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KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

1. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.)  Županijska   
skupština  Koprivničko-križevačke  županije  na 13. 
sjednici  održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke  

županije za životno djelo 
 

Članak 1. 
 
 Za  najviše uspjehe u radu i osobite zasluge na 
području umjetničkog rada dodjeljuje se Nagrada 
Koprivničko-križevačke županije za životno djelo 
 

Martinu Sagneru iz Zagreba. 
 

Članak 2. 
 
 Nagrada Koprivničko-križevačke županije za 
životno djelo uručiti će se dobitniku povodom 
obilježavanja 13. travnja - Dana Županije, na 
svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-
križevačke županije. 
 

Članak 3. 
 
 Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i 
novčane nagrade u iznosu  pet prosječnih mjesečnih 
plaća u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini što 
iznosi 39.765,00 kuna. 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
 
 

 
KLASA: 060-01/15-01/25 
URBROJ: 2137/1-01/07-15-1 
Koprivnica, 17. veljače 2015.                               
 

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

 
2. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.)  Županijska   
skupština  Koprivničko-križevačke  županije  na 13. 
sjednici  održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke  

županije za promicanje ljudskih prava "Mara 
Matočec" 

 
Članak 1. 

 
 Za  najviše uspjehe u radu i osobite zasluge na 
području promicanja ljudskih prava dodjeljuje se 
Nagrada Koprivničko-križevačke županije za 
promicanje ljudskih prava  "Mara Matočec" 
 

Verici Rupčić iz Đurñevca. 
 

Članak 2. 
 
 Nagrada Koprivničko-križevačke županije za 
promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ uručiti će 
se dobitnici povodom obilježavanja 13. travnja – 
Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske 
skupštine Koprivničko-križevačke županije. 
 

Članak 3. 
 
 Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i 
novčane nagrade u iznosu jedne prosječne mjesečne 
plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini što 
iznosi 7.953,00 kuna. 
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Članak 4. 
 
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 060-01/15-01/24 
URBROJ: 2137/1-01/07-15-1 
Koprivnica, 17. veljače 2015.                               
 

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

 
3. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke  županije na 13. 
sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke 
županije  za doprinos ugledu i promociji  

Koprivničko-križevačke županije 
 
 

Članak 1. 
 
 Za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-
križevačke županije u podizanju kvalitete života 
slijepih i slabovidnih grañana Koprivničko-križevačke 
županije i šire, dodjeljuje se Nagrada Koprivničko-
križevačke županije 
 

Udruzi slijepih Koprivničko-križevačke županije 
 

Članak 2. 
 
 Nagrada Koprivničko-križevačke županije za 
doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke 
županije uručiti će se povodom obilježavanja 13. 
travnja - Dana Županije, na svečanoj sjednici 
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke 
županije. 
 

Članak 3. 
 
 Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje uz 
zlatnik Koprivničko-križevačke županije. 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 060-01/15-01/26 
URBROJ: 2137/1-01/07-15-1 
Koprivnica, 17. veljače 2015.    
   
                        

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

 
4. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.)  Županijska   
skupština  Koprivničko-križevačke županije na 13. 
sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

O D L U K U 
o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke  

županije za iznimno postignuće u protekloj godini 
 

Članak 1. 
 
 Za iznimno postignuće u protekloj godini, u 
organiziranju i provedbi humanitarnog biciklističkog 
maratona u organizaciji Regionalnog kluba IPA 
(International Police Association) dodjeljuje se 
Nagrada Koprivničko-križevačke županije  
 

Zoranu Zlataru iz Drnja. 
 

Članak 2. 
 
 Nagrada Koprivničko-križevačke županije za 
iznimno postignuće u protekloj godini uručiti će se 
povodom obilježavanja 13. travnja - Dana Županije, 
na svečanoj sjednici Županijske skupštine 
Koprivničko-križevačke županije. 
 

Članak 3. 
 
 Nagrada se dodjeljuje u obliku priznanja i 
novčane nagrade u iznosu jedne prosječne mjesečne 
plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini što 
iznosi 7.953,00 kuna. 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 060-01/15-01/27 
URBROJ: 2137/1-01/07-15-1 
Koprivnica, 17. veljače 2015.     

                      
PREDSJEDNIK: 

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

5. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.)  Županijska   
skupština  Koprivničko-križevačke  županije na 13. 
sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

O D L U K U 
o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke  

županije 
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Članak 1. 
 
 Za uspjehe u radu i postignute zasluge na 
području vatrogastva te zaštite ljudi i imovine 
dodjeljuje se Zahvalnica Koprivničko-križevačke 
županije  
 

Vatrogasnoj zajednici Općine Gola. 
 

Članak 2. 
 
 Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije 
uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - 
Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske 
skupštine Koprivničko-križevačke županije. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 060-01/15-01/28 
URBROJ: 2137/1-01/07-15-1 
Koprivnica, 17. veljače 2015.     

                      
PREDSJEDNIK: 

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

6. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke županije na 13. 
sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

O D L U K U 
o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke  

županije 
 

Članak 1. 
 
 Za uspjehe u radu i postignute zasluge u 
povodu stotridesete obljetnice neprekidnog rada  i 
postojanja dodjeljuje se Zahvalnica Koprivničko-
križevačke županije  
 

Limenoj glazbi Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Virje. 

 
Članak 2. 

 
 Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije 
uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - 
Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske 
skupštine Koprivničko-križevačke županije. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 
 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 060-01/15-01/28 
URBROJ: 2137/1-01/07-15-2 
Koprivnica, 17. veljače 2015.     
 

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

 
7. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke  županije  na 13. 
sjednici  održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

O D L U K U 
o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke  

županije 
 

Članak 1. 
 
 Za uspjehe u radu i postignute zasluge u 
promicanju zaštite zdravlja žena i  humanitarnom 
radu dodjeljuje se Zahvalnica Koprivničko-križevačke 
županije  
 
Klubu žena s bolestima dojke "Nada" Koprivnica. 
 

Članak 2. 
 
 Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije 
uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - 
Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske 
skupštine Koprivničko-križevačke županije. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 060-01/15-01/28 
URBROJ: 2137/1-01/07-15-3 
Koprivnica, 17. veljače 2015.     
 

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

 
8. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.)  Županijska   
skupština  Koprivničko-križevačke  županije  na 13. 
sjednici  održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

O D L U K U 
o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke  

županije 
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Članak 1. 
 
 Za uspjehe u radu i postignute zasluge u 
obrani od poplave uzrokovane izlijevanjem rijeke 
Drave i potoka Gliboki te otklanjanju posljedica 
elementarne nepogode dodjeljuje se Zahvalnica 
Koprivničko-križevačke županije  
 

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Torčec. 
 

Članak 2. 
 
 Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije 
uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - 
Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske 
skupštine Koprivničko-križevačke županije. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 060-01/15-01/28 
URBROJ: 2137/1-01/07-15-4 
Koprivnica, 17. veljače 2015.    
         

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

 
9. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke  županije na 13. 
sjednici  održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

O D L U K U 
o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke  

županije 
 

Članak 1. 
 
 Za uspjehe u radu i postignute zasluge za 
trideset godina rada na promicanju kulturne i 
povijesne baštine Koprivničko-križevačke županije te 
upoznavanju i popularizaciji nacionalne povijesti i 
povijesti drugih naroda, dodjeljuje se Zahvalnica 
Koprivničko-križevačke županije. 
 

Povijesnom društvu Koprivnica. 
 

Članak 2. 
 
 Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije 
uručiti će se povodom obilježavanja 13. travnja - 
Dana Županije, na svečanoj sjednici Županijske 
skupštine Koprivničko-križevačke županije. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 
 
 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 060-01/15-01/28 
URBROJ: 2137/1-01/07-15-5 
Koprivnica, 17. veljače 2015.    
                       

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

 
10. 
 Na temelju odredbe članka 35. 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), članka 13. Zakona 
o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne 
novine“, broj 147/14.), članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke  županije“ broj 7/13. i 14/13.), Odluke o 
usvajanju Županijske razvojne strategije Koprivničko-
križevačke županije za razdoblje 2011.-2013. 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 4/11.) i Odluke o produljenju važenja Županijske 
razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije 
za razdoblje 2011.-2013. („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/13. i 15/14.) 
Županijska skupština Koprivničko-križevačke 
županije na 13. sjednici održanoj 17. veljače 2015. 
donijela je  
 

O D L U K U 
o usvajanju Akcijskog plana provedbe Županijske 

razvojne strategije Koprivničko-križevačke 
županije za razdoblje 2011. - 2013.  

za 2015. godinu 
 

Članak 1.  
 
 Usvaja se Akcijski plan provedbe Županijske 
razvojne strategije Koprivničko - križevačke županije 
za razdoblje 2011.-2013. godine za 2015. godinu (u 
daljnjem tekstu: Akcijski plan), koji je izradila „PORA“ 
Razvojna agencija Podravine i Prigorja u suradnji s 
Radnom grupom za izradu Županijske razvojne 
strategije (u daljnjem tekstu: Strategija). 
 

Članak 2. 
 
 Akcijski plan služi za operacionalizaciju i 
provedbu Strategije, a omogućuje cjelovit pregled i 
strukturu svih aktivnosti potrebnih za provedbu 
Strategije u 2015. godini. Akcijski plan sadrži sljedeće 
glavne sastavnice:  

− ciljeve  
− predviñene aktivnosti  
− razdoblje provedbe plana i pojedinih aktivnosti  
− izvršitelje aktivnosti  
− meñusobnu povezanost aktivnosti  
− troškove provedbe pojedinih aktivnosti  
− načine i indikatore praćenja ostvarivanja plana 
− prioritizacija aktivnosti 
− izvori financiranja aktivnosti i 
− kontrolu provedbe plana. 
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Članak 3. 
 
 Akcijski plan provedbe Županijske razvojne 
strategije Koprivničko-križevačke županije za 
razdoblje 2011.-2013. godine za 2015. godinu 
sastavni je dio ove Odluke. 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“.  
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 300-01/15-01/1                
URBROJ: 2137/1-03/07-15-5                  
Koprivnica, 17. veljače 2015. 
 

