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KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANA 

1. 
 Na temelju  članka 35. stavka 2. Zakona o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne 
novine" broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 
114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 
143/12. i 152/14.), članka 55. Statuta Koprivničko-
križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije” broj 7/13. i 14/13.) i članka 6. 
stavak 1. Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i 
upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u 
vlasništvu Koprivničko-križevačke županije ("Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 
15/14.) župan Koprivničko-križevačke županije 26. 
siječnja 2015. donio je  
 

ODLUKU 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 

nekretnina u vlasništvu   
Koprivničko-križevačke županije  

 
I. 

 
 Odlukom o raspisivanju javnog natječaja za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Koprivničko-
križevačke županije (u daljnjem tekstu: Odluka) 
pokreće se postupak prodaje nekretnina u vlasništvu 
Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: 
prodaja nekretnina) i to: 

1. nekretnine upisane u K.O. Legrad, zk.ul.br. 
4165, čkbr. 1599/1, oranica Kut, površine 1774 
m2 (u daljnjem tekstu: oranica u Legradu), 

2.  nekretnine upisane u K.O. Kalnik, zk.ul.br. 
2686, čkbr. 31/6, kuća u Kalniku, površine 17 
čhv i dvor u Kalniku, površine 40 čhv, odnosno 
ukupne površine 57 čhv (u daljnjem tekstu: 
kuća i dvor na Kalniku) 

3. nekretnine upisane u K.O. Đelekovec, 
zk.ul.br.3558, čkbr. 5102, oranica Gavnište u 
Selima, površine 588 čhv, u suvlasničkom 
dijelu Koprivničko-križevačke županije od 
66/864 dijela cijelih nekretnina (u daljnjem 
tekstu: oranica Gavnište), 

 

 
4. nekretnine upisane u K.O. Đelekovec, 

zk.ul.br.3559, čkbr. 3984/3, šuma u Policama, 
površine 20 čhv, u suvlasničkom dijelu 
Koprivničko-križevačke županije od 972/2592 
dijela cijelih nekretnina  (u daljnjem tekstu: 
šuma u Policama). 

 
 Postupak prodaje opisanih nekretnina provoditi 
će se javnim natječajem i to prikupljanjem pisanih 
ponuda. 
 

II. 
 
 Početna prodajna cijena: 

1. oranice u Legradu iz točke I. podtočke 1. ove 
Odluke iznosi 4.789,80 kuna (2,7 kn/m2),  

2. kuće i dvora na Kalniku iz točke I. podočke 2. 
ove Odluke iznosi 62.299,79 kuna (303,9014 
kn/m2), 

3. oranice Gavnište iz točke I. podtočke 3. ove 
Odluke iznosi 404,25 kuna (0,19113 kn/m2), 

4. šume u Policama iz točke I. podtočke 4. ove 
Odluke iznosi 90,18 kuna (1,2525 kn/m2). 

 
 Uz ponudu treba priložiti i dokaz o plaćenoj 
jamčevini: 

− za  oranicu u Legradu iz točke I. podtočke 1. 
ove Odluke u iznosu 480,00 kuna, 

− za kuću i dvor na Kalniku iz točke I. podočke 2. 
ove Odluke u iznosu 6.300,00 kuna, 

− za oranicu Gavnište iz točke I. podtočke 3. ove 
Odluke iznosi 40,00 kuna, 

− za šumu u Policama iz točke I. podtočke 4. ove 
Odluke iznosi 10,00 kuna. 

 
 Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun 
K o p r i vn ič k o - k r i že v ač k e  žu p a n i j e  b r o j : 
HR2123860021800006000 kod Podravske banke 
d.d. Koprivnica, model broj HR68 s pozivom na broj: 
7340 - OIB ponuditelja. 
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 Pravo  sudjelovanja  na  javnom  natječaju  
imaju  sve fizičke  i  pravne  osobe pod uvjetom da 
uplate jamčevinu za odreñenu nekretninu. 
 
 Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) 
dana od dana objave javnog natječaja u lokalnom 
tisku i  na web stranici Koprivničko-križevačke 
županije (www.kckzz.hr). 
 Nepravovremene i nepotpune ponude neće se 
razmatrati. 
  
 Ponuda se predaje u zatvorenoj  omotnici  s  
naznakom "Ponuda  za  natječaj  –  prodaja 
nekretnina –  ne otvaraj". Ponuda se predaje  u  
pisarnici  Koprivničko-križevačke  županije  ili poštom  
preporučeno na adresu primatelja: Koprivničko-
križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5,  48 
000 Koprivnica.  
 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona 
ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja, 
sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene koja mora 
biti izražena u kunama. 
 
