJIĆ
993,38 kuna,
ČLAN GRUPE BIRAČA – JURICA STANIĆ
993,38 kuna,
ČLAN GRUPE BIRAČA – KRUNOSLAV
JEMBREK
993,38 kuna.
Članak 5.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u svoti od 99,30 kuna i to:
−
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) – 1
članica
99,30 kuna.
Članak 6.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun
člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe
birača, tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 7.
Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe
birača dužni su otvoriti poseban račun za redovito
financiranje svoje djelatnosti.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RASINJA
KLASA: 402-01/14-01/01
URBROJ: 2137/13-14-1
Rasinja, 6. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Josip Mlinarić, dr. vet. med., v. r.
2.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13. –
pročišćeni tekst i 2/14) i članka 30. Statuta Općine
Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Rasinja
na 6. sjednici održanoj 6. veljače 2014. donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za
radpolitičkih stranaka i članova Općinskog vijeća
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Rasinja za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
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Članak 1.
Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka i članova
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rasinja za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
(u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine
Rasinja za 2013. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun), za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Rasinja (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), za
razdoblje od 1. siječnja do 17. travnja 2013. godine i
za razdoblje od 19. lipnja do 31. prosinca 2013.
godine.
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
15.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju
se na način da se za svakog člana Općinskog vijeća
utvrdi jednaki iznos sredstava tako da svakoj
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njenih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću u trenutku njegovog konstituiranja.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.
Članak 4.
Iznos sredstava za svakog člana zastupljenog
u Općinskom vijeću za razdoblje od 1. siječnja do 17.
travnja 2013. godine utvrđuje se u svoti od 331,13
kuna, koji se raspoređuje razmjerno broju članova
političke stranke i članova Općinskog vijeća izabranih
s liste grupe birača i to:
−
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) – 2
člana
662,26 kuna,
−
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
(HDZ) – 2 člana
662,26 kuna,
−
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) – 2
člana
662,26 kuna,
−
SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA
HRVATSKE (SDP) – 3 člana
993,39 kuna,
−
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA
(HSU) – 1 član
331,13 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – MILOŠ BODIN
331,13 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – KRUNOSLAV
JEMBREK
331,13 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – SINIŠA RAJIĆ
331,13 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – SNJEŽANA
ĐURAŠEVIĆ
331,13 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – JURICA STANIĆ
331,13 kuna.
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Članak 5.

Članak 11.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% utvrđenog iznosa,
što za razdoblje od 1. siječnja do 17. travnja 2013.
godine iznosi 33,05 kuna i to:
- HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) – 1
članica 33,05 kuna.

Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe
birača dužni su otvoriti poseban račun za redovito
financiranje svoje djelatnosti.

Članak 6.
Raspoređena sredstva za članove političkih
stranaka i članove Općinskog vijeća izabranih s liste
grupe birača u razdoblju od 1. siječnja do 17. travnja
2013. godine ukupno iznose 5.000,00 kuna.
Članak 7.
Iznos sredstava za svakog člana Općinskog
vijeća za razdoblje od 19. lipnja do 31. prosinca 2013.
godine utvrđuje se u svoti od 662,25 kuna i
raspoređuje se kako slijedi:
−
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) – 3
člana
1.986,75 kuna,
−
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) – 3
člana
1.986,75 kuna,
−
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
(HDZ) – 2 člana
1.324,50 kuna,
−
SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA
HRVATSKE (SDP) – 2 člana 1.324,50 kuna,
−
H R V AT S K A
S O C IJ AL N O - L I B E R A L N A
STRANKA (HSLS) – 1 član
662,25 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – VJEKOSLAV
RADIČEK
662,25 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – BRANKO
DULIKRAVIĆ
662,25 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – SINIŠA RAJIĆ
662,25 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – SLOBODAN
GRUBAČEVIĆ
662,25 kuna.
Članak 8.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u svoti od 66,25 kuna i to:
−
SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA
HRVATSKE (SDP) – 1 članica
66,25 kuna.
Članak 9.
Raspoređena sredstva za članove političkih
stranaka i članove Općinskog vijeća izabranih s liste
grupe birača u razdoblju od 19. lipnja do 31. prosinca
2013. godine ukupno iznose 10.000,00 kuna.
Članak 10.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun
člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe
birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RASINJA
KLASA: 402-01/14-01/02
URBROJ: 2137/13-14-1
Rasinja, 6. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Josip Mlinarić, dr. vet. med., v. r.
3.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o
financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(„Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13. –
pročišćeni tekst i 2/14) i članka 30. Statuta Općine
Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Rasinja
na 6. sjednici održanoj 6. veljače 2014. godine
donijelo je
ODLUKU
o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za
rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Rasinja za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
Članak 1.
Odlukom o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka i članova
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rasinja za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
(u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuje se način
raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine
Rasinja za 2014. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun), za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Rasinja (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
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
15.000,00 kuna.
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Članak 3.

Članak 8.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju
se na način da se za svakog člana Općinskog vijeća
utvrdi jednaki iznos sredstava tako da svakoj
pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva
razmjerno broju njenih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću u trenutku njegovog konstituiranja.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa
predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.

Članak 4.

PREDSJEDNIK:
Josip Mlinarić, dr. vet. med., v. r.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom
vijeću za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2014. godine utvrđuje se u svoti od 993,38 kuna i
raspoređuje se kako slijedi:
−
HRVATSKA NARODNA STRANKA (HNS) – 3
člana
2.980,14 kuna,
−
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA (HSS) – 3
člana
2.980,14 kuna,
−
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
(HDZ) – 2 člana
1.986,76 kuna,
−
SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA
HRVATSKE (SDP) – 2 člana 1.986,76 kuna,
−
H R V AT S K A
S O C IJ AL N O - L I B E R A L N A
STRANKA (HSLS) – 1 član
993,38 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – VJEKOSLAV
RADIČEK
993,38 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – BRANKO
DULIKRAVIĆ
993,38 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – SINIŠA RAJIĆ
993,38 kuna,
−
ČLAN GRUPE BIRAČA – SLOBODAN
GRUBAČEVIĆ
993,38 kuna.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RASINJA
KLASA: 402-01/14-01/03
URBROJ: 2137/13-14-1
Rasinja, 6. veljače 2014.