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

 
11. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke županije na 13. 
sjednici  održanoj 17. veljače 2015. donijela je  
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o kreditiranju studenata s 

područja Koprivničko-križevačke županije 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o kreditiranju studenata s područja 
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije broj 10/00. i 12/09.) 
članak 2. mijenja se i glasi: 
 „Financijska sredstva za namjenu iz članka 1. 
ove Odluke osigurat će se u suradnji s poslovnom 
bankom i u proračunu Koprivničko-križevačke 
županije.“ 
 

Članak 2. 
 
             U članku 3. stavku 3. riječi „šest članova“ 
zamjenjuju se riječima „četiri člana“. 
 

Članak 3. 
 
          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije". 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 604-02/15-01/5 
URBROJ: 2137/1-06/01-15-1 
Koprivnica, 17. veljače 2015. 
                                                                                                   

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

 
12. 
 Na temelju članka 14. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12.), članka 35. 
stavka 1. točke 6. 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 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke županije na 13. 
sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 

Proračuna  Koprivničko-križevačke županije za 
2015. godinu 

 
Članak 1. 

 
 U članku 15. stavku 5. Odluke o izvršavanju 
Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. 
godinu (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 15/14.), iza riječi: „prihoda“ dodaju se 
riječi: “i primitaka“, a brišu se riječi: „ostvaren 
temeljem pruženih usluga na tržištu“. 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije". 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 400-06/14-01/38 
URBROJ: 2137/1-02/17-15-44 
Koprivnica, 17. veljače 2015.                                                             
 

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

 
13. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke županije na 13. 
sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
  

R J E Š E N J E  
o izmjeni Rješenja o  imenovanju predsjednika i 
članova  Odbora  za dodjelu javnih priznanja 

Koprivničko-križevačke županije 
  

I. 
 

 U Rješenju o  imenovanju predsjednika i 
članova Odbora za dodjelu javnih priznanja 
Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik  
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Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13.), u točki I. 
podtočka 1. mijenja se i glasi: 
 
 "1. Milica Todorović, iz Koprivnice, HSLS, za 
predsjednicu.“. 
 

II. 
 
 Ovo Rješenje  objavit će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
  

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

  
KLASA: 080-01/13-01/10 
URBROJ: 2137/1-01/05-15-30                                                             
Koprivnica, 17. veljače 2015.  
 

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

 
14. 
 Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 
73/97. i 174/04.), te članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke županije na 13. 
sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijela je  
 

RJEŠENJE  
o imenovanju predsjednika i članova  

Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda  Koprivničko-križevačke županije 

 
I. 
 

 U Povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda Koprivničko-križevačke 
županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju 
se: 

1. NIKOLA GREGUR iz Koprivnice, za 
predsjednika, 

2. LJERKA POHL iz Križevaca, za članicu, 
3. KARMEN DRAGAČ iz Križevaca, za članicu, 
4. JOSIP HERENT iz Đurñevca, za člana, 
5. MILAN BINGULA iz Virja, za člana, 
6. VESNA KADIJA-CMRK iz Đelekovca, za 
članicu, 

7. MARIJA BALALA iz Đurñevca, za članicu, 
8. HRVOJE GAŽI iz Hlebina, za člana, 
9. TOMISLAV JAKOPČIĆ iz Križevaca, za člana. 

 
II. 
 

 Povjerenstvo se imenuje na mandatno 
razdoblje od četiri godine, a mandat im započinje sa 
danom imenovanja. 
 

III. 
 
 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
 
 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 080-01/15-01/1                                                                                       
URBROJ: 2137/1-03/17-15-1                     
Koprivnica, 17. veljače 2015.                                                             
 

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

 
15. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke županije na 13. 
sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijela je  
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o mjerama provoñenja 

Programa „Meñunarodna suradnja i EU projekti“ 
 

I. 
 
 Usvaja se Izvješće o mjerama provoñenja 
Programa „Meñunarodna suradnja i EU projekti“, 
KLASA: 901-01/15-01/1, URBROJ: 2137/1-03/10-15-
1. 
 

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 901-01/15-01/1     
URBROJ: 2137/1-03/10-15-3 
Koprivnica, 17. veljače 2015. 
 

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

 
16. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke županije na 13. 
sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijela je  
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Informacije o provoñenju mjera 

prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“ 
 

I. 
 
 Usvaja se Informacija o provoñenju mjera 
prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“, 
KLASA:302-02/15-01/4, URBROJ:2137/1-03/06-15/1. 
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
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ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA:302-02/15-01/4      
URBROJ:2137/1-03/06-15/3                                    
Koprivnica, 17. veljače 2015.                                                          
 

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

 
17. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije (”Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije” broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke županije  na 13. 
sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama 

i radu mrtvozorničke službe za 2014. godinu 
 

I. 
 
  Prihvaća se Izvješće o obavljenim 
obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2014. 
godinu, KLASA: 500-09/15-01/2 URBROJ: 2137/1-
05/06/-15-3, koje je sastavni dio ovog Zaključka. 
 

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 500-09/15-01/2 
URBROJ: 2137/1-05/06-15-7 
Koprivnica, 17. veljače 2015. 
 

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

18. 
 Na temelju članka 37. Statuta Koprivničko-
križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 7/13. i 14/13.) Županijska 
skupština Koprivničko-križevačke županije na 13. 
sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijela je 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Informacije o odobravanju i 

utrošenim sredstvima za pravo na troškove 
ogrjeva u 2014. godini 

 
I. 

 
 Prihvaća se Informacija o odobravanju i 
utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u 
2014. godini KLASA: 021-01/15-01/2 URBROJ: 
2137/1-05/02-15-1, koja je sastavni dio ovog 
Zaključka. 

 
II. 

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 021-01/15-01/2 
URBROJ: 2137/1-05/02-15-2 
Koprivnica, 17. veljače 2015.                                                    
 

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

 
 

AKTI ŽUPANA 

7. 
 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., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), članka 55. 
Statuta Koprivničko–križevačke županije ("Službeni 
glasnik Koprivničko–križevačke županije" broj 7/13. i 
14/13.), te članka 30. stavka 3. Zakona o lovstvu 
(„Narodne novine“ broj 140/05., 75/09., 153/09. i 
14/14.), Župan Koprivničko-križevačke županije 
donosi 
 

O D L U K U 
o načinu osiguravanja financijskih sredstava 

za uredno izvršenje zakupa prava lova 
 
 

 
I. 

 
 Lovoovlaštenici zajedničkih lovišta mogu 
obvezu osiguranja financijskih sredstava za uredno 
izvršenje zakupa prava lova osiguravati bankovnim 
garancijama, mjenicom s avalom banke ili mjenicom 
s avalom Hrvatskog lovačkog saveza. 
 

II. 
 
 Odabir odgovarajućeg instrumenta osiguranja 
u skladu s točkom I. ove Odluke moguć je nakon 
sklapanja dodatka ugovora o zakupu prava lova koji 
davatelj prava lova može sklopiti s lovoovlaštenikom 
iz točke I. ove Odluke nakon podnošenja zahtjeva. 
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III. 
 
 Koprivničko-križevačka županija i Hrvatski 
lovački savez sklopit će Sporazum o načinu 
osiguravanja financijskih sredstava za uredno 
izvršenje zakupa prava lova kojim će se urediti 
meñusobna prava i obveze, postupak sklapanja 
dodatka ugovora, izgled mjenice i postupak 
realizacije vjerovničkog naloga. 
 

IV. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije. 
 

ŽUPAN  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 323-01/14-01/15 
URBROJ: 2137/1-03/17-15-6 
Koprivnica, 24. veljače 2015. 
 

ŽUPAN: 
Darko Koren, ing.grañ., v.r. 

 
8. 
 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, 94/13. i 
152/14.) 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. i 14/13.) Župan 
Koprivničko-križevačke županije 18. veljače 2015. 
donio je 
 

R J E Š E N J E 
O IZMJENI RJEŠENJA 

o imenovanju članova Školskog odbora 
Srednje škole Koprivnica 

 
I. 

 
 U Rješenju o imenovanju članova Školskog 
odbora Srednje škole Koprivnica (“Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije” broj 4/11.) u točki I. 
podtočki 6. riječi „JOSIP PETROVČIĆ“  zamjenjuju se 
riječima „ELIZABETA HORVATIĆ“.  
 

II. 
 
 Ovo Rješenje objavit će se u “Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije”. 
 

ŽUPAN 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 602-03/14-01/31 
URBROJ: 2137/1-06/03-15-8 
Koprivnica, 18. veljače 2015. 
 
 

ŽUPAN 
Darko Koren, ing. grañ., v.r. 

 
9. 
 Na  temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
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 55. Statuta  
Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije” broj 07/13. i 14/13.) 
Župan Koprivničko-križevačke županije, 02. veljače  
2015. donio je 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju  radne skupine za provoñenje 
Programa energetske obnove zgrada javnog 

sektora kod  Agencije za pravni promet i 
posredovanje nekretnina  

 
I. 

 
 Sukladno Zakonu o  energetskoj učinkovitosti 
(“Narodne novine” broj 127/14.)  i Odluci Vlade 
Republike Hrvatske Klasa:022-03/13-04/444 
Urbroj:50301-05/20-13-3 o donošenju Programa 
energetske obnove zgrada javnog sektora za 
razdoblje 2014.-2015. godine (u daljnjem tekstu: 
Program),  javni sektor dužan je upravljati potrošnjom 
energije na energetski učinkovit način. Agencija za 
pravni promet i posredovanje nekretninama (u 
daljnjem tekstu: Agencija) ovlašćuje se da u  ime i 
račun naručitelja provodi postupak javne nabave za 
energetsku uslugu. 
 

II. 
 
 U radnu skupinu za provoñenje Programa kod 
Agencije imenuje se: 

1. Radovan List, ing.arh., voditelj Pododsjeka za 
energetiku, promet, poslove zaštite i   
spašavanja u Upravnom odjelu za gospoda-
rstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i 
meñunarodnu suradnju, Odsjek za energetiku, 
promet, poslove zaštite i spašavanja, 

2. Damir Petričević, dipl.ing.geoteh., viši savjetnik 
za provedbu kapitalnih projekata, Upravni odjel 
za obrazovanje, kulturu znanost, sport i 
nacionalne manjine, 

3. Jelena Kovač, dipl.ing.grañ., viša savjetnica za 
prostorno ureñenje, Zavod za prostorno 
ureñenje Koprivničko-križevačke županije. 

 
III. 