 Otvaranje ponuda i postupak do donošenja 
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja provesti će 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Koprivničko-
križevačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
Otvaranje pristiglih ponuda provest će se najkasnije u 
roku od osam (8) dana po isteku roka za dostavu 
ponuda. Obavijest o vremenu i mjestu otvaranja 
ponuda bit će objavljena na web stranicama 
Koprivničko-križevačke županije, najkasnije dva (2) 
dana prije dana otvaranja ponuda.  
 Otvaranju ponuda mogu biti nazočni 
ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz 
predočenje valjane punomoći.  
 Svi ponuditelji biti će obaviješteni o rezultatima 
javnog natječaja u roku osam (8) dana po izboru 
najpovoljnije ponude. Ponuditeljima koji ne uspiju u 
natječaju jamčevina se vraća u roku petnaest (15) 
dana nakon otvaranja ponuda, bez prava na 
zakonske zatezne kamate. 
 Javni natječaj smatra se valjanim ako je 
pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja 
ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja i nudi barem 
početnu cijenu objavljenu u javnom natječaju 
posebno za svaku nekretninu iz točke I. ove Odluke. 
 Ako sudionik u javnom natječaju, čija je 
ponuda izabrana kao najpovoljnija, ne sklopi ugovor o 
kupoprodaji nekretnina u roku od 30 (trideset) dana 
od dana primitka obavijesti o rezultatima javnog 
natječaja, smatrat će se da je odustao od ponude te 
gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 
 Kupoprodajna cijena nekretnina iz točke I. ove 
Odluke podmiruje se jednokratno, najkasnije u roku 
od trideset (30) dana od dana sklapanja ugovora o 
kupoprodaji nekretnina. Samo iznimno, može se 
ugovoriti obročna otplata kupoprodajne cijene 
nekretnine iz točke I. podtočke 2. ove Odluke. 
 Tabularna isprava podobna za upis vlasništva 
kupca izdat će se nakon sklapanja ugovora o 
kupoprodaji nekretnine i isplate kupoprodajne cijene 
u cijelosti, sukladno odredbama ugovora. 
 

 Informacije o javnom natječaju moguće je 
dobiti u Upravnom odjelu za poslove Županijske 
skupštine, župana i opće poslove na telefon: 048/658
-232, 048/658-253, svakim radnim danom od 07,00 
do 15,00 sati. 
 Župan Koprivničko-križevačke županije (u 
daljnjem tekstu: Župan) zadržava pravo da poništi 
javni natječaj i ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja. 
 

III. 
 
 Za provedbu postupka prodaje nekretnina u 
vlasništvu Koprivničko-križevačke županije imenuje 
se Povjerenstvo. Povjerenstvo provodi postupak 
otvaranja, pregleda i odabira ponuda, sastavlja popis 
podnijetih ponuda za pojedinu nekretninu te predlaže 
Županu donošenje Odluke o izboru najpovoljnije 
ponude za pojedinačno odreñenu nekretninu, 
sukladno odredbama Odluke o načinu raspolaganja, 
korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim 
papirima u vlasništvu Koprivničko-križevačke 
županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije" broj 15/14.).  
 
 U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Vesna Pribeg Peričić, voditeljica Odsjeka za 
imovinsko-pravne poslove, opće poslove i 
razvoj ljudskih potencijala, za predsjednicu, 

2. Jelena Drakulić, viša stručna suradnica za 
imovinsko-pravne poslove u Upravnom odjelu 
za poslove Županijske skupštine, župana i 
opće poslove, za članicu, 

3. Vedrana Podnar, voditeljica Odsjeka za javnu 
nabavu, za članicu, 

4. Damir Petričević, viši savjetnik za provedbu 
kapitalnih projekata u Upravnom odjelu za 
obrazovanje, kulturu, znanost, sport i 
nacionalne manjine, za člana, 

5. Nikola Gerendaj, stručni suradnik za prostorno 
ureñenje i gradnju u Upravnom odjelu za 
prostorno ureñenje, gradnju, zaštitu okoliša i 
zaštitu prirode, za člana. 

 
IV. 

 
 Tekst javnog natječaja sastavni je dio ove 
Odluke  i nalazi se u prilogu, a objaviti će se u  "Glas 
Podravine i Prigorja" i na web stranici Koprivničko-
križevačke županije (www.kckzz.hr). 
 

V. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničke-
križevačke županije“. 
  

ŽUPAN  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 940-01/15-01/5 
URBROJ: 2137/1-01/09-15-1 
Koprivnica, 26. siječnja 2015. 
 

ŽUPAN: 
Darko Koren, ing. grañ., v.r. 
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2. 
 Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.) Župan 
Koprivničko-križevačke županije 20. siječnja 2015. 
donio je 
 

RJEŠENJE 
o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju 

članova Povjerenstva za suzbijanje  
zlouporabe droga  

 
I. 
 

 U Rješenju o osnivanju i imenovanju članova 
Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 1/05., 11/07., 10/08., 14/09., 12/10., 13/10., 
16/10., 1/13., 8/13., 12/13. i 1/14.) u točki 4. podtočki 
2. riječi: „Viktorija Erjavec, Obrtnička škola 
Koprivnica“ zamjenjuju se riječima: „Petra Sobota, 
Strukovna škola Đurñevac“.  
 U podtočki 13. riječi: „Obiteljski centar 
Koprivničko-križevačke županije“ zamjenjuju se 
riječima: „Upravni odjel za zdravstveno-socijalne 
djelatnosti Koprivničko-križevačke županije“.  
 

II. 
 
 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
 
KLASA: 080-01/13-01/9 
URBROJ: 2137/1-05/02-15-12 
Koprivnica, 20. siječnja 2015. 
 

ŽUPAN: 
Darko Koren, ing. grañ., v.r. 

 
3. 
 Na temelju članka 5. Statuta  Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke 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 28. 
siječnja 2015. donio je 
 

RJEŠENJE  
o odobrenju uporabe grba  Koprivničko-

križevačke županije Zavodu za javno zdravstvo 
Koprivničko-križevačke županije 

 
I. 

