Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj
25/13.), točke V. podtočke 1. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima
donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“, broj 4/15.) i članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke
županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13. i 14/13.) župan
Koprivničko-križevačke županije, donio je
ZAKLJUČAK
o donošenju Plana normativnih aktivnosti
Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini

I.
Donosi se Plan normativnih aktivnosti Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu
(u daljnjem tekstu: Plan normativnih aktivnosti).
II.
U Planu normativnih aktivnosti naznačeni su akti za koje se prije donošenja planira
provoñenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Plan normativnih aktivnosti u tabelarnom prikazu sastavni je dio ovog Zaključka i
predmet je objave.
III.
Zadužuju se upravna tijela Koprivničko-križevačke županije, u suradnji s koordinatorom
za savjetovanje, za provoñenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama(„Narodne novine“ broj 25/13.) Kodeksa savjetovanja
sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata
Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj
4/15.), Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije” broj 7/13. i 14/13.) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima
donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“, broj 4/15.), a na temelju Plana normativnih aktivnosti.
IV.
Ovaj Zaključak, zajedno s Planom normativnih aktivnosti u tabelarnom prikazu, objavit
će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
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Plan normativnih aktivnosti Koprivničko-križevačke županije u 2015. godini
Redni
broj

Naziv općeg akta

Naziv propisa vezanih uz
opći akt

Nositelj izrade

Antikorupcijsko
povjerenstvo
Koprivničko-križevačke
županije u suradnji s
Upravnim odjelom za
poslove Županijske
skupštine, župana i opće
poslove
Upravni odjel za
gospodarstvo, komunalne
djelatnosti, poljoprivredu
i meñunarodnu suradnju,
Pododsjek za energetiku i
promet
Upravni odjel za
gospodarstvo, komunalne
djelatnosti, poljoprivredu
i meñunarodnu suradnju

1.

Akcijski plan
suzbijanja
korupcije na
području
Koprivničkokriževačke
županije

Strategija suzbijanja korupcije
za razdoblje od 2015. do
2020. godine („Narodne
novine“ broj 26/15.)

2.

Odluka o usvajanju
Rudarsko geološke
studije
Koprivničkokriževačke
županije
Odluka o Planu
energetske
učinkovitosti u
neposrednoj
potrošnji energije
za 2015. godinu

Zakon o rudarstvu („Narodne
novine“ broj 56/13. i 14/14.)

3.

4.

5.

Zakon o učinkovitom
korištenju energije u
neposrednoj potrošnji
(„Narodne novine“ broj
158/08., 55/12., 101/13.Uredbe, 153/13. i 14/14.),
Odluke o donošenju
programa energetske
učinkovitosti u neposrednoj
potrošnji energije
Koprivničko-križevačke
županije za razdoblje 2014.
do 2016. godine („Službeni
glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj
5/14.)
Godišnji izvještaj o Zakon o proračunu („Narodne
izvršenju proračuna novine“ broj 87/08. i
Koprivničko136/12.),
križevačke
Pravilnik o polugodišnjem i
županije za 2014.
godišnjem izvještaju o
godinu
izvršenju proračuna
(„Narodne novine“ broj
24/13.)
Zakon o proračunu („Narodne
Polugodišnji
izvještaj o
novine“ broj 87/08. i
izvršenju proračuna 136/12.), Pravilnik o
koprivničkopolugodišnjem i godišnjem

Upućivanje
u
proceduru
Županijsko
j skupštini
I.
tromjesečje
2015.

I.
tromjesečje
2015.

I.
tromjesečje
2015.

Upravni odjel za
financije, proračun i
javnu nabavu

II.
tromjesečje
2015.

Upravni odjel za
financije, proračun i
javnu nabavu

III.
tromjesečje
2015.

6.

7.

8.

9.