 
 Zadaci radne skupine su da pokreće proce-
duru prijave zgrade u Program, izradi ovlaštenje 
Agenciji, na osnovu postojećih Energetskih pregleda i 
certifikata popuni propisani OBRAZAC za svaku 
zgradu posebno, priloži Energetski pregled i certifikat, 
po svakom korisniku izvršiti uvid u troškove energije 
za 2014. i iste upisuje u ISGE sustav, pribavi fakture  
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za sve energente za zgrade čiji je energetski pregled 
u tijeku (18 zgrada) i iste upiše u ISGE te dostaviti 
izrañivaču EIHP, ukoliko će izbor za energetsku 
obnovu biti ESCO model sukcesivno po novo-
izrañenim energetskim pregledima popunjava 
Obrazac i dostavlja Agenciji, predlaže zgrade za 
ESCO model pri Agenciji gdje je moguće postići 
uštedu oko 150 kWH/m2, izuzima zgrade koje se 
namjeravaju financirati javno privatnim partnerstvom 
ili na drugi način, definira zgrade gdje nije moguće 
postići potrebnu uštedu, popunjava Obrasce, kopira 
Energetske preglede na CD i EC, surañuje  sa 
računovodstvima javnih ustanova upisuje sve 
neupisane troškove energije u ISGE sustav.   
                                                                      

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

ŽUPAN 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 080-01/15-01/2 
URBROJ: 2137/1-03/05-15-1 
Koprivnica,  02. veljače  2015. 
 

ŽUPAN: 
Darko Koren, ing.grañ., v.r. 

 
10. 
 Na temelju članka 14. stavka 5. Pravilnika o 
vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja 
arhivskoga gradiva („Narodne novine“ broj 90/02.), 
članka 25. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskoga i 
registraturnog gradiva Koprivničko-križevačke 
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 7/14.) i Rješenja o odobrenju 
izlučivanja Državnog arhiva u Varaždinu KLASA:UP/I
-612-06/15-05/10, URBROJ: 2186-75-03-15-2 od 21. 
siječnja 2015., župan Koprivničko-križevačke 
županije donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o izlučivanju dijela registraturnog gradiva  

u Koprivničko-križevačkoj županiji 
  

I. 
 
 Provest će se postupak izlučivanja dijela 
registraturnog gradiva u Koprivničko-križevačkoj 
županiji, sukladno Rješenju o odobrenju izlučivanja  

Državnog arhiva u Varaždinu, KLASA: UP/I-612-
06/15-05/10, URBROJ: 2186-75-03-15-2 od 21. 
siječnja 2015. kojim se daje odobrenje izlučivanja 
registraturnog gradiva prema Prijedlogu KLASA: 036-
04/15-01/1, URBROJ: 2137/1-01/01-15-4 od 21. 
siječnja 2015. i Popisu za izlučivanje registraturnog 
gradiva KLASA: 036-04/15-01/1, URBROJ: 2137/1-
01/01-15-3 od 20. siječnja 2015. koji se nalazi u 
prilogu Prijedloga. 

 
II. 

 
 Registraturno gradivo sadržano u Popisu za 
izlučivanje registraturnog gradiva iz točke I. ovog 
Zaključka predat će se UNIJAPAPIR d.o.o. Zagreb, 
Radnička cesta 22, Radna jedinica Koprivnica, 
Dravska 24, Koprivnica, OIB: 99467758764 (u 
daljnjem tekstu: otkupljivač), kao stari papir u svrhu 
daljnje prerade, bez naknade.  
 Otkupljivač se obvezuje izlučeno registraturno 
gradivo, kao stari papir, preraditi prema pravilima 
struke, te onemogućiti njegovu uporabu ili korištenje 
u neku drugu svrhu osim prerade. 
 Predaja otkupljivaču obavit će se 03. veljače 
2015. u 11,00 sati u prostorijama Koprivničko-
križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, 
Koprivnica. 
 Uništenje i prerada izlučenog gradiva obavit će 
se u službenim prostorijama otkupljivača na adresi 
UNIJAPAPIR d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 22, 
Radna jedinica Koprivnica, Dravska 24, Koprivnica. 
 

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

ŽUPAN  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 036-04/15-01/1 
URBROJ: 2137/1-01/01-15-6 
Koprivnica, 30. siječnja 2015.                           

                                                                                                                    
ŽUPAN: 

Darko Koren, ing. grañ., v.r. 

OPĆINA DRNJE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. 
 Na temelju članka 7. Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne 
novine“, broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišće-
ni tekst i 2/14.) i članka 30. Statuta Općine Drnje 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 5/14.), Općinsko vijeće Općine Drnje na 18. 
sjednici održanoj 21. siječnja 2015. donijelo je 
 
 
 

 
O D L U K U 

o rasporeñivanju redovitih godišnjih sredstava za 
rad političkih stranaka  zastupljenih u Općinskom 
vijeću Općine Drnje  za razdoblje od 1. siječnja do 

31. prosinca 2015. godine 
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Članak 1. 
 
 Odlukom o rasporeñivanju redovitih godišnjih 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Drnje za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2015. godine (u daljnjem 
tekstu: Odluka) odreñuje se način rasporeñivanja 
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 2015. godine. 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva planirana u Proračunu za redovno 
godišnje financiranje rada političkih  stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 1.000,00 
kuna. 
 

Članak 3. 
 
 Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom 
vijeću utvrñuje se u visini 88,00 kuna godišnje, tako 
da se pojedinoj političkoj stranci rasporeñuju sredstva 
razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću 
kako slijedi: 
− HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- 

HDZ   5 članova    440,00 kuna, 
− HRVATSKA NARODNA STRANKA – 

LIBERALNI DEMOKRATI – HNS   
    2 člana  176,00 kuna, 

− HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 
    2 člana  176,00 kuna, 

− S O C I J A L D E M O K R A T S K A  P A R T I J A 
HRVATSKE – SDP  2 člana          176,00 kuna. 

 
Članak 4. 

 
 Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola političkim strankama takoñer 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10,% iznosa 
predviñenog po svakom članu Općinskog vijeća, što 
predstavlja svotu od 8,00 kuna godišnje, tako da 
političkoj stranci pripada pravo na naknadu, i to: 

− HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – 
HDZ   3 članice    24,00 kune, 

− S O C I J A L D E M O K R A T S K A  P A R T I J A 
HRVATSKE - SDP 1 članica       8,00 kuna. 

 
Članak 5. 

 
 Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni 
sastav Općinskog vijeća, sredstva rasporeñena ovom 
Odlukom neće se preraspodijeliti. 
 

Članak 6. 
 
 Sredstva utvrñena u članku 3. i 4. ove Odluke, 
doznačuju se na žiro-račun političke stranke 
tromjesečno u jednakim iznosima. 
 
 

Članak 7. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE DRNJE 

 
KLASA: 402-08/15-01/02 
URBROJ: 2137/04-15-1 
Drnje, 21. siječnja 2015. 
 

PREDSJEDNICA: 
Silvana Premec, v.r. 

 
2. 
 Na temelju članka 3. Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne 
novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – proči-
šćeni tekst i 2/14.) i članka 30. Statuta Općine Drnje 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 5/14.), Općinsko vijeće Općine Drnje na 18. 
sjednici održanoj 21. siječnja 2015.  donijelo je 
 

O D L U K U 
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) 
ureñuje 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 2015. 
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun)  u svoti 1.000,00 
kuna. 
 

Članak 3. 
 
 Pravo na redovito godišnje financiranje iz 
sredstava Proračuna imaju političke stranke koje 
imaju člana u Općinskom vijeću. 
 

Članak 4. 
 
 Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke 
političke stranke mogu koristiti isključivo za 
ostvarenje ciljeva utvrñenih Godišnjim programom 
rada i Financijskim planom za 2015. godinu. 
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Članak 5. 
 
 Sredstva iz članka 2. ove Odluke rasporeñuju 
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 rasporeñuju 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 rasporeñuju 
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 
predviñenog po svakom članu Općinskog vijeća, a 
odreñenog u članku 5.  stavku 1. ove Odluke. 
 

Članak 7. 
 
 Odluku o rasporeñivanju sredstava iz 
Proračuna prema članku 5. stavku 1. i članku 6. ove 
Odluke donosi  Općinsko vijeće. 

 
Članak 8. 

 
 Rasporeñena sredstva doznačuju se na žiro-
račun političke stranke tromjesečno u jednakim 
iznosima. 
  

Članak 9. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE DRNJE 

 
KLASA: 402-08/15-01/01 
URBROJ: 2137/04-15-1 
Drnje, 21. siječnja 2015. 
 

PREDSJEDNICA: 
Silvana Premec, v.r. 

OPĆINA GOLA 
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. i 48/13. – 
pročišćeni tekst i 2/14.) i članka 29. Statuta Općine 
Gola ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije" broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Gola na 
21. sjednici održanoj 26. veljače 2015. donijelo je 
 

ODLUKU 
o financiranju političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna 
Općine Gola za 2015. godinu 

 
Članak 1. 

 
  Odlukom o financiranju političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gola iz 
Proračuna Općine Gola za 2015. godinu (u daljnjem 
tekstu: Odluka) ureñuje se način, uvjeti i postupak 
financiranja političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Gola (u daljnjem tekstu: 
Općinsko vijeće). 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
osigurana su Proračunom Općine Gola za 2015. 
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), u svoti 
60.000,00 kuna godišnje. 
 
 

 
Članak 3. 

 
 Pravo na redovito godišnje financiranje iz 
sredstava Proračuna imaju političke stranke koje 
imaju člana u Općinskom vijeću. 
 

Članak 4. 
 
 Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke 
političke stranke mogu koristiti isključivo za 
ostvarenje ciljeva utvrñenih njihovim godišnjim 
programom rada i financijskim planom. 
 

Članak 5. 
 
 Sredstva iz članka 2. ove Odluke rasporeñuju 
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 pojedinom članu (ili članovima) nakon 
konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u 
političkoj stranci financijska sredstva koja se 
rasporeñuju sukladno stavku 1. ovoga 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 rasporeñuju 
sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj  
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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 
predviñenog po svakom članu Općinskog vijeća, a 
odreñenog u članku 5. stavku 1. ove Odluke. 
 

Članak 7. 
 
 Odluku o rasporeñivanju sredstava iz 
Proračuna prema članku 5. stavku 1. ove Odluke 
donosi Općinsko vijeće. 
  