 
 Odobrava se uporaba grba Koprivničko-
križevačke županije (u daljnjem tekstu: Grb  Županije) 
Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke 
županije u svrhu uporabe Grba Županije na 
promidžbenim i stručnim materijalima, kojima se 
prezentiraju podaci o Koprivničko-križevačkoj županiji 
i njezinom stanovništvu. 
 
 

 
II. 

 
 Grb Županije mora biti prikladno otisnut na 
promidžbenim i stručnim materijalima te se u druge 
svrhe ne može rabiti. 
 

III. 
 
 Ovo Rješenje objaviti će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 

ŽUPAN   
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE  ŽUPANIJE 

 
KLASA: 017-01/15-01/1 
URBROJ: 2137/1-01/07-15-2 
Koprivnica,  28. siječnja 2015.  

                                                                                                                 
ŽUPAN 

Darko Koren, ing. grañ., v.r. 
 

4. 
 Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o 
prostornom ureñenju i gradnji („Narodne novine“ broj 
153/13.) i članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke 
županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije” broj 7/13. i 14/13.) župan Koprivničko-
križevačke županije 12. siječnja 2015.  donio je  
 

ZAKLJUČAK 
o povjeravanju poslova izrade  

III. izmjena i dopuna 
 Prostornog plana ureñenja Grada Đurñevca  

 
I. 

 
      Zavodu za prostorno ureñenje Koprivničko-
križevačke županije povjeravaju se poslovi izrade III. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada 
Đurñevca. 
 

II. 
 
 Zavod za prostorno ureñenje Koprivničko-
križevačke županije obavljati će poslove izrade III. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja Grada 
Đurñevca, sukladno Odluci o izradi III. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Đurñevca  
KLASA: 350-02/14-01/08, URBROJ: 2137/03-02-
01/07-14-5 od 18. prosinca 2014. godine. 
 

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

ŽUPAN  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 350-02/15-01/1 
URBROJ: 2137/1-01/07-15-2 
Koprivnica, 12. siječnja 2015.                                                

                                                                                                               
ŽUPAN 

Darko Koren, ing. grañ., v.r. 
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7. Razloge izlučivanja i uništavanja (primjerice 

istekao rok čuvanja prema Pravilniku, 
nepotrebno za daljnje poslovanje i slično). 

 
IV. 

 
 Povjerenstvo sastavlja prijedlog za izlučivanje 
s popisom gradiva kojeg potpisuje župan Koprivničko
-križevačke županije (u daljnjem tekstu: župan). 
 Potpisani prijedlog iz stavka 1. ove točke 
dostavlja se Državnom arhivu u Varaždinu radi 
donošenja rješenja o odobrenju za izlučivanje i 
uništavanje predloženog gradiva. 
 Po primitku rješenja o odobrenju iz stavka 2. 
ove točke, župan donosi poseban zaključak o 
izlučivanju kojim se utvrñuje način uništavanja 
odobrenog gradiva. 
 

V. 
 
 Povjerenstvo je dužno provesti postupak 
odabira i izlučivanja gradiva  do 28. veljače 2015. 
godine. 
 

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

ŽUPAN  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 036-04/15-01/1 
URBROJ: 2137/1-01/01-15-1 
Koprivnica, 16. siječnja 2015.                                                                      
 

ŽUPAN: 
Darko Koren, ing.grañ., v.r. 

 
6. 
 Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 
86/08. i 61/11.), a na prijedlog pročelnika/ica upravnih 
tijela Koprivničko-križevačke županije župan 
Koprivničko-križevačke županije 07. siječnja 2015. 
utvrñuje slijedeći 
 

PLAN  
PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE  

U 2015. GODINI 
 
I. 

 
 Planom prijma u službu u upravna tijela 
Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: 
Plan prijma) utvrñuje se prijam službenika na 
neodreñeno i odreñeno vrijeme tijekom 2015. godine. 
 
 

5. 
 Na temelju članka 12. Pravilnika o vrednovanju 
te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga 
gradiva („Narodne novine“ broj 90/02.) i članka 22. 
Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskoga i 
registraturnog gradiva Koprivničko-križevačke 
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 7/14.), župan Koprivničko-križevačke 
županije donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o pokretanju postupka odabiranja i izlučivanja 

dijela registraturnog gradiva u Koprivničko-
križevačkoj županiji 

 
I. 

 
 Pristupa se postupku odabiranja i izlučivanja 
dijela registraturnog gradiva u Koprivničko-
križevačkoj županiji.  
 Izradit će se prijedlog za izlučivanje s popisom 
gradiva kojemu je istekao rok čuvanja i koje je 
potrebno uništiti.  
 

II. 
 
 Poslove u postupku odabira, izlučivanja i 
uništavanja izlučenog gradiva obavit će Povjerenstvo 
u sastavu:  

1. Laura Vugrinec-Đuričić, predsjednica, 
2. Vesna Pribeg Peričić, članica, 
3. Dejan Paveli, član. 

 
III. 