4.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Rasinja
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 5/13) i članka 4. Odluke o radnim tijelima
Općinskog vijeća Općine Rasinja („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/13),
Općinsko vijeće Općine Rasinja na 6. sjednici
održanoj 6. veljače 2014. donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za proračun i financije
Općinskog vijeća Općine Rasinja
I.
U Odbor za proračun i financije Općinskog
vijeća Općine Rasinja biraju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Članak 5.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća
podzastupljenog spola političkim strankama pripada i
pravo na naknadu u svoti od 99,30 kuna i to:
- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE
(SDP)
–
1 članica
99,30 kuna.

II.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RASINJA

Članak 6.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun
člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe
birača, tromjesečno u jednakim iznosima, a zadnji
iznos se mora uplatiti najkasnije do 31. prosinca
2014. godine.
Članak 7.
Članovi Općinskog vijeća izabrani s liste grupe
birača dužni su otvoriti poseban račun za redovito
financiranje svoje djelatnosti.

Slavetić Josip iz Rasinje, za predsjednika,
Banek Robert iz Rasinje, za člana,
Fajfarić Zvonimir iz Rasinje, za člana,
Pribeg Stjepan iz Cvetkovca, za člana,
Grabrovec Mario iz Rasinje, za člana.

KLASA: 012-04/14-01/01
URBROJ: 2137/13-14-1
Rasinja, 6. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Josip Mlinarić, dr. vet. med., v. r.
5.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Rasinja
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 5/13) i članka 4. Odluke o radnim tijelima
Općinskog vijeća Općine Rasinja („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/13),
Općinsko vijeće Općine Rasinja na 6. sjednici
održanoj 6. veljače 2014. donijelo je
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II.
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za poljoprivredu, ekologiju i obiteljsko
gospodarenje Općinskog vijeća Općine Rasinja

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RASINJA

I.
U Odbor za poljoprivredu, ekologiju i obiteljsko
gospodarenje Općinskog vijeća Općine Rasinja biraju
se:
1.
2.
3.
4.
5.

Banek Robert iz Rasinje, za predsjednika,
Đurašin Krešimir iz Grbaševca, za člana,
Burek Danijel iz Subotice Podravske, za člana,
Pepelko Hrvoje iz Kuzminca, za člana,
Hunjec Slavko iz Rasinje, za člana.
II.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RASINJA
KLASA: 012-04/14-01/01
URBROJ: 2137/13-14-1
Rasinja, 6. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Josip Mlinarić, dr. vet. med., v. r.
6.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Rasinja
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 5/13) i članka 4. Odluke o radnim tijelima
Općinskog vijeća Općine Rasinja („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/13),
Općinsko vijeće Općine Rasinja na 6. sjednici
održanoj 6. veljače 2014. donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za komunalne djelatnosti i prostorno
uređenje Općinskog vijeća Općine Rasinja
I.
U Odbor za komunalne djelatnosti i prostorno
uređenje Općinskog vijeća Općine Rasinja biraju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Fajfarić Zvonimir iz Rasinje, za predsjednika,
Burek Danijel iz Subotice Podravske, za člana,
Pribeg Stjepan iz Cvetkovca, za člana,
Jantolek Ano iz Koledinca, za člana,
Gazivoda Dragutin iz Cvetkovca, za člana.

KLASA: 012-04/14-01/01
URBROJ: 2137/13-14-1
Rasinja, 6. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Josip Mlinarić, dr. vet. med., v. r.
7.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Rasinja
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 5/13) i članka 4. Odluke o radnim tijelima
Općinskog vijeća Općine Rasinja („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/13),
Općinsko vijeće Općine Rasinja na 6. sjednici
održanoj 6. veljače 2014. donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Odbora za društvene djelatnosti, kulturu, šport i
dodjelu javnih priznanja
Općinskog vijeća Općine Rasinja
I.
U Odbor za društvene djelatnosti, kulturu,
šport i dodjelu javnih priznanja Općinskog vijeća
Općine Rasinja biraju se:
1.
2.
3.
4.

Belaj Krunoslav iz Rasinje, za predsjednika,
Đurašin Krešimir iz Grbaševca, za člana,
Mlinarić Josip iz Cvetkovca, za člana,
Gojković Mirjana iz Velikih Grabičana, za
članicu,
5. Štampfl Slavko iz Rasinje, za člana.
II.

Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE RASINJA
KLASA: 012-04/14-01/01
URBROJ: 2137/13-14-1
Rasinja, 6. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Josip Mlinarić, dr. vet. med., v. r.
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OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

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 i 19/13. –
pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Sveti
Ivan Žabno („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 10/13), Općinsko vijeće Općine Sveti
Ivan Žabno na 6. sjednici održanoj 29. siječnja 2014.
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika
Općine Sveti Ivan Žabno
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.
godine

2.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Sveti
Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 10/13), Općinsko vijeće
Općine Sveti Ivan Žabno na 6. sjednici održanoj 29.
siječnja 2014. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti održavanja cesta u jedinicama
lokalne samouprave Koprivničko-križevačke
županije u dijelu koji se odnosi na nalaz i
preporuke za Općinu Sveti Ivan Žabno
I.

Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika
Općine Sveti Ivan Žabno za razdoblje od 1. srpnja do
31. prosinca 2013. godine KLASA: 022-05/14-01/01,
URBROJ: 2137/19-01/1-14-1 od 16. siječnja 2014.
godine.