Članak 8. 
 
 Rasporeñena sredstva doznačuju se na žiro-
račun političke stranke tromjesečno u jednakim 
iznosima. 
          

Članak 9. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GOLA 

 
KLASA: 006-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/06-15-1 
Gola, 26. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Marijan Vedriš, 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 29. Statuta Općine 
Gola ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije" broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Gola na 
21. sjednici održanoj 26. veljače 2015. donijelo je 
 

ODLUKU 
o rasporeñivanju redovitih godišnjih sredstava za 
rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Gola u 2015. godini  
 

Članak 1. 
 
 Odlukom o rasporeñivanju redovitih godišnjih 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Gola u 2015. godini (u 
daljnjem tekstu: Odluka) odreñuje se način 
rasporeñivanja sredstava iz Proračuna Općine Gola 
za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) za 
financiranje rada političkih stranaka  zastupljenih   u 
Općinskom vijeću Općine Gola (u daljnjem tekstu: 
Općinsko vijeće). 
 
 
 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva planirana u Proračunu za redovito 
godišnje financiranje rada političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću  za 2015. godinu 
iznose 60.000,00 kuna.  
 

Članak 3. 
 
         Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom 
vijeću utvrñuje se u svoti 5.309,74 kuna godišnje, 
tako da se pojedinoj političkoj stranci rasporeñuju 
sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom 
vijeću, a kako slijedi: 

− HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA     -   
HDZ  9 članova           47.787,66 kuna, 

− HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS         
   1 član                    5.309,74 kuna, 

− HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA        
   1 član                    5.309,74 kuna.      

 
Članak 4. 

 
 Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola političkim strankama takoñer 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 
predviñenog po svakom članu Općinskog vijeća, što 
predstavlja svotu 530,97 kuna za cijelo razdoblje iz 
članka 1. ove Odluke, tako da političkoj stranci 
pripada pravo na naknadu, i to: 
 

− HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – 
HDZ   3 članice              1.592,91   kuna. 

 
Članak 5.  

 
 Sredstva utvrñena u članku 3. i 4. ove Odluke, 
doznačuju se na žiro-račun političke stranke 
tromjesečno u jednakim iznosima, s time da se 
posljednji iznos treba isplatiti najkasnije do 31. 
prosinca 2015. godine. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE GOLA 

 
KLASA: 006-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/06-15-2 
Gola, 26. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Marijan Vedriš, v.r.  

 
3. 
 Na temelju članka 174. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 
94/13.) i članka 29. Statuta Općine Gola (“Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13.), 
Općinsko vijeće Općine Gola na 21. sjednici održanoj 
26. veljače 2015. donijelo je 
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Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje 
od 2010. do 2018. godine za 2014. godinu 

 
I. 

 
 Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 
2010. do 2018. godine za 2014. godinu, KLASA: 351-
01/15-01/02, URBROJ: 2137/06-15-2 od 19. veljače 
2015. (u daljnjem tekstu: Izvješće). 
 

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 GOLA 

 
KLASA: 351-01/15-01/02 
URBROJ: 2137/06-15-4 
Gola, 26. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK:                 
Marijan Vedriš, 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.) i 
članka 46. Statuta Općine Gola ("Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13.), općinski 
načelnik Općine Gola 18. veljače 2015. utvrñuje 
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel  

Općine Gola za 2015. godinu 
 

I. 
 
        Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Gola za 2015. godinu (u 
daljnjem tekstu: Plan) utvrñuje se: 

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu, 

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodreñeno vrijeme, 

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

 
II. 

 
         Na temelju ovog 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 Gola i osiguranim financijskim sredstvima u 
Proračunu Općine Gola za 2015. godinu. 
 

III. 
 
          U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. 
siječnja 2015. godine zaposleno je na neodreñeno  

 
vrijeme 4 službenika i 2 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 – 0 

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

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

− vježbenici – 0. 
 

IV. 
 
         Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije“, a primjenjuje se od 
dana donošenja. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE GOLA 

 
KLASA: 112-01/15-01/01                                                                                                          
URBROJ: 2137/06-15-1 
Gola, 18. veljače 2015. 

                                                                               
OPĆINSKI NAČELNIK: 

Stjepan Milinković, dr. med. 
 

2. 
 Na temelju članka 174. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 
94/13.) i članka 46. Statuta Općine Gola (“Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13.), 
općinski načelnik Općine Gola 19. veljače 2015. 
podnosi 
 

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

Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. 
godine za 2014. godinu 
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I. 
 
 Plan gospodarenja otpadom Općine Gola za 
razdoblje od 2010. do 2018. godine (u daljnjem 
tekstu: Plan) izradio je Upravni odjel za prostorno 
ureñenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-
križevačke županije, Pododsjek za zaštitu okoliša, a 
donijelo ga je Općinsko vijeće Općine Gola na 14. 
sjednici održanoj 13. rujna 2010. godine. Plan je 
objavljen u “Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije” broj 11/10”. 
 Gospodarenje otpadom regulirano je 
odredbama Odluke o komunalnom redu na području 
Općine Gola (“Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije” broj 10/08.). 
 
 Koncesionar za obavljanje komunalne 
djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja 
komunalnog otpada na području Općine Gola (u 
daljnjem tekstu: Općina) je komunalno poduzeće 
“PRIZMA V.V.” d.o.o. Mali Otok 20, Legrad, koje 
skuplja i odvozi komunalni otpad od kućanstava i 
pravnih osoba. Transport se vrši kamionom 
specijaliziranim za prijevoz otpada. Otpad se odvozi 
jednom tjedno (subotom), a skuplja se u 
kontejnerima, kantama i vrećama. Odvozom otpada 
pokrivena je cijela Općina, odnosno oko 875 
domaćinstava (100%). Odaziv stanovnika/obveznika 
predaje otpada je oko 90%. Cijena skupljanja i 
odvoza komunalnog otpada odreñena je po 
domaćinstvu i po broju članova domaćinstva.  
 
 Otpad se odlaže na odlagalište otpada “Hintov” 
u blizini naselja Gola, a najbliže kuće udaljene su oko 
300 metara. Do odlagališta vodi makadamski put. To 
je službeno odlagalište otpada Općine i koristit će se 
do uspostave Županijskog Centra za gospodarenje 
otpadom. Koncesionar je 2014. godine sakupio oko 
267,75 tona komunalnog otpada. U 2014. godini se 
provodilo sortiranje otpada na način da domaćinstva 
razdvajaju komunalni otpad na papir i plastiku  u 
posebne vreće i to na kućnom pragu.  
 Na odlagalištu postoji površina predviñena za 
izdvojeno sakupljanje grañevinskog otpada i granja. 
Na području Općine postavljeno je 6 spremnika za 
papir.  
 U listopadu 2014. godine na pet lokacija na 
području Općine postavljeni su kontejneri za 
odvojeno sakupljanje otpada – zeleni otoci (pet 
zelenih otoka sa po četiri kontejnera i to za 
sakupljanje papira, plastične ambalaže, tekstila i 
stakla) i to u naseljima Gola, Gotalovo, Novačka, 
Otočka i Ždala, na lokacijama s najvećom 
koncentracijom ljudi. Za nabavu zelenih otoka 
utrošen je iznos od 43.978,13 kuna koji je 
sufinanciran od strane Koprivničko-križevačke 
županije. Općina je obavijestila stanovništvo s 
područja Općine o postavljenim zelenim otocima i 
mogućnostima sortiranja otpada putem obavijesti 
objavljenim na oglasnim pločama Općine i obavijesti 
na web stranicama Općine.  U 2015. godini planira se 
nabava kanti za sakupljanje komunalnog otpada za  

domaćinstva, koja će biti sufinancirana od strane 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U 
2015. godini Općina namjerava pokrenuti aktivnosti 
oko stjecanja nekretnine prikladne za izgradnju 
reciklažnog dvorišta. 
 Odlagalište otpada redovito obilazi i kontrolira 
komunalni redar. Tijekom 2014. godine odlagalište 
Hintov djelomično je sanirano nekoliko puta, na način 
da se otpad razastire, nabija i povremeno prekriva 
zemljom, prema potrebi. Za predmetno odlagalište u 
2014. godini nisu bila izdvajana sredstva iz 
Proračuna Općine Gola.  
 Osim odlagališta “Hintov” na području Općine 
postoje još dvije lokacije divljih odlagališta, i to 
«Lopata» u naselju Gotalovo i “Gajcala” u naselju 
Ždala. Odlagalište “Gajcala“ je potpuno sanirano i 
zatvoreno i na isto se više ne odlaže otpad, a otpad s 
odlagališta „Lopata“ prebacit će se na lokaciju 
“Hintov” što bi zajedno sa sanacijom odlagališta 
“Hintov” predstavljalo cjelovit zahvat.  
 Tijekom 2014. godine Veterinarska stanica 
Koprivnica d.o.o., Koprivnica, temeljem sklopljenog 
ugovora provodila je dva puta (u proljeće i jesen) 
deratizaciju na području Općine, kojom su bili 
obuhvaćeni svi objekti, groblja i lokacije divljih 
odlagališta otpada. 
 U Osnovnoj školi Gola djeluje Eko-škola u 
čijem je programu i  edukacija vezana uz odvojeno 
skupljanje i sortiranje otpada, te podizanja ekološke 
svijesti djece.  
 