 
 Povjerenstvo iz točke II. ovog Zaključka 
obavlja pregled gradiva i odabire te predlaže koje 
gradivo treba izlučiti na način da sastavi popis 
gradiva s osnovnim podacima o gradivu, s nazivom 
stvaratelja gradiva, čijim radom je gradivo nastalo, 
posebno navodeći ustrojstvenu jedinicu u kojoj je 
gradivo nastalo, kao i: 
 

1. Redni broj gradiva, 
2. Klasa predmeta za koje se predlaže 

izlučivanje, 
3. Vrstu gradiva (naziv gradiva prema Posebnom 

popisu arhivskog i registraturnog gradiva s 
rokovima čuvanja, koji obuhvaća cjelokupno 
arhivsko i registraturno gradivo koje nastaje u 
poslovanju Koprivničko-križevačke županije 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 7/14.) (u daljnjem tekstu:  
Poseban popis), koji se nalazi u prilogu 
Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskoga i 
registraturnog gradiva Koprivničko-križevačke 
županije („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 7/14.) ( u daljnjem 
tekstu: Pravilnik),   

4. Redni broj iz Posebnog popisa, 
5. Granične godine nastanka gradiva,  
6. Ukupnu količinu za svaku stavku iz Posebnog 

popisa izraženu brojem svežnjeva, registratora, 
knjiga i slično, 
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II. 
 
 Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela 
Koprivničko-križevačke županije KLASA: 023-01/13-
01/1, URBROJ: 2137/1-01/07-14-8 od 02. siječnja 
2014. godine, KLASA: 023-01/13-01/18, URBROJ: 
2137/1-01/07-14-10 od 05. svibnja 2014. godine (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik), predviñeno je ukupno 103 
radna mjesta sa 117 izvršitelja, a popunjeno je 69 
radnih mjesta sa 76 izvršitelja na neodreñeno i na 
odreñeno vrijeme. 
 

III. 
 
 Sukladno predviñenim financijskim sredstvima 
u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 
2015. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 15/14.) planira se 
popunjavanje slobodnih radnih mjesta putem javnog 
natječaja u upravnim tijelima kako slijedi: 
 

1. U P R A V N I  O D J E L  Z A  P O S L O V E 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE, ŽUPANA I OPĆE 
POSLOVE 

− 1 (jedan) službenik/ica više stručne spreme na 
radnom mjestu stručni suradnik za poslove 
Županijske skupštine,  na odreñeno vrijeme,  

 
2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, 

PRORAČUN I JAVNU NABAVU 
− 1 (jedan) službenik/ica visoke stručne spreme 

na radnom mjestu viši stručni suradnik za 
proračun, na neodreñeno vrijeme, 

− 1 (jedan) službenik/ica srednje stručne spreme 
na radnom mjestu  referent za knjigovodstvo, 
na neodreñeno vrijeme, 

 
3. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO 

UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I 
ZAŠTITU PRIRODE 

− 5 (pet) službenika/ica visoke stručne spreme 
na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za 
prostorno ureñenje i gradnju, na odreñeno 
vrijeme, 

 
4. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 
− 1 (jedan) službenik/ica visoke stručne spreme 

na radnom mjestu viši unutarnji revizor, na 
neodreñeno vrijeme, 

− 1 (jedan) službenik/ica visoke stručne spreme 
na radnom mjestu unutarnji revizor, na 
neodreñeno vrijeme, 

− 1 (jedan) službenik/ica visoke stručne spreme 
na radnom mjestu pomoćni unutarnji revizor, 
na neodreñeno vrijeme. 

 
 Sveukupan broj planiranih prijma u službu na 
slobodna radna mjesta tijekom 2015. godine je 11 
službenika/ica na neodreñeno/odreñeno vrijeme, 
sukladno Pravilniku izvršiti će se, prema potrebi, 
preuzimanja, premještaj i raspored službenika i 
namještenika na slobodna radna mjesta u istom 
upravnom odjelu  ili će se izvršiti premještaj odnosno 
preuzimanje i raspored na radno mjesto u upravni 
odjel gdje ima slobodnih radnih mjesta.  
 

IV. 
 
 Ovim Planom prijma ne planira se prijam 
vježbenika u upravnim tijelima Koprivničko-
križevačke županije tijekom 2015. godine. 
 

V. 
 
 Ovim Planom prijma utvrñuje se da je srpska 
nacionalna manjina zastupljena kroz jednu 
službenicu koja je u službi u Upravnom odjelu za 
financije, proračun i javnu nabavu u Koprivničko-
križevačkoj županiji. 

 
VI. 

 
 Ovaj Plan prijma objaviti će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 

ŽUPAN  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 112-01/14-01/14  
URBROJ: 2137/1-01/07-15-8 
Koprivnica,  07.  siječnja  2015.                                                                          
 

ŽUPAN: 
Darko Koren, ing. grañ., v.r. 

OPĆINA GORNJA RIJEKA 
AKT 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 25. siječnja 
2015.  utvrñuje 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE 

GORNJA RIJEKA U 2015. GODINI 
 
 

 
I. 
 

 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Gornja Rijeka (u daljnjem tekstu: Plan 
prijma) utvrñuje se prijam službenika i namještenika 
na neodreñeno i odreñeno vrijeme tijekom 2015. 
godine. 
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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 neodreñeno 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: 023-05/13-
01/01, URBROJ: 2137/25-13-1 od 16. prosinca  
2013., predviñeno je ukupno 5 radnih mjesta sa 5 
izvršitelja, a popunjena su 3 radna mjesta s 3 
izvršitelja. 
 