Usvaja se Izvješće o obavljenom reviziji
učinkovitosti održavanja cesta u jedinicama lokalne
samouprave Koprivničko-križevačke županije KLASA:
041-01/13-15-12 URBROJ: 613-08-13-132 od 20.
studenoga 2013. godine, (u daljnjem tekstu: Izvješće)
Državnog ureda za reviziju, Područni ured Koprivnica
u dijelu koji se odnosi na nalaz i preporuke za Općinu
Sveti Ivan Žabno

II.

II.

Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog
Zaključka i nalazi se u prilogu.

III.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

I.

KLASA: 041-01/14-01/01
URBROJ: 2137/19-02/1-14-2
Sveti Ivan Žabno, 29. siječnja 2014.

KLASA: 022-05/14-01/01
URBROJ: 2137/19-01/1-14-2
Sveti Ivan Žabno, 29. siječnja 2014.

PREDSJEDNICA:
Dunja Trakoštanec Jokić, v. r.

PREDSJEDNICA:
Dunja Trakoštanec Jokić, v. r.

OPĆINA VIRJE

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Na temelju članka 61. stavka 4. 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) i članka 30. Statuta Općine Virje ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 3/13),
Općinsko vijeće Općine Virje na 6. sjednici održanoj
18. veljače 2014. donijelo je

ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Virje
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih
odbora na području Općine Virje (u daljnjem tekstu:
Odluka) uređuje se postupak izbora članova vijeća
mjesnih odbora na području Općine Virje.
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Članak 2.
Članove vijeća mjesnih odbora biraju hrvatski
državljani s navršenih 18 godina koji imaju
prebivalište na području mjesnog odbora za čije se
vijeće mjesnog odbora provode izbori.
Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno
značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod,
bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 3.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem,
razmjernim izbornim sustavom.
Postupak izbora uređen je odgovarajućom
primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave.
Članak 4.
Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje
četiri godine, a prava i dužnosti započinju im danom
konstituiranja vijeća mjesnog odbora.
Član vijeća mjesnog odbora ne može biti
kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi
način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i
stavova na sjednicama vijeća mjesnog odbora.
Članak 5.
Izbore za članove vijeća mjesnih odbora
raspisuje Općinsko vijeće Općine Virje (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće), posebnom odlukom kojom
se utvrđuje točan datum održavanja izbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora
ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Iznimno od stavka 2. ovog članka, prijevremeni izbori
za članove vijeća mjesnog odbora kojima je mandat
prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku od 90
dana od dana raspuštanja vijeća mjesnog odbora.
Članak 6.
Za člana vijeća mjesnog odbora može biti
biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na
području mjesnog odbora čije se vijeće bira.
Članak 7.
Član vijeća mjesnog odbora ne može
istovremeno obnašati dužnost člana vijeća drugog
mjesnog odbora ili dužnost općinskog načelnika
odnosno njegovog zamjenika.
Osoba koja obnaša nespojivu dužnost iz
stavka 1. ovoga članka, osim osoba kojima je
zabranjeno kanidiranje prema Zakonu o lokalnim
izborima, može se kandidirati za člana vijeća
mjesnog odbora, no ukoliko bude izabrana za člana
vijeća mjesnog odbora dužna je pri konstituiranju
vijeća mjesnog odbora izjasniti se o tome prihvaća li
dužnost člana vijeća mjesnog odbora ili nastavlja s
obnašanjem nespojive dužnosti, u kojem slučaju joj
mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik.
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Član vijeća mjesnog odbora koji prihvati
obnašanje nespojive dužnosti iz članka 7. stavka 1.
ove Odluke dužan je u roku od osam dana od
prihvaćanja dužnosti o tome izvijestiti predsjednika
vijeća mjesnog odbora, a mandate mu počinje
mirovati protekom tog roka.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti
član vijeća mjesnog odbora nastavlja s obnašanjem
dužnosti u vijeću mjesnog odbora na temelju
prestanka mirovanja mandata, ako podnese pismeni
zahtjev predsjedniku vijeća mjesnog odbora u roku
od osam dana od prestanka obnašanja nespojive
dužnosti.
Mirovanje mandata člana vijeća mjesnog
odbora prestat će osmog dana od dana podnošenja
pismenog zahtjeva.
Nastavak obnašanja dužnosti člana vijeća
mjesnog odbora na temelju prestanka mirovanja
mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja
mandata.
Članak 8.
Članu vijeća mjesnog odbora prestaje mandat
prije isteka redovnog četverogodišnjeg mandata u
sljedećim slučajevima:
−
ako podnese ostavku danom dostave pisane
ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim
Zakonom o općem upravnom postupku,
−
ako je pravomoćnom sudskom odlukom
potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom
pravomoćnosti sudske odluke,
−
ako je pravomoćnom sudskom presudom
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti
sudske presude,
−
ako mu prestane prebivalište s područja
mjesnog odbora, danom
prestanka
prebivališta,
−
ako mu prestane hrvatsko državljanstvo
sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
hrvatsko državljanstvo, danom njegova
prestanka,
−
smrću.
Pisana ostavka člana vijeća mjesnog odbora
podnesena na način propisan stavkom 1. alinejom 1.
ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije tri dana
prije zakazanog održavanja sjednice vijeća mjesnog
odbora. Pisana ostavka člana treba biti ovjerena kod
javnog bilježnika najranije osam dana prije
podnošenja iste.
Ostavka podnesena suprotno stavku 1. i 2 .
ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.
Članu vijeća mjesnog odbora kojem prestane
hrvatsko državljanstvo, a koje je državljanin države
članice Europske unije, mandat ne prestaje na
temelju stavka 1. alineje 5. ovoga članka.
Članak 9.
Članovi vijeća mjesnog odbora imaju
zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu
vijeća mjesnog odbora mandat miruje ili prestane
prije isteka vremena na koje je izabran.
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Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na
stranačkoj kandidacijskoj listi zamjenjuje neizabrani
kandidat s dotične kandidacijske liste s koje je
izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je
predlagatelj kandidacijske liste.
Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na
koalicijskoj kandidacijskoj listi dviju ili više političkih
stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste
kandidacijske liste s koje je izabran i član kojem je
mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke
stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum
nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne
postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći
neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu
kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne
su obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Virje.
Člana vijeća mjesnog odbora izabranog na
kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi
sljedeći neizabrani kandidat s kandidacijske liste.
II. KANDIDIRANJE
Članak 10.
Kandidacijske liste za izbor članova vijeća
mjesnog odbora predlažu političke stranke
registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Političke stranke utvrđuju i predlažu
kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog
odbora na način propisan njihovim statutom, odnosno
posebnom odlukom donijetom na temelju statuta.
Prilikom sastavljanja kandidacijske liste,
predlagatelj je dužan voditi računa o načelu
ravnopravnosti spolova.
Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih
političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku
kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog
odbora.
Članak 11.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji
predlažu listu grupe birača, za pravovaljanost
kandidacijske liste dužni su prikupiti najmanje:
−
- 30 potpisa za kandidacijsku listu za Vijeće
Mjesnog odbora Virje,
- 10 potpisa za kandidacijsku listu za Vijeće
Mjesnog odbora Šemovci, Vijeće Mjesnog
odbora Hampovica, Vijeće Mjesnog odbora
Rakitnica, Vijeće Mjesnog odbora Miholjanec i
Vijeće Mjesnog
odbora Donje Zdjelice.
Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su
prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste grupe
birača.
Članak 12.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom
obrascu u koji se unosi ime i prezime, nacionalnost,
prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski
broj (OIB) i spol predloženih kandidata te ime,
prezime, prebivalište birača, broj važeće osobne
iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.
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Članak 13.
Prijedlozi kandidacijskih lista moraju biti
zaprimljeni u Općinskom izbornom povjerenstvu
najkasnije u roku 14 dana od dana stupanja na snagu
odluke o raspisivanja izbora.
Naziv kandidacijske liste navodi se punim
imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako
postoji navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno
stranaka ili stranačke koalicije koja je kandidacijsku
listu predložila. Ako je kandidacijsku listu predložila
grupa birača njezin naziv je "kandidacijska lista grupe
birača".
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi
kandidat na kandidacijskoj listi.
Članak 14.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezno se
navode imena i prezimena svakog od kandidata na
kandidacijskoj listi, nacionalnost, prebivalište, datum
rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.
Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se
očitovanje svakog od kandidata na kandidacijskoj listi
o prihvaćanju kandidature. Očitovanje mora biti
ovjereno kod javnog bilježnika ili Općinskog izbornog
povjerenstva. Na očitovanju o prihvaćanju
kandidature navodi se i izjava kandidata o
nepostojanju zabrane kandidiranja.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezno se
navodi naziv kandidacijske liste, a kandidati moraju
na kandidacijskoj listi biti poredani od rednog broja 1
do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća
mjesnog odbora bira na izborima. Predlagatelj
kandidacijske liste slobodno utvrđuje redoslijed
kandidata na kandidacijskoj listi.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od
onog broja članova vijeća mjesnog odbora koliko ih
se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano
predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova
koji se biraju u to vijeće mjesnog odbora.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od
utvrđenog broja članova vijeća mjesnog odbora koje
se bira na izborima, kandidacijska lista nije
pravovaljana.
Ako nakon predaje kandidacijska lista postane
nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih
kandidata njegovo će se ime izbrisati s kandidacijske
liste, a kandidacijska lista će se smatrati potpunom.
Članak 15.
Općinsko izborno povjerenstvo za izbor
članova vijeća mjesnog odbora objavljuje sve
pravovaljane kandidacijske liste kao i zbirnu
kandidacijsku listu na oglasnoj ploči mjesnog odbora i
oglasnoj ploči Općine Virje te na internetskim
stranicama općine u roku od 48 sati od isteka roka
propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja
kandidacijskih lista.
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Članak 16.