 Radi saniranja odlagališta otpada «Hintov» 
Općina je 2007. godine uspostavila suradnju s 
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
sklapanjem Ugovora o korištenju sredstava Fonda za 
neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju 
programa sanacije odlagališta “Hintov”, te je izrañena 
slijedeća dokumentacija: 

− Plan zatvaranja s idejnim rješenjem sanacije 
(2003. godine), 

− Studija utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja za 
sanaciju odlagališta otpada (2006. godine), 

− Plan sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 
“Hintov” (2007. godine), 

− 2012. Općina Gola ponovo podnosi zahtjev za 
izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i 
zatvaranje odlagališta otpada “Hintov“ u Goli,  
temeljem noveliranog Idejnog projekta, 

− u svibnju 2012. godine, Agencija za upravljanje 
državnom imovinom daje suglasnost na 
postupak ishoñenja lokacijske dozvole koji je i 
sada u tijeku,  dok će se imovinsko-pravni 
odnosi riješavati po ishoñenju lokacijske 
dozvole,  

− u studenom 2012. Općina Gola je Fondu za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dala 
suglasnost da poduzima sve radnje oko 
sanacije i zatvaranja odlagališta otpada 
“Hintov“, kao i samo kandidiranje projekta na 
sufinanciranje iz fondova Europske unije.  
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           Sukladno Sporazumu koji je društvo 
PIŠKORNICA d.o.o. dana 9. rujna 2013. godine 
sklopilo  s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, za provedbu sanacije odlagališta otpada 
“Hintov” u Goli nadležno je navedeno društvo 
PIŠKORNICA d.o.o..  
 Upravo radi provedbe navedenog Sporazuma 
sklopljenog s Fondom, PIŠKORNICA d.o.o. se već i 
obratila Općini Gola radi sklapanja odgovarajućeg 
ugovora o preuzimanju poslova oko sanacije 
odlagališta otpada “Hintov”, te su Općina Gola i 
PIŠKORNICA d.o.o. načelno i usuglasile koncept i 
način te nacrt ugovora o preuzimanja navedenih 
poslova, a temeljem kojih bi poslove sanacije 
provodilo društvo-kćer PIŠKORNICE d.o.o. – 
trgovačko društvo Piškornica sanacije j.d.o.o.  
 Meñutim, budući da Fond PIŠKORNICI d.o.o. 
odnosno Piškornici sanacije j.d.o.o. još uvijek nije 
dopustio, odnosno, odobrio koncept provedbe 
sanacije koji je Fondu predložen, Općina Gola nije u 
mogućnosti pristupiti sklapanju navedenog načelno 
usuglašenog ugovora o preuzimanju poslova sanacije 
s Piškornica sanacije j.d.o.o.. 
  
 Aktualno stanje gospodarenja otpadom na 
području Općine predstavlja problem koji je potrebno 
riješiti. Problem je što je nizak stupanj recikliranja 
otpada i njegove obrade, te postoji konstantan 
problem nekontroliranog dovoza otpada na 
privremeno odlagalište otpada Hintov, koje se ne 
može zatvoriti i sanirati dok ne profunkcionira 
Županijski Centar za gospodarenje otpadom. Cilj 
gospodarenja otpadom je zbrinjavanje otpada na 
propisan način, sanacija i zatvaranje divljih deponija, 
te odvajanje otpada i recikliranje u skladu s načelima 
zaštite okoliša. 
 
 Radi poboljšanja sustava gospodarenja 
otpadom na području Općine potrebno je poduzeti 
slijedeće mjere: 

1. izgraditi mini reciklažno dvorište i opremiti 
kontejnerima i spremnicima za odlaganje 
korisnih otpadnih tvari, aluminijske ambalaže i 
metalnog otpada, te osigurati prostor za 
odlaganje glomaznog otpada, 

2. provoditi intenzivnu edukaciju stanovništva 
vezano uz odvojeno skupljanje otpada s ciljem 
podizanja ekološke svijesti grañanstva, 

3. provoditi trajnu kontrolu i saniranje divljih 
odlagališta otpada, te pokrenuti akcije 
sprečavanja pojave novih divljih odlagališta, 

4. krajnji cilj je smanjiti u što većoj mjeri količinu 
komunalnog otpada, te potpuno sanirati i 
zatvoriti sva divlja odlagališta otpada na 
području Općine. 

 
II. 

 
 Općinski načelnik Izvješće podnosi Općinskom 
vijeću Općine Gola na usvajanje. 
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE GOLA 

 
KLASA: 351-01/15-01/02 
URBROJ: 2137/06-15-2 
Gola, 19. veljače 2015. 

                                                                            
OPĆINSKI NAČELNIK: 

Stjepan Milinković, dr. med., v.r.  

OPĆINA KALINOVAC 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. 
 Na temelju članka 3. 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 29. Statuta Općine 
Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine    
Kalinovac na 13. sjednici održanoj 12. veljače 2015. 
donijelo je    
 

ODLUKU 
o financiranju političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Kalinovac iz Proračuna 
Općine Kalinovac za 2015. godinu 

 
Članak 1. 

 
 Odlukom o financiranju političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalinovac iz  

 
Proračuna Općine Kalinovac za 2015. godinu (u 
daljnjem tekstu: Odluka) ureñuje se način i uvjeti 
financiranja političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Kalinovac (u daljnjem 
tekstu: Općinsko vijeće). 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
osiguravaju se u Proračunu Općine Kalinovac za 
2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u svoti 
33.000,00 kuna. 
 

Članak 3. 
 

 Pravo na redovito godišnje financiranje iz 
sredstava Proračuna imaju političke stranke koje 
imaju člana u Općinskom vijeću. 
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Članak 4. 
 

 Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke 
političke stranke mogu koristiti isključivo za 
ostvarenje ciljeva utvrñenih godišnjim programom 
rada i financijskim planom. 
 

Članak 5. 
 

 Sredstva iz članka 2. ove Odluke rasporeñuju 
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. 
  

Članak 6. 
 
 Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola političkim strankama pripada i 
pravo na naknadu u visini 10% iznosa predviñenog 
po svakom članu Općinskog vijeća sukladno članku 
5. ove Odluke. 
 

Članak 7. 
 

 Odluku o rasporeñivanju sredstava iz 
Proračuna sukladno članku 5. i 6. ove Odluke donosi 
Općinsko vijeće. 
 

Članak 8. 
 
 Rasporeñena sredstva doznačuju se na žiro-
račun političke stranke tromjesečno u jednakim 
iznosima. 
  

Članak 9. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE KALINOVAC 

 
KLASA: 402-10/15-01/02 
URBROJ: 2137/21-15-1 
Kalinovac, 12. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Mirko Kovačev, dipl. ing. šum., 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 29. Statuta Općine 
Kalinovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine 
Kalinovac na 13. sjednici održanoj 12. veljače 2015. 
donijelo je    
 
 

ODLUKU 
o rasporeñivanju sredstava za redovito godišnje 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Kalinovac u 2015. 

godini 
 

Članak 1. 
 

 Odlukom o rasporeñivanju sredstava za 
redovito godišnje financiranje političkih stranaka  
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalinovac u 
2015. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) odreñuje se 
način rasporeñivanja sredstava iz Proračuna Općine 
Kalinovac za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: 
Proračun) za redovito godišnje financiranje rada 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Kalinovac (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) 
u 2015. godini. 
 

Članak 2. 
 

 Sredstva planirana u Proračunu za redovito 
godišnje financiranje rada političkih stranaka za 
razdoblje iz  članka 1. ove Odluke iznose 33.000,00 
kuna. 
 

Članak 3. 
 
 Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom 
vijeću  utvrñuje se  u mjesečnoj svoti od 250,00 kuna, 
tako da se političkim strankama mjesečno 
rasporeñuju sredstva razmjerno broju njihovih 
članova u Općinskom vijeću, kako slijedi: 

− HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – 
HDZ   7 članova    1.750,00 kuna, 

− SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 
HRVATSKE - SDP 

    2 člana           500,00 kuna, 
− HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS  
    1 član             250,00 kuna, 
− HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA 

STRANKA - HSLS 1 član             250,00 kuna. 
 

Članak 4. 
 

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

Članak 5. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE KALINOVAC 

 
KLASA: 402-10/15-01/02 
URBROJ: 2137/21-15-2 
Kalinovac, 12. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Mirko Kovačev, dipl. ing. šum., v.r. 
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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 Kalinovac (“Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13.), 
općinski načelnik Općine Kalinovac, 20. siječnja 
2015. utvrñuje 
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Kalinovac za 2015. godinu 
 

I. 
 

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

II. 
 

 Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Kalinovac KLASA: 023-01/14
-01/04, URBROJ: 2137/21-14-1 od 30. lipnja 2014. 
godine predviñeno je 

− 7 (sedam) radnih mjesta za službenike sa 8 
(osam) izvršitelja, a popunjena su 3 (tri) radna 
mjesta, 

− 2 (dva) radna mjesta za namještenike, a 
popunjena su 4 (četiri) radna mjesta. 

III. 
 

 Na temelju planiranih financijskih sredstava u 
Proračunu Općine Kalinovac za 2015. godinu 
(„Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 18/14.) planira se popunjavanje (jednog) 
slobodnog radnog mjesta u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Kalinovac i to: 

− 1 (jedan) službenik - referent - komunalni redar 
- prometni redar. 

 
 Sveukupan broj planiranih prijma u službu 
tijekom 2015. godine je 1 (jedan) službenik. 
 

IV. 
 

 Ovaj Plan objavit će se u “Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije”, a primjenjuje se od 
dana donošenja. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE KALINOVAC 

 
KLASA: 112-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/21-15-1 
Kalinovac, 20. siječnja 2015. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Branko Sobota, dipl. ing. šum., v.r. 

AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINA KLOŠTAR 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 49. Statuta Općine Kloštar Podravski 
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 
broj 6/13.), općinski načelnik Općine Kloštar 
Podravski, 16. veljače 2015.  utvrñuje 
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu 
 

I. 
 
 Ovim Planom prijma u službu u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Kloštar Podravski za 2015. 
godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrñuje se: 

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu, 

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodreñeno vrijeme, te vježbenika na 
stručnom osposobljavanju bez zasnivanja 
radnog odnosa. 

 
 
 

 
II. 

 
 Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta 
popunjavat će se putem javnog natječaja. 
           Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna 
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Kloštar Podravski i osiguranim financijskim 
sredstvima u Proračunu Općine Kloštar Podravski. 
 

III. 
 
 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 5. 
siječnja 2015. godine zaposleno je na neodreñeno 
vrijeme 3 službenika i 4 namještenika. 
 
 Utvrñuje se: 

− potreban broj službenika na neodreñeno 
vrijeme za 2015. godinu – 4, 

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

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

− potreban broj vježbenika na stručnom 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog 
odnosa za 2015. godinu – 5. 

 
IV. 

 
 Ovaj Plan će se objaviti u „Službenom glasniku 
Koprivničko – križevačke županije“, a primjenjuje se 
od dana donošenja. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 

 
KLASA: 112-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/16-15-1 
Kloštar Podravski, 16. veljače 2015. 
                                                      

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Siniša Pavlović, v.r.  

 

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI 
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 
Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije” broj 6/13.), Općinsko vijeće 
Općine Koprivnički Bregi na 16. sjednici održanoj 25. 
veljače 2015. donijelo je 
 

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

financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Koprivnički Bregi  

za razdoblje  od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. 
godine 

 
Članak 1. 