IV. 
 

 Sukladno predviñenim financijskim sredstvima 
u Proračunu Općine Gornja Rijeka za 2015. godinu 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“  

broj 18/14.) u Jedinstveni upravni odjel u 2015. godini 
n planira se popunjavanje slobodnih radnih mjesta 
putem natječaja kako slijedi: 

− 1 (jedan) službenik/ica visoke stručne spreme 
na radnom mjestu Pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela. 

 
V. 
 

 Ovim Planom prijma ne planira se prijam 
vježbenika u Jedinstveni upravni odjel. 
 

VI. 
 
 Plan prijma objavit će se u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE GORNJA RIJEKA 

 
KLASA: 112-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/25-15-1 
Gornja Rijeka, 25. siječnja 2015. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Darko Fištrović, v.r. 

1. 
 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.) i 
članka 46. Statuta Općine Koprivnički Ivanec 
(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» 
broj 6/13.), općinski načelnik Općine Koprivnički 
Ivanec 9. siječnja 2015. utvrñuje 
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini 
 

I. 
 
 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini (u 
daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrñuje se: 

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel), 

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodreñeno vrijeme, 

− potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne 
spreme i struke, 

− potreban broj volontera odgovarajuće stručne 
spreme i struke, 

 
 
 

  
− potreban broj službenika i namještenika na 

odreñeno vrijeme zbog povećanog opsega 
posla. 

 
II. 

 
 Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna 
mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja ili 
oglasa. 
 Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna 
mjesta prema ovom Planu prijma, u skladu s 
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela i osiguranim sredstvima u Proračunu 
Općine Koprivnički Ivanec za 2015. godinu. 

 
III. 

 
 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. 
siječnja 2015. godine zaposleno je na neodreñeno 
vrijeme 4 službenika i 1 namještenik. 
 Utvrñuje se: 

− potreban broj službenika na neodreñeno 
vrijeme u 2015. godini - 2, 

− potreban broj namještenika na neodreñeno 
vrijeme u 2015. godini – 1, 

− potreban broj vježbenika – 1, 
− potreban broj volontera – 1, 

 
 

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 
AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 
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OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI 
AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. 
 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.) i 
članka 46. Statuta Općine Novigrad Podravski 
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 
broj 5/13.), općinski načelnik Općine Novigrad 
Podravski utvrñuje 
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu 
 

I. 
 

 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: 
Plan) utvrñuje se: 

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel), 

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodreñeno vrijeme, 

− potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne 
spreme i struke, 

− potreban broj službenika i namještenika na 
odreñeno vrijeme zbog povećanog opsega 
posla. 

 
II. 
 

 Na temelju ovoga Plana slobodna radna 
mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja. 
 Radna mjesta koja se popunjavaju na 
odreñeno vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji 
se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 
 Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna 
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o  

 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Novigrad Podravski i osiguranim financijskim 
sredstvima u Proračunu Općine Novigrad Podravski 
za 2015. godinu. 

 
III. 
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. 
siječnja 2015. godine zaposleno je 4 službenika na 
neodreñeno vrijeme, 1 službenik na odreñeno vrijeme 
i 3 namještenika na neodreñeno vrijeme. 
 Utvrñuje se: 

− potreban broj službenika na neodreñeno 
vrijeme za 2015. godinu – 0, 

− potreban broj namještenika na neodreñeno 
vrijeme za 2015. godinu – 1, 

− vježbenici za 2015. godinu – 0, 
− potreban broj službenika na odreñeno vrijeme 

za 2015. godinu – 0, 
− potreban broj namještenika na odreñeno 

vrijeme za 2015. godinu – 0. 
 

IV. 
 

  Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije". 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 

 
KLASA: 112-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/11-15-1 
Novigrad Podravski, 15. siječnja 2015. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Mladen Mañer, v.r. 

− potreban broj službenika na odreñeno vrijeme 
u 2015. godini – 1, 

− potreban broj namještenika na odreñeno 
vrijeme u 2015. godini – 6. 

 
IV. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

 
KLASA: 112-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/09-15-1 
Koprivnički Ivanec, 9. siječnja 2015. 
 

OPĆINSKI  NAČELNIK: 
Ivica Petričević, v.r. 

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO 
AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. 
 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i 
članka 44. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 10/13.), općinski načelnik Općine Sveti Ivan 
Žabno 20. siječnja 2015. donio je 
 
.  
 
 
 

 
PLAN PRIJMA 

u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti 
Ivan Žabno u 2015. godini 
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OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC 
AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. 
 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), 
Općinski načelnik Općine Sveti Petar Orehovec 14. 
siječnja 2015.  utvrñuje 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SVETI 

PETAR OREHOVEC U 2015. GODINI 
 

I. 
 

 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Sveti Petar Orehovec (u daljnjem tekstu: 
Plan prijma) utvrñuje se prijam službenika i 
namještenika na neodreñeno i odreñeno vrijeme 
tijekom 2015. godine. 
 

II. 
 
 Plan prijma sadrži stvarno stanje popunjenosti 
radnih mjesta u Jedinstvenom  upravnom odjelu 
Općine Sveti Petar Orehovec (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel) te potreban broj službenika 
i namještenika na neodreñeno vrijeme prema 
Pravilniku o unutarnjem redu. 
 

III. 
 