Članak 19.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu
kandidacijsku listu prema abecednom redu punog
naziva političke stranke, odnosno koalicije koja je
kandidacijsku listu predložila, odnosno prema
abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske
liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka
predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se
unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu
stranke u prijedlogu.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su
kandidati od rednog broja 1 do rednog broja koliko je
određena kandidacijska lista dobila mjesta u vijeću
mjesnog odbora.

Članak 17.
Sve političke stranke koje su predložile
kandidacijske liste i nositelji ili drugi predstavnici
kandidacijskih listi grupe birača imaju pravo na
iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i
izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.
Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne
kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije
dana održavanja izbora.
III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA
Članak 18.
Vijeće mjesnog odbora ima:
3 člana u mjesnom odboru koji ima do 150
stanovnika,
−
5 članova u mjesnom odboru koji ima od 151
do 500 stanovnika,
−
7 članova u mjesnom odboru koji ima više od
500 stanovnika.
Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se
razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo
područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.
Svi birači koji imaju prebivalište na području tog
mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju
kandidacijske liste, biraju sve članove vijeća mjesnog
odbora.
Broj članova vijeća mjesnog odbora koji će biti
izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na
način da se ukupan broj važećih glasova koje je
dobila svaka kandidacijska lista za izbor članova
vijeća mjesnog odbora dijeli s brojevima od 1 do,
zaključno, broja koliko se članova vijeća mjesnog
odbora bira na izborima, pri čemu se uvažavaju i
decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata,
mjesta u vijeću mjesnog odbora osvajaju one liste na
kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata
uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća
mjesnog odbora bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki
broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koliko je postigla
pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano
najvećih rezultata koliko se članova vijeća mjesnog
odbora bira.
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne
može utvrditi koja bi od dvije ili više kandidacijskih listi
dobila mjesto u vijeću mjesnog odbora, ono pripada
onoj kandidacijskoj listi koja je dobila više glasova.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću
mjesnog odbora imaju kandidacijske liste koje na
izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.
−