 
 Odlukom o rasporeñivanju redovitih godišnjih 
sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivnički 
Bregi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2015. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) odreñuje se 
način rasporeñivanja sredstava iz Proračuna Općine 
Koprivnički Bregi za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: 
Proračun) za finaciranje rada političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivnički 
Bregi (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće), za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva planirana u Proračunu za redovito 
godišnje financiranje rada političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 11.300,00 
kuna. 
 

Članak 3. 
 

 Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom 
vijeću utvrñuje se u visini 1.000,00 kuna godišnje, 
tako da se pojedinoj političkoj stranci rasporeñuju 
sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom 
vijeću, kako slijedi: 
 
 

 
− HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 
    6 članova    6.000,00 kuna, 
− HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – 

HDZ   4 člana        4.000,00 kuna, 
− SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 

HRVATSKE – SDP 1 član           1.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
 
 Za svakog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i 
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 
predviñenog po svakom članu Općinskog vijeća, što 
predstavlja svotu od 100,00 kuna godišnje, tako da 
političkoj stranci pripada pravo na naknadu i to kako 
slijedi: 
 

− HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS 
    2 članice  200,00 kuna, 
− HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – 

HDZ   1 članica  100,00 kuna. 
 

Članak 5. 
 

 Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni 
sastav Općinskog vijeća, sredstva rasporeñena ovom 
Odlukom neće se preraspodijeliti. 
 

Članak 6. 
 

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

Članak 7. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

 
KLASA: 402-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/08-15-1 
Koprivnički Bregi, 25. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Darko Sobota, v.r. 
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2. 
 Na temelju članka 174. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
94/13.) i članka 30. Statuta Općine Koprivnički Bregi 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi 
na 16. sjednici održanoj 25. veljače 2015. donijelo je  
 

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

gospodarenja otpadom na području Općine 
Koprivnički Bregi za 2014. godinu 

 
I. 
 

 Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom na području Općine 
Koprivnički Bregi za 2014. godinu, KLASA: 351-01/15
-01/01, URBROJ: 2137/08-15-1 od 10. veljače 2015.  
 

godine, koje je podnio općinski načelnik Općine 
Koprivnički Bregi. 
 

II. 
 

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

III. 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

 

KLASA: 351-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/08-15-2 
Koprivnički Bregi, 25. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Darko Sobota, v.r. 

AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. 
 Na temelju članka 174. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
94/13.) i članka 47. Statuta Općine Koprivnički Bregi 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 6/13.), općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 
10. veljače 2015. podnosi 
 

IZVJEŠĆE  
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na 

području  Općine Koprivnički Bregi  
za 2014. godinu 

 
I. 
 

 Plan gospodarenja otpadom za područje 
Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od 2010. do 
2018. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja 
otpadom) objavljen je u “Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije” broj 15/10., a 
izrañen je u suradnji sa Upravnim odjelom za 
prostorno ureñenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu 
okoliša i prirode. 
 Zatvoreno divlje odlagalište komunalnog 
otpada “Delice” se koristilo do 2001. godine, odnosno 
do uspostave organiziranog odvoza otpada van 
područja Općine Koprivnički Bregi. Na ovom i na još 
nekoliko manjih saniranih divljih odlagališta otpada, 
redovno se i po potrebi obavlja godišnji inspekcijski 
nadzor od strane inspekcije zaštite okoliša pa je tako 
bilo i tijekom 2014. godine. Na saniranim divljim 
odlagalištima otpada Općina je postavila table 
zabrane odlaganja otpada. 
 Na području Općine Koprivnički Bregi (u 
daljnjem tekstu: Općina) skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada iz kućanstva je organizirano te je 
pokriveno područje cijele Općine (naselja Koprivnički 
Bregi, Glogovac i Jeduševac), a skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada obavlja i dalje GKP „Komunalac”   

 
d.o.o. iz Koprivnice, temeljem trajnog ugovora 
sklopljenog 26. listopada 1999. godine. Otpad se 
prikuplja jednom tjedno, a odlaže se na odlagalištu 
komunalnog otpada Piškornica koje se nalazi na 
području Općine Koprivnički Ivanec. 
 U 2014. godini je na području Općine 
skupljeno 234,90 tona ili 662 m3 miješanog 
komunalnog otpada te je prikupljeno 2,28 tona 
glomaznog poziva – po pozivu. Nadalje, skupljeno je 
plastične ambalaže (žute vreće) 310 kg te otpadnog 
papira (plave vreće) 730 kg.  
 Sakupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim 
otpadom regulirano je od 32. do 44. članka Odluke o 
komunalnom redu na području Općine Koprivnički 
Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije” broj 4/09.). 
 U svim naseljima Općine već ranije postavljeni 
zeleni otoci na lokacijama sa najvećom 
koncentracijom ljudi, dosta su dobro prihvaćeni od 
strane mještana te se redovito prazne. 
 

II. 
 

 Općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi 
podnosi Izvješće Općinskom vijeću Općine 
Koprivnički Bregi na usvajanje. 
 

III. 
 

 Ovo Izvješće objavit će se u Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

 
KLASA: 351-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/08-15-1 
Koprivnički Bregi, 10. veljače 2015. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
 Mario Hudić, v.r. 
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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 31. Statuta Općine 
Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Legrad 
na 20. sjednici održanoj 17. veljače 2015. donijelo je 
 

O D L U K U 
o rasporeñivanju sredstava za redovito godišnje 
financiranje  političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Legrad  za razdoblje od 
1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine 

 
Članak 1. 

 
 Odlukom o rasporeñivanju sredstava za 
redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine 
(u daljnjem tekstu: Odluka) odreñuje se način 
rasporeñivanja sredstava iz Proračuna Općine 
Legrad za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) 
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad (u 
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće). 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva planirana u Proračunu za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću iznose 1.500,64 kuna. 
 

Članak 3. 
 
 Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom 
vijeću utvrñuje se u visini 132,80 kuna godišnje, tako 
da se pojedinoj političkoj stranci rasporeñuju sredstva 
razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, 
kako slijedi: 
 

 
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – 

HDZ   5 članova       664,00 kune, 
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  P A R T I J A 

HRVATSKE – SDP  5 članova      644,00 kune 
 

Članak 4. 
 
 Za svakog člana podzastupljenog spola, 
političkim strankama pripada i pravo na naknadu u 
visini 10% iznosa predviñenog po svakom članu 
Općinskog vijeća, što predstavlja svotu od 13,28 
kuna godišnje, tako da političkim strankama pripada 
pravo na naknadu kako slijedi: 
 

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – 
HDZ   2 članice          26,56 kuna, 

2. S O C I J A L D E M O K R A T S K A  P A R T I J A 
HRVATSKE – SDP 1 članica          13,28 kuna. 

 
Članak 5. 

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE LEGRAD 

 
KLASA: 402-01/15-01/02 
URBROJ: 2137/10-15-1 
Legrad, 17. veljače 2015. 

                                                                                                         
PREDSJEDNICA: 

Snježana Kuzmić, v.r. 

OPĆINA LEGRAD 
AKT OPĆINSKOG VIJEĆA 

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 Legrad ("Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13.), općinski 
načelnik Općine Legrad 19. siječnja 2015. godine 
utvrñuje   
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Legrad u 2015. godini 
 
 

 
I. 
 

 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Legrad u 2015. godini (u daljnjem 
tekstu: Plan prijma) utvrñuje: 

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

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodreñeno vrijeme, 

− potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne 
spreme i struke, 
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− 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 
premještajem. 
 Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna 
mjesta prema ovom Planu prijma, u skladu s 
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela i osiguranim sredstvima u Proračunu 
Općine Legrad za 2015. godinu. 
 

III. 
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. 
siječnja 2015. godine zaposlena su: 

− na neodreñeno vrijeme tri (3) službenika, 
− na odreñeno vrijeme jedan (1) vježbenik na 

stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog 
odnosa. 

 Utvrñuje se: 
− potreban broj službenika na neodreñeno 

vrijeme u 2015. godini - 0, 

− potreban broj namještenika na neodreñeno 
vrijeme u 2015. godini - 0, 

− potreban broj vježbenika (stručno usavršavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa) - 1, 

− potreban broj službenika na odreñeno vrijeme 
u 2015. godini - 0 (izborno), 

− potreban broj namještenika na odreñeno 
vrijeme u 2015. godini - 1. 

 
IV. 

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

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE LEGRAD 

 
KLASA: 112-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/10-15-1 
Legrad,  19. siječnja 2015.  

                                                                                                  
OPĆINSKI NAČELNIK: 

Ivan Sabolić, mag. pol., v.r.  

OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. 
 Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10.) i članka 30.  Statuta 
Općine Novigrad Podravski („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13.), 
Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski na 19. 
sjednici održanoj 18. veljače 2015. godine donijelo je 
 

ODLUKU  
o izmjeni Odluke 

o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa 
 općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika  Općine Novigrad Podravski 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o plaći i drugim pravima iz radnog 
odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog 
načelnika Općine Novigrad Podravski („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/10.) u 
članku 4., stavku 1., alineji 1. brojka „2,00“ zamjenjuje 
se brojkom „2,50“. 
  

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“.          
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 

 
 

 
KLASA: 120-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/11-15-1 
Novigrad Podravski, 18. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK:         
Željko Vuljak, v.r.  

 
2. 
 Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 28/10.) i članka 30.  Statuta 
Općine Novigrad Podravski („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13.), 
Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski na 19. 
sjednici održanoj 18. veljače 2015. godine donijelo je 
 

ODLUKU  
o izmjeni Odluke 

o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika 
Općine Novigrad Podravski koji dužnost obavlja 

bez zasnivanja radnog odnosa 
 

Članak 1. 
 
 U Odluci o naknadi za rad zamjenika 
općinskog načelnika Općine Novigrad Podravski koji 
dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 11/10.) u članku 2., stavku 1. brojka „25“ 
zamjenjuje se brojkom „42,85“. 
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Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“.          
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 

 
KLASA: 120-01/15-01/02 
URBROJ: 2137/11-15-1 
Novigrad Podravski, 18. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK:         
Željko Vuljak, v.r.   

 
3. 
 Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i članka 
30. Statuta Općine Novigrad Podravski („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13.), 
Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski na 19. 
sjednici održanoj 18. veljače 2015. donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun 

plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski 

 
Članak 1. 