 Pravilnikom  o unutarnjem redu i načinu rada 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Petar  
 

 

 
Orehovec KLASA: 023-01/10-01/03, URBROJ: 
2137/20-10-1, od 22. rujna 2010. godine predviñeno 
je ukupno 7 radnih mjesta sa 7 izvršitelja, a 
popunjena su 4 radna mjesta s 4 izvršitelja. 

 
IV. 

 
 Sukladno predviñenim financijskim sredstvima 
u Proračunu Općine Sveti Petar Orehovec za 2015. 
godinu u Jedinstveni upravni odjel u 2015. godini ne 
planira se prijam novih službenika i namještenika kao 
ni vježbenika. 
 

V. 
 
 Plan prijma objavit će se u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC 

 
KLASA: 112-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/20-15-1 
Sveti Petar Orehovec, 14. siječnja 2015. 

                                                                                                        
OPĆINSKI NAČELNIK: 

Franjo Poljak, v.r. 

I. 
 
 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Sveti Ivan Žabno u 2015. godini (u 
daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrñuje se prijam 
službenika i namještenika na neodreñeno vrijeme 
tijekom 2015. godine. 
 

II. 
 
 Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Sveti Ivan Žabno KLASA: 
023-05/10-01/02 URBROJ: 2137/19-01/1-10-1 od 20. 
rujna 2010. godine predviñeno je ukupno 6 šest 
radnih mjesta od kojih su sva popunjena. 

 
III. 

 
 Ovim Planom prijma ne planira se prijam novih 
službenika, namještenika ni vježbenika u Jedinstveni 
upravni odjel tijekom 2015. godine. 

IV. 
 
 Ovaj Plan prijma objavit će se u „Službenom 
glasniku Koprivničko- križevačke županije“. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO 

 
KLASA: 112-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/19-01/1-15-1 
Sveti Ivan Žabno, 20. siječnja 2015. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Vladimir Oguman, v.r. 
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OPĆINA VIRJE 
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.) i članka 30. Statuta Općine 
Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 3/13.) Općinsko vijeće Općine Virje na 
12. sjednici održanoj 28. siječnja 2015. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U  
o rasporeñivanju redovitih sredstava za rad 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Virje u 2015. godini 

 
 

Članak 1. 
 
 Odlukom o rasporeñivanju redovitih sredstava 
za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Virje u 2015. godini (u daljnjem tekstu: 
Odluka) rasporeñuju se redovita sredstva za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Virje (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) koja 
se osiguravaju u Proračunu Općine Virje za 2015. 
godinu. 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva za redovito godišnje financiranje rada 
političkih stranaka u 2015. godini planirana su u 
iznosu 6.700,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 
 Za svakog člana u Općinskom vijeću utvrñuju 
se sredstva u iznosu 500,00 kuna godišnje, tako da 
se pojedinoj stranci rasporeñuju sredstva razmjerno 
broju njenih članova u Općinskom vijeću, i to: 
 
Autohtona-Hrvatska stranka prava – A-HSP za  
 1 člana                 500,00 kuna, 
Hrvatska demokratska zajednica – HDZ za  
 5 članova                       2.500,00 kuna, 
Hrvatska seljačka stranka – HSS za  
 1 člana               500,00 kuna, 
Hrvatska socijalno liberalna stranka – HSLS za 
 2 člana                      1.000,00 kuna, 
Hrvatska stranka umirovljenika – HSU za  
 1 člana                          500,00 kuna, 
Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP za  
 3 člana                        1.500,00 kuna. 
 

Članak 4. 
 

 Naknada u visini 10% predviñenog za svakog 
člana Općinskog vijeća, odnosno u visini 50,00 kuna 
godišnje,  rasporeñuje se političkoj stranci za 
izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog 
spola i to: 
 

 
Autohtona-Hrvatska stranka prava – A-HSP   
 1 članica                     50,00 kuna, 
Hrvatska demokratska zajednica – HDZ             
 2 članice               100,00 kuna, 
Hrvatska socijalno liberalna stranka – HSLS  -   
 1 članica                    50,00 kuna. 
 

Članak 5. 
 

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

Članak 6. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE VIRJE 

 
KLASA: 402-01/15-01/07 
URBROJ: 2137/18-15-1 
Virje, 28. siječnja 2015.  
 

PREDSJEDNIK: 
Ivan Marković, v.r. 

 
2. 
 Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o 
postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama 
(„Narodne novine“ broj 86/12. i 143/13.) i članka 30. 
Statuta Općine Virje („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 3/13.), Općinsko vijeće 
Općine Virje na 12. sjednici održanoj 28. siječnja 
2015. donijelo je 
 

P R O G R A M 
o namjenskom korištenju sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrañenih zgrada na 
području Općine Virje u 2015.godini 

 
I. 
 

 Programom o namjenskom korištenju 
sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrañenih zgrada na području Općine Virje u 2015. 
godini (u daljnjem tekstu: Program) odreñuje se 
namjensko korištenje sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrañenih zgrada na 
području Općine Virje u 2015. godini za izradu 
prostornih planova kojima se  propisuju uvjeti i kriteriji 
za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih 
nezakonitom gradnjom te za poboljšanje 
infrastrukturno nedovoljno opremljenih i 
neopremljenih naselja na području Općine Virje (u 
daljnjem tekstu: Općina). 
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II. 
 