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 20.
Tijela za provedbu izbora su:
1. Općinsko izborno povjerenstvo,
2. Birački odbori.
Izbore članova vijeća mjesnog odbora provodi
Općinsko izborno povjerenstvo i birački odbori.
Članovi Općinskog izbornog povjerenstva i
biračkih odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad.
Članak 21.
Općinsko izborno povjerenstvo čini
predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog izbornog
povjerenstva mora biti magistar pravne struke.
Predsjednika, potpredsjednika i članove
Općinskog izbornog povjerenstva imenuje Općinski
načelnik Općine Virje.
Članak 22.

−

−

−

−

−

−

−
−

−

−

−

−
−

−

Općinsko izborno povjerenstvo:
brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora
za članove vijeća mjesnog odbora,
propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad
biračkih odbora,
propisuje obrasce u postupku pripreme i
provedbe izbora,
ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju
candidature za članove vijeća mjesnog odbora,
imenuje članove biračkih odbora za provođenje
izbora za članove vijeća mjesnog obora,
- određuje biračka mjesta za provođenje izbora
za članove vijeća mjesnog obora,
nadzire rad biračkih odbora,
obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje
izbora na području mjesnog odbora,
na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje
kandidacijske liste mjesnog odbora i sastavlja
zbirnu kandidacijsku listu mjesnog odbora,
nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbore
članova vijeća mjesnog odbora u skladu s
ovom Odlukom,
prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na
biračkim mjestima na području mjesnog
odbora,
objavljuje rezultate izbora,
obavlja poslove vezane uz financiranje izborne
promidžbe propisane posebnim zakonom,
obavlja i druge poslove određene ovom
Odlukom i Zakonom o lokalnim izborima.
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Članak 23.

Članak 25.

Birački odbori izravno provode glasovanje
birača na biračkim mjestima, te osiguravaju pravilnost
i tajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik i potpredsjednik
i osam članova.
Četiri člana biračkog odbora određuje većinska
politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri
člana oporbena politička stranka onodno političke
stranke, sukladno stranačkom sastavu vijeća
mjesnog odbora.
Političke stranke dužne su odrediti članove
pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena
Općinskom izbornom povjerenstvu nakasnije 12 dana
prije dana održavanja izbora. Ne odredi li ih, odnosno
ukoliko prijedlog ne prispije Općinskom izbornom
povjerenstvu, Općinsko izborno povjerenstvo
samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i
dužnosti.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog
odbora ne smiju biti kandidati na izborima, a
predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne
smiju biti članovi niti jedne političke stranke.
Predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora
potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod
materijalnom i kaznenom odgovornošću pri
Općinskom izbornom povjerenstvu.
Biračke odbore za sva biračka mjesta imenuje
Općinsko izborno povjerenstvo najkasnije 10 dana
prije dana održavanja izbora.

Političke stranke i birači koji su predložili
kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnog
odbora imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti
provedbu izbora.
Promatrač ima prava utvrđena Zakonom o
lokalnim izborima, a Općinsko izborno povjerenstvo
obvezatnim će uputama podrobnije utvrditi prava i
dužnosti promatrača.