10.

križevačke
županije za prvo
polugodište 2015.
godine
Proračun
Koprivničkokriževačke
županije za 2016.
godinu, s
projekcijama za
2017. i 2018.
godinu
Odluka o
izvršavanju
Proračuna
Koprivničkokriževačke
županije za 2016.
godinu
Odluka o
ustanovljenju
zajedničkih lovišta
na području
Koprivničkokriževačke
županije
Odluka o davanju
koncesije za
izgradnju
distribucijskog
sustava plina na
području Općine
Rasinja

izvještaju o izvršenju
proračuna („Narodne novine“
broj 24/13.)

Odluka o
prihvaćanju
Županijske
razvojne strategije
za razdoblje 2014.2020. godine

Zakon o proračunu („Narodne Upravni odjel za
novine“ broj 87/08., 136/12. i financije, proračun i
15/15.)
javnu nabavu

IV.
tromjesečje
2015.

Zakon o proračunu („Narodne Upravni odjel za
novine“ broj 87/08., 136/12. i financije, proračun i
javnu nabavu
15/15.)

IV.
tromjesečje
2015.

Zakon o lovstvu („Narodne
novine“ broj 140/05., 75/09.)

Upravni odjel za
IV.
gospodarstvo, komunalne tromjesečje
djelatnosti, poljoprivredu 2105.
i meñunarodnu suradnju

Zakon o koncesijama
(„Narodne novine“ broj
143/12.), Zakon o zapaljivim
tekućinama i plinovima
(„Narodne novine“ broj
108/95. i 56/10.), Rješenje o
imenovanju Stručnog
povjerenstva za dodjelu
koncesije za izgradnju
distribucijskog sustava plina
na području Općine Rasinja

Stručno povjerenstvo za
dodjelu koncesije za
izgradnju distribucijskog
sustava plina na području
Općine Rasinja

Zakon o regionalnom razvoju
Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj
147/14.), Odluka o usvajanju
Županijske razvojne strategije
Koprivničko-križevačke
županije za razdoblje 2011.2014. („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke
županije“ broj 4/11.), Odluke
o produljenju važenja
Županijske razvojne strategije
Koprivničko-križevačke

„PORA“ Razvojna
IV.
agencija Podravine i
tromjesečje
Prigorja u suradnji s
2015.
Upravnim odjelom za
gospodarstvo, komunalne
djelatnosti, poljoprivredu
i meñunarodnu suradnju,
sva upravna tijela
Koprivničko-križevačke
županije, ustanove i
trgovačka društva na
području Koprivničkokriževačke županije, te

IV.
tromjesečje
2015.

županije“ broj 14/13., 15/14.), članovi Radne grupe za
Odluka o usvajanju
izradu Županijske
Akcijskog plana provedbe
razvojne strategije
Županijske razvojne strategije
Koprivničko-križevačke
županije za razdoblje 2011.2013. za 2014. godinu
(„Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke
županije“ broj 5/14.), Odluka
o usvajanju Akcijskog plana
provedbe Županijske
razvojne strategije
Koprivničko-križevačke
županije za razdoblje 2011.2013. za 2014. godinu
(„Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke
županije“ broj 2/15.)
11.

Odluka o zaštiti
izvorišta
„Đurñevac II“

12.

Odluka o
izmjenama i
dopunama Odluke
o zaštiti izvorišta
„Ivanščak“
Koprivnica

Zakon o vodama („Narodne
novine“
broj 153/09., 63/11., 130/11.,
56/13. i 14/14.), Pravilnik o
uvjetima za utvrñivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta
(„Narodne novine“ broj
66/11. i 47/13.)
Zakon o vodama („Narodne
novine“
broj 153/09., 63/11., 130/11.,
56/13. i 14/14.), Pravilnik o
uvjetima za utvrñivanje zona
sanitarne zaštite izvorišta
(„Narodne novine“ broj
66/11. i 47/13.)

Stručno povjerenstvo u
IV.
suradnji s Upravnim
tromjesečje
odjelom za gospodarstvo, 2015.
komunalne djelatnosti,
poljoprivredu i
meñunarodnu suradnju
IV.
Stručno povjerenstvo u
suradnji s Upravnim
tromjesečje
odjelom za gospodarstvo, 2015.
komunalne djelatnosti,
poljoprivredu i
meñunarodnu suradnju