 Od ukupnog iznosa sredstava naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrañenih zgrada na 
području Općine Virje 30% sredstava naknade je 
prihod Proračuna Općine Virje (u daljnjem tekstu: 
Proračun). 
 

III. 
 

 Sredstva naknade planiraju se utrošiti na: 
− ureñenje 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 Koprivničko-
križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE VIRJE 

 
KLASA: 350-01/15-01/08 
URBROJ: 2137/18-15-1 
Virje, 28. siječnja 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Ivan Marković, v.r. 

 
3. 
 Na temelju članka 188. stavka 2. Zakona o 
prostornom ureñenju („Narodne novine“ broj 153/13.) 
ičlanka 30. Statuta Općine Virje („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/13.) Općinsko 
vijeće Općine Virje na 12. sjednici održanoj  28. 
siječnja  2015. godine donijelo je 
 

ZAKLJUČAK 
o ispravku tehničke pogreške Odluke o 
donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o 
donošenju Prostornog plana ureñenja  

Općine Virje 
 

Članak 1. 
 

 Zaključkom o ispravku tehničke pogreške 
Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o 
donošenju Prostornog plana ureñenja Općine Virje (u 
daljnjem tekstu: Zaključak) ispravlja se tehnička 
pogreška u grafičkom dijelu Elaborata na karti 4.6. 
Grañevinsko područje naselja Virje, karti 
4.7.Grañevinsko područje naselja - gospodarske 
zone i eksploatacijsko polje Molve i kartogramu 4. 
Poljoprivredne površine i prometnice koji su sastavni 
dio Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o 
donošenju Prostornog plana ureñenja Općine Virje 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 11/14) na način da se ucrta nerazvrstana cesta 
(koja vodi prema pročistaču) prema katastru, a 
obuhvaća k.č. br. 9284/42 u katastarskoj općini Virje. 
 

 
 U grafičkom dijelu Elaborata na karti 4.6. 
Grañevinsko područje naselja Virje, karti 
4.7.Grañevinsko područje naselja - gospodarske 
zone i eksploatacijsko polje Molve i kartogramu 4. 
Poljoprivredne površine i prometnice ucrtana je 
nerazvrstana cesta kroz gospodarsku zonu, a u 
katastru se nalazi istočno od iste pa je potrebno 
uskladiti Elaborat s katastrom. 
 

Članak 2. 
 

 Ovaj Zaključak sastavni je dio Odluke o 
donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
Prostornog plana ureñenja Općine Virje („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“broj 11/14.) 
koju je Općinsko vijeće Općine Virje donijelo na 9. 
sjednici održanoj 27. kolovoza 2014. godine. 
 

Članak 3. 
 

 Ovaj Zaključak dostavit će se Ministarstvu 
graditeljstva i prostornoga ureñenja, Zavodu za 
prostorno ureñenje Koprivničko-križevačke županije i 
Upravnom odjelu za prostorno ureñenje, gradnju, 
zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-
križevačke županije, te će se pohraniti u pismohrani 
Općine Virje. 
 

Članak 4. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE VIRJE 

 
KLASA: 350-02/15-01/01 
URBROJ: 2137/18-15-1 
Virje, 28. siječnja 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Ivan Marković, v.r. 

 
4. 
 Na temelju 174. 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 12. sjednici održanoj 
dana 28. siječnja 2015. donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Virje za razdoblje 
od 2008. do 2015. godine za 2014. godinu 

 
I. 

 
 Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Virje za razdoblje od 
2008. do 2015. godine za 2014. godinu, KLASA: 351-
01/15-01/01, URBROJ: 2137/18-15-1 od 23. siječnja 
2015. godine. 
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II. 
 
 Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je 
sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

 
III. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE VIRJE 

 
KLASA: 351-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/18-15-2 
Virje,  28. siječnja  2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Ivan Marković, v.r. 

 

1. 
 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 
 

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

Općine Virje za razdoblje od 2008. do 2015 godine 
za 2014. godinu 

 
I. 
 

 Izvješćem o izvršenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Virje za razdoblje od 2008. do 2015. 
godine (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćena je 
provedba utvrñenih obveza i učinkovitost poduzetih 
mjera u 2014. godini vezanih uz Plan gospodarenja 
otpadom Općine Virje za razdoblje od  2008. do 
2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan). 
 

II. 
 

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

III. 
 

 Tijekom 2014. godine Plan je proveden kako 
slijedi: 

− za cijelo područje Općine Virje (u daljnjem 
tekstu: Općina)  organiziran je odvoz otpada 
kojeg skuplja i odvozi  „Prizma VV“ Mali Otok 
20, Legrad, 

− u 2014. godini sakupljeno je 434 tona 
miješanog komunalnog otpada, 

− cijena skupljanja i odvoza komunalnog otpada 
odreñena 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, 

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 
− omogućeno je odvojeno odlaganje papira, 

kartona, stakla, tekstila, PVC i PET ambalaže i 
krupnog glomaznog otpada, odvojenim 
prikupljanjem papira i kartona prikupljeno je 5 t 
papira i kartona, 

− odvojenim sakupljanjem plastike prikupljeno je 
8,5 t plastike, 

− izrañen je  Plan sanacije „Hatačanove“ sa 
kojim je upoznat Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, 

− 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 izmeñu Fonda i 
Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, 
Meñimurske i Varaždinske županije u rujnu 
2012. o ulaganju Fonda u pripremne radove za 
Centar  za gospodarenje otpadom 
Sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, 
pretovarne stanice i sanacije odlagališta  
otpada na području 4 županije. 