 
 U Odluci o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Novigrad Podravski („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/10. i 3/14.) u 
članku 3., stavku 1., podtočki 1. brojka „2,10“ 
zamjenjuje se brojkom „2,18“. 
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 

 
KLASA: 120-02/15-01/01 
URBROJ: 2137/11-15-1 
Novigrad Podravski, 18. veljače 2015.  
 

PREDSJEDNIK:  
Željko Vuljak, v.r.     

 
4. 
 Na temelju članka 31. stavka 2. 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), članka 30. i članka 
36. Statuta Općine Novigrad Podravski („Službeni  

glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13.), 
Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski na 19. 
sjednici održanoj  18. veljače 2015. donijelo je 
 

O D L U K U  
o naknadama predsjedniku Općinskog vijeća, 
 zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća i 

članovima Općinskog vijeća 
Općine Novigrad Podravski  

 
Članak 1. 

 
 Odlukom o naknadama predsjedniku 
Općinskog vijeća, zamjeniku predsjednika Općinskog 
vijeća i članovima Općinskog vijeća Općine Novigrad 
Podravski (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrñuju se 
prava na naknadu predsjedniku Općinskog vijeća, 
zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća i članovima 
Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski (u 
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) uslijed obavljanja 
dužnosti u navedenim tijelima te način obračuna i 
isplate. 
 

Članak 2. 
 

 Naknada iz članka 1. ove Odluke odreñuje se 
u sljedećim svotama: 

− naknada predsjedniku Općinskog vijeća (u 
daljnjem tekstu: predsjednik) za rad u 
Općinskom vijeću i izvršavanju ostalih zadaća 
u svoti 1.000,00 kuna neto mjesečno, 

− naknada zamjeniku predsjednika Općinskog 
vijeća (u daljnjem tekstu: zamjenik 
predsjednika) za rad u Općinskom vijeću i 
izvršavanju ostalih zadaća u svoti 500,00 kuna 
neto mjesečno, 

− naknada članovima Općinskog vijeća za 
prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća u 
svoti 250,00 kuna neto po održanoj sjednici, 

− naknada službenicima Jedinstvenog upravnog 
odjela za prisustvovanje sjednicama 
Općinskog vijeća, ukoliko se sjednica održava 
izvan radnog vremena, u svoti 250,00 kuna 
neto po održanoj sjednici, 

− naknada prijevoza sredstvima javnog prijevoza 
prema stvarnim troškovima i za korištenje 
privatnog automobila u svoti 2,00 kune neto po 
prijeñenom kilometru, 

− naknada troškova službenih putovanja u zemlji 
koja traju duže od 12,00 sati i za udaljenost od 
najmanje 30 km u svoti 170,00 kuna neto, a za 
putovanja koja traju od 8,00 do 12,00 sati u 
svoti 85,00 kuna neto. 

 Naknada za rad predsjedniku i zamjeniku 
predsjednika isključuje isplatu ostalih naknada 
navedenih u stavku 1. ovoga članka. 
 

Članak 3. 
 

 Iznosi naknada propisani u članku 2. ove 
Odluke isplaćivat će se na žiro-račune korisnika. 
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Članak 4. 
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o naknadama troškova članovima 
Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 15/09.). 
 

Članak 5. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke  županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 

 
KLASA: 121-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/11-15-1 
Novigrad Podravski, 18. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Željko Vuljak, v.r. 

 
5. 
 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 
Novigrad Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 5/13.), Općinsko vijeće 
Općine Novigrad Podravski na 19. sjednici održanoj 
18. veljače 2015. donijelo je 
 

ODLUKU 
o rasporeñivanju redovitih godišnjih sredstava za 
rad političkim strankama i članovima Općinskog 
vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenim 
u Općinskom vijeću Općine Novigrad Podravski u  

2015. godini 
 

Članak 1. 
 
 Odlukom o rasporeñivanju redovitih godišnjih 
sredstava za rad političkim strankama i članovima 
Općinskog vijeća izbranih s liste grupe birača 
zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Novigrad 
Podravski u  2015. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) 
odreñuje se način rasporeñivanja sredstava iz 
Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2015. 
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) za financiranje 
rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 
izabanih s liste grupe birača, zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Novigrad Podravski (u 
daljnjem tekstu: Općinsko vijeće). 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva planirana u Proračunu za redovito 
godišnje financiranje rada političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću i članova Općinskog 
vijeća izabranih s liste grupe birača iznose 26.000,00 
kuna. 
 
 

Članak 3. 
 
 Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom 
vijeću utvrñuje se u mjesečnoj svoti 161,69 kuna, 
tako da se sredstava rasporeñuju pojedinoj političkoj 
stranci razmjerno broju njenih članova u Općinskom 
vijeću, odnosno članovima Općinskog vijeća 
izabranim s liste grupe birača, a kako slijedi: 

− HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS  
    4 člana  646,76 kuna, 

− HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – 
HDZ    3 člana  485,07 kuna, 

− S O C I J A L D E M O K R A T S K A  P A R T I J A 
HRVATSKE – SDP 2 člana  323,38 kuna, 

− HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – 
HSU   2 člana 323,38 kuna, 

− HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA 
STRANKA – HSLS 1 član   161,69 kuna, 

− Ana Duga - izabrana s LISTE GRUPE       
BIRAČA  1 članica 161,69 kuna. 

 
Članak 4. 

 
 Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola političkim strankama takoñer 
pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 
predviñenog po svakom članu Općinskog vijeća, što 
predstavlja mjesečnu svotu od 16,17 kuna tako da 
političkoj stranci pripada pravo na naknadu, i to: 

− HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS  
    1 članica    16,17 kuna, 

− S O C I J A L D E M O K R A T S K A  P A R T I J A 
HRVATSKE – SDP 1 članica    16,17 kuna, 

− HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – 
HSU   1 članica   16,17 kuna,  

− HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA 
STRANKA – HSLS 1 članica    16,17 kuna. 

 
Članak 5. 

 
 Sredstva utvrñena u članku 3. i 4. ove Odluke, 
doznačuju se na žiro-račun političke stranke, 
odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća 
izabranog s liste grupe birača, 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 NOVIGRAD PODRAVSKI 

 
KLASA: 402-01/15-01/02 
URBROJ: 2137/11-15-2 
Novigrad Podravski, 18. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Željko Vuljak, v.r.    
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6. 
 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 
Novigrad Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 5/13.), Općinsko vijeće 
Općine Novigrad Podravski na 19. sjednici održanoj 
18. veljače 2015. donijelo je 
 

ODLUKU 
o financiranju političkih stranaka i  članova 

Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Novigrad 

Podravski  iz Proračuna Općine Novigrad 
Podravski za 2015. godinu 

 
Članak 1. 

 
  Odlukom o financiranju političkih stranaka i 
članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe 
birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Novigrad Podravski iz Proračuna Općine Novigrad 
Podravski za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: 
Odluka) ureñuje se način i uvjeti financiranja političkih 
stranaka i članova Općinskog vijeća izbranih s liste 
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: Općinsko 
vijeće). 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva za redovito godišnje financiranje 
političkih stranaka i članova Općinskog vijeća  
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u 
Općinskom vijeću osiguravaju se u Proračunu Općine 
Novigrad Podravski za 2015. godinu (u daljnjem 
tekstu: Proračun) u svoti 26.000,00 kuna godišnje. 
 

Članak 3. 
 
 Pravo na redovito godišnje financiranje iz 
sredstava Proračuna imaju političke stranke koje 
imaju člana u Općinskom vijeću i članovi Općinskog 
vijeća izabrani s liste grupe birača. 
 

Članak 4. 
 
 Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke 
političke stranke i članovi Općinskog vijeća izabrani s 
liste grupe birača mogu koristiti isključivo za 
ostvarenje ciljeva utvrñenih njihovim godišnjim 
programom rada i financijskim planom. 
 

Članak 5. 
 
 Sredstva iz članka 2. ove Odluke rasporeñuju 
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 pojedinom članu (ili članovima) nakon 
konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u 
političkoj stranci financijska sredstva koja se 
rasporeñuju sukladno stavku 1. ovoga 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 rasporeñuju 
sukladno stavku 1. ovoga članka pripadaju političkoj 
stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje 
su udruživanjem prestale postojati. 
 Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s liste 
grupe birača, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, 
postane član političke stranke koja participira u 
Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje 
financiranje iz Proračuna ostaju tom članu Općinskog 
vijeća izabranom s liste grupe birača. 
 

Članak 6. 
 
 Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola političkim strankama pripada i 
pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 
predviñenog po svakom članu Općinskog vijeća, a 
odreñenog u članku 5. stavku 1. ove Odluke. 
 

Članak 7. 
 
 Odluku o rasporeñivanju sredstava iz 
Proračuna prema članku 5. stavku 1. i članku 6. ove 
Odluke donosi Općinsko vijeće. 
  

Članak 8. 
 
 Rasporeñena sredstva doznačuju se na žiro-
račun političke stranke, odnosno na poseban račun 
člana liste grupe birača Općinskog vijeća iz stavka 2. 
ovoga članka, tromjesečno u jednakim iznosima. 
 Članovi Općinskog vijeća s liste grupe birača 
dužni su otvoriti poseban račun za redovito 
financiranje svoje djelatnosti. 
 

Članak 9. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije". 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 

 
KLASA: 402-01/15-01/02 
URBROJ: 2137/11-15-1 
Novigrad Podravski, 18. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Željko Vuljak, v.r.    

 
7. 
 Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 
91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 
114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09.,  
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143/12. i 152/14.), članka 35. 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 
30. Statuta Općine Novigrad Podravski („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 5/13.), 
Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski na 19. 
sjednici održanoj 18. veljače 2015. donijelo je 
 

ODLUKU 
o postupku i visini naknade za osnivanje prava 
služnosti na javnim površinama kojima upravlja 

Općina Novigrad Podravski i nekretninama u 
vlasništvu Općine Novigrad Podravski  

 
Članak 1.  

 
 Odlukom o postupku i visini naknade za 
osnivanje prava služnosti na javnim površinama 
kojima upravlja Općina Novigrad Podravski i 
nekretninama u vlasništvu Općine Novigrad 
Podravski (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrñuju se 
visina naknade te postupak i mjerila za osnivanje 
služnosti na javnim površinama kojima upravlja 
Općina Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: 
Općina) i nekretninama u vlasništvu Općine, u svrhu 
izgradnje, polaganja i održavanja vodova i 
pripadajućih objekata na vodovima, elektroničkih 
komunikacijskih ureñaja, prilaza, staza, javnih cesta i 
slično. 
 