V. PROVOĐENJE IZBORA
Članak 24.
Glasovanje za izbor članova vijeća mjesnog
odbora obavlja se na biračkim mjestima na području
mjesnog odbora.
Općinsko izborno povjerenstvo objavit će koja
su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači
imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu,
najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
Općinsko izborno povjerenstvo odredit će
biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno o
prostornoj udaljenosti na način da se omogući
glasovanje svih birača u vremenu određenom za
glasovanje.
Svakom biračkom mjestu određuje se redni
broj.
Za svako biračko mjesto odredit će se
posebna prostorija za glasovanje uređena i
opremljena na način koji osigurava tajnost
glasovanja, u kojoj se mogu isticati samo državni i
općinski simboli u skladu s Ustavom Republike
Hrvatske i Zakonom o grbu
zastavi i himni Republike Hrvatske, kao što su grb i
zastava Republike Hrvatske te obilježja Općine Virje
sukladno odredbama Statuta Općine Virje.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo
istaknute sve kandidacijske liste s pregledno
navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća
mjesnog odbora za koje se glasuje.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA
GLASOVANJA
Članak 26.
Glasovanje se obavlja osobno na biračkom
mjestu glasačkim listićem.
Glasački listić na kojem se glasuje za
kandidacijsku listu sadrži:
−
naznaku vrste izbora na koje se odnosi,
−
naziv kandidacijske liste,
−
ime i prezime nositelja kandidacijske liste,
−
naputak o načinu glasovanja,
−
serijski broj,
−
pečat Općinskog vijeća Općine Virje.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom
listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj
kandidacijskoj listi. Ispred naziva kandidacijske liste
stavlja se redni broj.
Članak 27.
Glasački se listić popunjava tako da se
zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste
za koju se glasuje.
Važeči glasački listić je onaj iz kojeg se na
siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je
kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
−
nepopunjeni glasački listić,
−
glasački listić popunjen tako da se ne može sa
sigurnošću utvrditi za koju je
−
kandidacijsku listu birač glasovao,
−
glasački listić na kojemu je birač glasovao za
dvije ili više kandidacijskih lista.
Članak 28.
Glasovanje traje neprekidno od 7,00 do 19,00
sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Omogućit će
se glasovanje i biračima koji su se zatekli na
biračkom mjestu u 19,00 sati.
Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom
mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog
odbora.
Članak 29.
Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.
Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o
održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je u
slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red
i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje
drugih, da napusti biračko mjesto.
Predsjednik biračkog odbora ovlašten je
zatražiti pomoć policije.
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Članak 30.
Prije no što birač pristupi glasovanju,
predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član
dužan je utvrditi identitet na temelju identifikacijske
isprave i provjeriti da li je upisan u izvadak iz popisa
birača za to biračko mjesto.
Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u
popis birača, neće mu se dopustiti glasovanje, osim
ukoliko birač potvrdom državnog tijela nadležnog za
vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo
pristupiti glasovanju na tom biračkom mjestu.
Potvrdu iz stavka 2. ovoga članka birač je
dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio
izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog
oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na
biračko mjesto, može o tome obavijestiti Općinsko
izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana
održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja
izbora.
Predsjednik biračkog odbora određuje
najmanje dva člana biračkog odbora koji će posjetiti
birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu
glasovanje.
Na postupak sa glasačkim listićem birača koji
su glasovali na način iz stavka 4. ovog članka kao i
na način ostvarivanja biračkog prava birača koji
pristupi na biračko mjesto, ali mu je zbog invaliditeta
onemogućena prisutpačnost biračkom mjestu,
primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim izborima.
Po završenom glasovanju birački odbor će
najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i
staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema
popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na
temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali
i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju
glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasova na
biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj
birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački
odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na
tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 7 dana. U
slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat na
tom biračkom mjestu utvrđuje se u roku od 12 sata
nakon ponovljenog glasovanja.
Članak 31.
Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na
biračkom mjestu u zapisnik o svojem radu zabilježit
će:
−
broj birača upisan u izvatku iz popisa birača,
−
broj birača koji su pristupili glasovanju prema
izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za
glasovanje,
−
broj birača koji su glasovali izvan biračkog
mjesta,
−
broj birača koju su glasovali na biračkom
mjestu uz pomoć druge osobe,
−
ukupan broj birača koji su glasovali,
−
koliko je glasova dobila svaka kandidacijska
lista, te
−
broj nevažećih glasačkih listića.
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U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i
sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.
Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik
mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Ako član biračkog odbora odbije potpisati
zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena
bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja
potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog
odbora navede.
Članak 32.
Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački
odbor dostavlja Općinskom izbornom povjerenstvu
najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja birališta.
Članak 33.
Općinsko izborno povjerenstvo utvrdit će
rezultate glasovanja na biračkim mjestima za izbor
članova vijeća mjesnog odbora najkasnije u roku od
24 sata od zatvaranja birališta.
Općinsko izborno povjerenstvo vodi zapisnik o
svojem radu u koji će ubilježiti:
−
broj birača upisanih u izvadcima iz popisa
birača na području svakog mjesnog odbora,
−
broj birača koji su glasovali
−
broj nevažećih glasačkih listića,
−
broj glasova koje je dobila na području
mjesnog odbora svaka kandidacijska lista.
Svaki član Općinskog izbornog povjerenstva
može dati primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Općinskog
izbornog povjerenstva.
Ako član Općinskog izbornog povjerenstva
odbije potpisati zapisnik, o tome će se u zapisniku
sastaviti službena bilješka u kojoj se utvrđuje
činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja,
ako ih član Općinskog izbornog povjerenstva navede.
Članak 34.
Rezultate izbora utvrđuje Općinsko izborno
povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim
biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju u
lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj
ploči općine, oglasnoj ploči mjesnog odbora i na
internetskim stranicama općine.
Članak 35.
Kad Općinsko izborno povjerenstvo utvrdi
rezultate glasovanja za članove vijeća mjesnog
odbora odmah će objaviti:
−
broj birača upisanih u izvadak iz popisa birača,
−
koliko je glasova dobila svaka pojedina
kandidacijska lista,
−
koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
−
broj mjesta u vijeću mjesnog odbora koje je
dobila svaka kandidacijska lista, te
−
imena i prezimena kandidata sa svake
kandidacijske liste koji su izabrani za članove
vijeća mjesnog odbora.
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VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 36.
Sredstva za provođenje izbora za članove
vijeća mjesnog odbora osiguravaju se u proračunu
Općine Virje.
Sredstvima za provođenje izbora raspolaže
Općinsko izborno povjerenstvo.
Općinsko izborno povjerenstvo ovlašteno je
odrediti način korištenja sredstava, provoditi nadzor
nad njihovom raspodjelom i korištenjem te dodijeliti
potrebna sredstva biračkim odborima.