− posljednji inspekcijski nadzor proveden na 
odlagalištu „Hatačanova“ bio je 9.05.2014. o 
čemu je sačinjen Zapisnik od strane 
inspektorice Odsjeka inspekcijskog nadzora  
zaštite okoliša, Ministarstva zaštite okoliša, 
prostornog ureñenja i graditeljstva, Uprave za  
inspekcijske poslove, Klasa: 351-02/14-01/613, 
Urbroj:517-06-1-1-14-1. 

− u suradnji s Fondom nabavljena je komunalna 
oprema – kante za sva domaćinstva i 
kontejneri za zelene otoke i za lampaše na 
groljima. 

 
IV. 

 
 Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine 
Virje na usvajanje. 
 

V. 
 

 Ovo Izvješće će se  objaviti u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
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OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE VIRJE 

 
KLASA: 351-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/18-15-1 
Virje,  23. siječnja 2015.                                                                        
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Mirko Perok, v.r. 

 
2. 
 Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08. i 
61/11.) i članka 43. Statuta Općine Virje (“Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/03.), 
Općinski načelnik Općine Virje 23. siječnja 2015. 
utvrñuje 
 

PLAN  PRIJMA U SLUŽBU 
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VIRJE 

U 2015. GODINI 
 

Članak 1. 
 

 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Virje u 2015. godini (u daljnjem tekstu: 
Plan), utvrñuje se stvarno stanje popunjenosti radnih 
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Virje, potreban broj službenika i namještenika na 
neodreñeno vrijeme i potreban broj namještenika na 
odreñeno vrijeme odgovarajuće stručne spreme i 
struke tijekom 2015. godine. 
 

Članak 2. 
 

 Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine VirjeKLASA: 112-01/10-
01/05, URBROJ: 2137/18-10-1 od 1. kolovoza 2010. 
godine u Jedinstvenom upravnom odjelu predviñeno 
je ukupno 9 radnih mjesta sa 10 izvršitelja a 
popunjeno je  8 radnih mjesta sa 9 izvršitelja. 
 

Članak 3. 
 

 Sukladno predviñenim financijskim sredstvima 
u Proračunu Općine Virje za 2015. godinu („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 17/14.) 
predviña se  prijam 1 službenika/ice na odreñeno 
vrijeme sa srednjom stručnom spremom sukladno 
uvjetima koji su propisani za  referenta – 
administrativnog tajnika. 
 

Članak 4. 
 

 Utvrñuje se prijam u službu 1 službenika/ice na 
odreñeno vrijeme u slučaju potrebe obavljanja 
poslova čiji se opseg poveća tijekom godine. 
 

Članak 5. 
 
 Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta 
popunjavaju se putem javnog natječaja,  

premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod 
nadležne službe za zapošljavanje. 
 Radna mjesta utvrñena Pravilnikom o 
unutarnjem redu odnosno radna mjesta predviñena 
ovim Planom popunjavat će se na temelju posebne 
odluke općinskog načelnika. 
 

Članak 6. 
 

 Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u  „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
  

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE VIRJE 

 
KLASA: 112-01/15-01/02 
URBROJ: 2137/18-15-1 
Virje, 23. siječnja 2015. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Mirko Perok, v.r. 
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 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANA 

 

   

1. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Koprivničko-križevačke 

1 

2. Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju i 
imenovanju članova Povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga 

3 

3. Rješenje o odobrenju uporabe grba Koprivničko-
križevačke županije Zavodu za javno zdravstvo 
Koprivničko-križevačke županije 

3 

4. Zaključak o povjeravanju poslova izrade III. izmjena i 
dopuna Prostornog plana ureñenja Grada Đurñevca 

3 

5. Zaključak o pokretanju postupka odabiranja i 
izlučivanja dijela registraturnog gradiva u Koprivničko-
križevačkoj županiji  

4 

6. Plan prijma u službu u upravna tijela Koprivničko-
križevačke županije u 2015. godini 

4 

   

 OPĆINA GORNJA RIJEKA 
AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Gornja Rijeka u 2015. godini  

5 

   

 OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 
AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Koprivnički Ivanec u 2015. godini  

6 

   

 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI 
AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu  

7 

   

 OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO 
AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Sveti Ivan Žabno u 2015. godini  

7 

   

 OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC 
AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Sveti Petar Orehovec u 2015. godini.  

8 

   

   

 OPĆINA VIRJE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

   

1. Odluka o rasporeñivanju redovitih sredstava za rad 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Virje u 2015. godini  

9 

2. Program o namjenskom korištenju sredstava 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrañenih 
zgrada na području Općine Virje u 2015. godini 

10 

3. Zaključak o ispravku tehničke pogreške Odluke o 
donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju 
Prostornog plana ureñenja Općine Virje 

10 

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Virje za razdoblje od 
2008. do 2015. godine za 2014. godinu 

11 

   

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

   

1. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Virje za razdoblje od 2008. do 2015 godine 
za 2014. godinu  

11 

2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Virje u 2015. godini 

12 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

SADRŽAJ 
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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 2015. 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. 
Osloboñeno 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. 