Žalba se podnosi u roku od 48 sati, računajući
od dana kad je primljeno pobijano rješenje.
Žalba se podnosi putem Općinskog izbornog
povjerenstva.
Članak 40.
Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku
zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje
izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 41.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 37.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća
mjesnog odbora mogu podnijeti političke stranke,
nositelji kandidacijskih lista grupe birača, kandidati,
najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u
kojoj se provode izbori.
Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više
političkih stranaka, prigovor će se smatrati
pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna
politička stranka.
Političke stranke će na temelju svojih statuta
odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem
prigovora.
Članak 38.
Prigovori zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnog odbora
se podnose Općinskom izbornom povjerenstvu.
Prigovor se podnosi u roku od 48 sati
računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na
koju je stavljen prigovor.
Općinsko izborno povjerenstvo dužno je
donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana
kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana
kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se
odnosi prigovor.
Ako Općinsko izborno povjerenstvo rješavajući
o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno
utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora,
poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te
radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje
izbora na dan za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja
poništenih radnji iz stavka 3. ovoga članka ili ako se
nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno
su utjecale ili su mogle utjecati na rezultat izbora,
Općinsko izborno povjerenstvo poništit će izbore i
odrediti rok u kojem će se izbori ponoviti.
Članak 39.
Protiv rješenja Općinskog izbornog
povjerenstva podnositelj prigovora koji je
nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe
Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj
županiji.
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Prva konstituirajuća sjednica vijeća mjesnog
odbora sazvat će se u roku od 30 dana od dana
objave konačnih rezultata izbora na oglasnoj ploči
Općine Virje i oglasnoj ploči mjesnog odbora.
Sjednicu iz stavka 1. ovoga članka saziva
predsjednik Općinskog vijeća.
Vijeće mjesnog odbora je konstituirano
izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora.
Konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora
do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član
s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Vijeće mjesnog odbora smatra se
konstituiranim izborom predsjednika.
Ako se vijeće mjesnog odbora ne konstituira u
roku iz stavka 1. ovog članka, raspisat će se novi
izbori.
Članak 42.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Općine Virje ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 1/10).
Članak 43.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VIRJE
KLASA: 026-01/14-01/01
URBROJ: 2137/18-14-1
Virje, 18. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Ivan Marković, v. r.
2.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ broj 86/12 i 143/13) i članka 30.
Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 3/13), Općinsko vijeće
Općine Virje na 6. sjednici održanoj 18. veljače 2014
donijelo je
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PROGRAM
o namjenskom korištenju sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na
području Općine Virje u 2014.godini
I.
Programom o namjenskom korištenju
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Virje u 2014.
godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se
namjensko korištenje sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na
području Općine Virje u 2014. godini za izradu
prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji
za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih
nezakonitom gradnjom te za poboljšanje
infrastruk turno nedovoljno oprem ljenih i
neopremljenih naselja na području Općine Virje (u
daljnjem tekstu: Općina).
II.
Od ukupnog iznosa sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na
području Općine Virje 30% sredstava naknade je
prihod Proračuna Općine Virje (u daljnjem tekstu:
Proračun).

3.

Na temelju 28. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj
94/13) i članka 30. Statuta Općine Virje (»Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije« broj 3/13),
Općinsko vijeće Općine Virje na 6. sjednici održanoj
dana 18. veljače 2014. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom
Općine Virje za razdoblje od 2008. do 2015.
godine za 2013. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Virje za razdoblje od
2008. do 2015. godine za 2013. godinu, KLASA: 35101/12-01/13, URBROJ: 2137/18-12-1 od 11. rujna
2012. godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.

III.

−

−

Sredstva naknade planiraju se utrošiti na:
asfaltiranje pješačkih staza u svim naseljima
Općine,
popravak kolnika u svim naseljima Općine.
IV.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VIRJE
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Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VIRJE
KLASA: 351-01/14-01/01
URBROJ: 2137/18-14-2
Virje, 18. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Ivan Marković, v. r.

KLASA: 350-01/14-01/14
URBROJ: 2137/18-14-1
Virje, 18. veljače 2014.
PREDSJEDNIK:
Ivan Marković, v. r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
2.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 94/13) i članka 43. Statuta Općine Virje
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 3/13), Općinski načelnik Općine Virje podnosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine
Virje za razdoblje od 2008. do 2015 godine za
2013. godinu

I.
Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Virje za razdoblje od 2008. do 2015.
godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćena je
provedba utvrđenih obveza i učinkovitost poduzetih
mjera u 2013. godini vezanih uz Plan gospodarenja
otpadom Općine Virje za razdoblje od 2008. do 2015.
godinu (u daljnjem tekstu: Plan).
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II.

V.

Plan je donesen 22. listopada 2008. godine i
objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“ broj 13/08, a izrađen je u
suradnji s „Dvocut-ecro“ Zagreb.

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

III.
slijedi:
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Tijekom 2013. godine Plan je proveden kako
za cijelo područje Općine Virje (u daljnjem
tekstu: Općina) organiziran je odvoz otpada
kojeg skuplja i odvozi „Prizma VV“ Mali Otok
20, Legrad,
u 2013. godini sakupljeno je 398 tona
miješanog komunalnog otpada,
cijena skupljanja i odvoza komunalnog otpada
određena je po domaćinstvu i po broju članova
otpad se odlaže na odlagalištu otpada
„Hatačanova“ u Virju kojim upravlja
koncesionar „Prizma VV“,
glomazni otpad odvozi koncesionar „Prizma
VV“ jedanput godišnje ili prema potrebi
osobnim dovozom na deponiju,
u 2013. godini odvezeno je 5 tona glomaznog
otpada,
omogućeno je odvojeno odlaganje papira,
plastike i krupnog glomaznog otpada
izrađen je Plan sanacije „Hatačanove“,
zatraženo mišljenje Fonda za zaštitu i
energetsku učinkovitost 2011. ali još nije
dobiveno,
dana 23.11.2012. dana je Izjava Općinskog
načelnika u ime Općine Virje o suglasnosti da
Fond za zaštitu i energetsku učinkovitost
preuzme pripremu projekta sanacije i samu
sanaciju odlagališta preko fondova EU na
temelju potpisanog Sporazuma između Fonda i
Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske,
Međimurske i Varaždinske županije u rujnu
2012. o ulaganju Fonda u pripremne radove za
Centar
za
gospodarenje
ot p a dom
Sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“,
pretovarne stanice i sanacije odlagališta
otpada na području 4 županije.
posljednji inspekcijski nadzor proveden na
odlagalištu „Hatačanova“ bio je 9.05.2012. o
čemu je sačinjen Zapisnik od strane
inspektorice Odsjeka inspekcijskog nadzora
zaštite okoliša, Ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva, Uprave za
inspekcijske poslove, Klasa: 351-02/12-01/728,
Urbroj:517-08-1-2-2-5-12-1.
IV.

Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine
Virje na usvajanje.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE VIRJE
KLASA: 351-01/14-01/01
URBROJ: 2137/18-14-1
Virje, 31. siječnja 2014.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Mirko Perok, v. r.
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SADRŽAJ

1.

AKTI ŽUPANIJE

AKTI OPĆINA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

OPĆINA DRNJE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna
Koprivničko-križevačke županije za financiranje
političkih stranaka i članova Županijske skupštine
izabranih s liste grupe birača za 2014. godinu,

17

2.

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito
godišnje financiranje iz Proračuna Koprivničkokriževačke županije Autohtonoj-Hrvatskoj stranci
prava,

18

3.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Zavoda za
prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije,

19

4.

Zaključak o prihvaćanju Pregleda pokazatelja stanja
sigurnosti u 2013. godini na području Policijske uprave
koprivničko-križevačke,

19

5.

Zaključak o usvajanju Informacije o provođenju mjera
prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“,

19

6.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o mjerama
provođenja Programa održivog gospodarenja
energijom u 2013. godini,

20

7.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provođenju mjera
prema Programu „Vodno gospodarstvo“,

20

8.

Zaključak o usvajanju Informacije o ruralnom razvoju
na području Koprivničko-križevačke županije u 2013.
godini,

20

9.

Zaključak o prihvaćanju Informacije o odobravanju
pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2013. godini,

21

10.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenim
obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2013.
godinu

21

1.

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Drnje iz Proračuna
Općine Drnje,

27

2.

Odluka o raspoređivanju godišnjih sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Drnje za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2014. godine.

28

OPĆINA GORNJA RIJEKA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Gornja Rijeka za razdoblje od 10.
lipnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine,

29

2.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu u području
gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti za
2013. godinu,

29

3.

Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i
razvoj zaštite i spašavanja na području Općine
Gornja Rijeka u 2014. godini.

29

4.

Zaključak o usvajanju Analizu stanja sustava zaštite
i spašavanja na području Općine Gornja Rijeka u
2013. godini,

30

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.

AKTI ŽUPANA

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Gornja Rijeka u 2014. godini.

30

19.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Radne grupe za izradu i izvještavanje o provedbi
Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke
županije za razdoblje 2014.-2020.,

21

20.

Rješenje o imenovanju člana Stručnog povjerenstva za
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju
prometnog razvoja Republike Hrvatske,

22

1.

Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Hlebine,

31

21.

Rješenje o odobrenju uporabe grba Koprivničkokriževačke županije Udruzi Zagoraca PodravineKoprivnica,

23

2.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Plana zaštite i
spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Hlebine,

31

22.

Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora
Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno iz reda
osnivača,

23

3.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Hlebine u 2013. Godini,

31

23.

Pravilnik o postupku dodjele sredstava za sponzorstva
i donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Koprivničkokriževačke županije,

23

4.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Hlebine u 2013. Godini,

32

24.

Pravilnik o postupku dodjele sredstava naknade koje
se isplaćuju iz Proračuna Koprivničko-križevačke
županije za socijalno-zaštitne potrebe.

25

5.

Zaključak o prihvaćanju Izmjena i dopuna Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katatrofa i velikih nesreća za
područje Općine Hlebine

32

OPĆINA HLEBINE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKE NAČELNICE
1.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Hlebine u 2014. godini.
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OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA RASINJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na
području Općine Kloštar Podravski u 2014. godini,

33

2.

Zaključk o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Kloštar Podravski za razdoblje od
1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine,

34

1.

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstva
za rad političkih stranaka i članova Općinskog vijeća
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Rasinja za razdoblje od 1.
siječnja do 31. prosinca 2012. godine,

39

2.

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka i članova
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rasinja za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.
godine,

40

3.

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka i članova
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rasinja za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.
godine,

41

4.

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za
proračun i financije Općinskog vijeća Općine
Rasinja,

42

5.

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za
poljoprivredu, ekologiju i obiteljsko gospodarenje
općinskog vijeća Općine Rasinja,

42

6.

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za
komunalne djelatnosti i prostorno uređenje
Općinskog vijeća Općine Rasinja,

43

7.

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za
društvene djelatnosti, kulturu, šport i dodjelu javnih
priznanja Općinskog vijeća Općine Rasinja.

43

OPĆINA LEGRAD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine,

34

2.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja
do 31. prosinca 2013. godine,

35

Zaključak o usvajanju Plana zaštite od požara
Općine Legrad.

35

3.

OPĆINA MOLVE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Odluka o raspoređivanju redovitih sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Molve za 2014. Godinu,

35

2.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Molve za 2013.
Godinu.

36

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Odluka o financiranju političkih stranaka koje imaju
članove u Općinskom vijeću Općine Podravske
Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine
Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača iz
Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014.
godinu,

36

2.

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i
članova Općinskog vijeća Općine Podravske
Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2014.
godinu,

37

3.

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju
sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine
Podravske Sesvete za 2013. godinu za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

38

1.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog
načelnika Općine Sveti Ivan Žabno za razdoblje od
1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine,

44

2.

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti održavanja cesta u jedinicama lokalne
samouprave Koprivničko-križevačke županije u
dijelu koji se odnosi na nalaz i preporuke za Općinu
Sveti Ivan Žabno.

44

OPĆINA VIRJE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Općine Virje,

44

2.

Program o namjenskom korištenju sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada na području Općine Virje u 2014. godini,

50

3.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana
gospodarenja otpadom Općine Virje za razdoblje od
2008. do 2015. godine za 2013. godinu.

51

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu.
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
2.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Virje za razdoblje od 2008. do 2015. godine
za 2013. godinu.
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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.