Članak 2. 
 
 Vodovima u smislu ove Odluke smatraju se 
vodovi i pripadajući objekti elektroenergetske, 
telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, 
plinovodne i naftovodne mreže, u svemu prema 
Pravilniku o katastru vodova („Narodne novine“ broj 
71/08. i 148/09.). 
 

Članak 3. 
 

 Visina naknada za pravo služnosti vodova i 
pripadajućih objekata kao i za ostale služnosti, 
izračunava se prema površini zemljišta koje se koristi 
za postavljanje vodova i pripadajućih objekata te 
ostale služnosti. 
 Površina zemljišta za koju se odreñuje 
naknada je širina rova umnožena sa dužinom rova. 
 Visina naknade za pravo služnosti vodova i 
pripadajućih objekata utvrñuje se u godišnjem iznosu 
i to za: 

a) elektroenergetsku mrežu: 
− vodovi (kabeli)         5,00 kn/m², 
− pripadajući objekti        5,00 kn/m², 

 b) telekomunikacijsku mrežu: 
− distribucijska kabelska kanalizacija   

         5,00 kn/m², 
− vodovi izvan distribucijske kabelske 

kanalizacije                           5,00 kn/m², 
− stupovi nadzemne komunikacijske mreže,       

samostojeći ulični ormarići i javne 
telefonske govornice      5,00 kn/m², 

 

 c) vodovodnu mrežu       2,00 kn/m², 
 d) kanalizacijsku mrežu      2,00 kn/m², 
 e) plinovodnu mrežu: 

− magistralni vodovi       5,00 kn/m², 
− opskrbni vodovi       2,00 kn/m², 

f) cjevovode za elektroenergetske i signalne 
vodove za potrebe  proizvodnje ugljikovodika  
       10,00 kn/m², 

 g) cjevovode za ostale tvari   15,00 kn/m². 
 
 Za polaganje vodova i pripadajućih objekata 
plinovodne i naftovodne mreže, naknada se 
obračunava i za zaštitni pojas unutar kojeg nije 
dopušteno grañenje u skladu sa Pravilnikom o 
tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport 
tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim 
naftovodima i plinovodima te naftovodima za 
meñunarodni transport („Službeni list SFRJ“ broj 
26/85. i „Narodne novine“, broj 53/91.) i u skladu s 
dokumentima prostornog ureñenja. 
 Visina naknade za zasnovano pravo služnosti 
u svrhu izgradnje prilaznih puteva i staza, kao i 
korištenja javnih cesta i slično, iznosi 15,00 kn/m²  
godišnje. 
 Visina naknade za pravo služnosti u svrhu 
postavljanja i uporabe radijskih postaja i drugih sličnih 
elektroničkih komunikacijskih ureñaja (antena i slično) 
na javnim površinama kojima upravlja Općina, iznosi 
mjesečno 3.000,00 kuna po svakoj postavljenoj 
radijskoj postaji, odnosno ureñaju. 
 Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, za 
vodove (kabele) elektroenergetske mreže i 
distribucijsku kabelsku kanalizaciju i vodove izvan 
distribucijske kabelske kanalizacije telekomunika-
cijske mreže koji su postavljeni prije stupanja na 
snagu ove Odluke, visina naknade za pravo služnosti 
odreñuje se po metru dužnom i iznosi 5,00 kn/m¹. 
 

Članak 4. 
 

 Godišnja naknada iz članka 3. stavka 3., 4. i 5. 
ove Odluke, uplaćuje se na žiro-račun Općine do 15. 
siječnja za tekuću godinu, a kod zaključenja ugovora 
tijekom godine u roku 15 dana od dana zaključenja 
ugovora, razmjerno vremenu korištenja. 
 Mjesečna naknada iz članka 3. stavka 6. ove 
Odluke uplaćuje se do 15. u tekućem mjesecu za taj 
mjesec. 
 

Članak 5. 
 
 Općinski načelnik na temelju zahtjeva 
investitora odlučuje o osnivanju prava služnosti iz 
članka 1. ove Odluke i sklapanju ugovora na temelju 
kojeg korisnici podnose zahtjev za uknjižbu prava 
služnosti pri nadležnom sudu. 
 Zahtjev investitora za osnivanje služnosti 
podnosi se u roku 30 dana prije namjeravanog 
početka radova, a uz zahtjev se prilaže odgovarajući 
projekt ili elaborat s podacima o vrsti, odnosno 
namjeni, površini zemljišta koje se planira koristiti, 
osnovnim tehničkim osobinama te položaju vodova i 
pripadajućih objekata. 
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Članak 6. 
 

 Korisnici koji su, do dana donošenja ove 
Odluke, položili vodove na javnim površinama kojima 
upravlja Općina i nekretninama u vlasništvu Općine, 
a za koje nije ugovorom regulirano pravo služnosti, 
dužni su u roku 15 dana od dana primitka poziva na 
sklapanje ugovora od strane Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel) podnijeti zahtjev za 
ugovorno reguliranje prava služnosti. 
 Korisnici iz stavka 1. ovoga članka dužni su 
jednokratno uplatiti i trogodišnju naknadu, izračunatu 
prema ovoj Odluci, do dana potpisivanja ugovora o 
pravu služnosti. 
 Ukoliko korisnici ugovorno ne reguliraju pravo 
služnosti za polaganje vodova i pripadajućih objekata 
sukladno odredbama ove Odluke, pokrenut će se 
postupak za izmještanje vodova. 
 Na korisnike koji nemaju zaključen ugovor za 
ostale služnosti iz članka 1. ove Odluke na 
odgovarajući način primjenjuju se odredbe iz ovoga 
članka. 

 
Članak 7. 

 
 Od plaćanja naknade za osnivanje služnosti 
osloboñena su kućanstva i obrtnici sa sjedištem na 
području Općine, trgovačka društva u kojima Općina 
ima dionice ili udjele u kapitalu (kapitalu društva) te 
ustanove kojih je Općina osnivač. 
 Od plaćanja naknade za osnivanje služnosti 
Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski može 
djelomično ili u cijelosti osloboditi obveznika pravnu 
osobu, ako procijeni da je to u interesu Općine. 
 

Članak 8. 
 

 Jedinstveni upravni odjel dužan je voditi 
evidenciju danih služnosti iz ove Odluke. 
 

Članak 9.  
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 

KLASA: 944-17/15-01/01 
URBROJ: 2137/11-15-1 
Novigrad Podravski, 18. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Željko Vuljak, v.r.    

 
8. 
 Na temelju članka 174. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 
94/13.) i članka 30. Statuta Općine Novigrad 
Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije” broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine 
Novigrad Podravski na 19. sjednici održanoj 18. 
veljače 2015. donijelo je 

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom 

Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu 
 

I. 
 
 Usvaja se Izvješće o izvršavanju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Novigrad Podravski 
za 2014. godinu, KLASA: 351-01/15-01/01, URBROJ: 
2137/11-15-2 od 4. veljače 2015. godine. 
 

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 

 
KLASA: 351-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/11-15-3 
Novigrad Podravski, 18. veljače 2015.  
 

PREDSJEDNIK:  
Željko Vuljak, v.r.  

OPĆINA PETERANEC 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. 
 Na temelju članka 1. i 9. a Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” 
broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 32. Zakona o 
udrugama (“Narodne novine” broj 74/14.) i članka 31. 
Statuta Općine Peteranec (“Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13.), 
Općinsko vijeće Općine Peteranec na 14. sjednici 
održanoj  16. veljače 2015. godine, donijelo je 
 
  

 
PROGRAM O IZMJENI   

 Programa javnih potreba u kulturi i financiranja 
programa i projekata udruga 

 od interesa za opće dobro na području Općine 
Peteranec u 2015. godini 
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I. 
 

 U Programu javnih potreba u kulturi i 
financiranja programa i projekata udruga od interesa 
za opće dobro na području Općine Peteranec u 2015. 
godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 18/14.) (u daljnjem tekstu: Program), 
točka IV. mijenja se i glasi: 
 „Ukupna sredstva utvrñena ovim Programom 
uplaćivat će se na žiro-račune korisnika putem 
doznaka ili prema pojedinačnim zahtjevima sukladno 
godišnjim aktivnostima i potrebama i to: 
 

1. Udruzi žena Peteranec             20.000,00 kuna, 
2. Udruzi “Sigečko srce” Sigetec  20.000,00 kuna, 
3. Udruzi žena “Hrvatsko srce” Peteranec    

            10.000,00 kuna,  
4. Udruzi žena Sigetec 8.000,00 kuna, 
5. Lovačkoj udruzi “Fazan” Peteranec   

            12.000,00 kuna, 
6. Udruzi umirovljenika           5.000,00 kuna, 
7. Udruzi dragovoljaca i branitelja domovinskog 

rata Općine Peteranec         12.000,00 kuna,  
8. Udruzi „Komatničanci“           6.000,00 kuna, 
9. Udruzi mladih            5.000,00 kuna, 
10. Udruzi štovatelja Galovića „Galovićev dom“  

              2.000,00 kuna, 
11. Za ostale potrebe u kulturi (knjižnica i 

bibliobus, sponzorstva, monografija)   
            55.000,00 kuna, 

12. Župnim uredima Peteranec i Sigetec   
         60.000,00 kuna.“. 

 
II. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PETERANEC 

 
KLASA: 610-04/14-01/01 
URBROJ: 2137/12-15-2 
Peteranec,  16. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Mario Gaži, v. r.    

 
2. 
 Na temelju članka 31. Statuta Općine 
Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine 
Peteranec na 14. sjednici održanoj 16. veljače 2015. 
godine, donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i 
imenovanja  Općinskog vijeća Općine Peteranec 

 
 

I. 
 
 VJEKOSLAV UGRENOVIĆ iz Sigeca, HDZ, 
razrješuje se dužnosti člana Odbora za izbor i 
imenovanja Općinskog vijeća Općine Peteranec. 
 

II. 
 
 VALENTINA MAJDAK iz Sigeca, HDZ, 
imenuje se članicom Odbora za izbor i imenovanja 
Općinskog vijeća Općine Peteranec. 
 

III. 
 
 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PETERANEC 

 
KLASA: 080-01/13-01/03 
URBROJ: 2137/12-15-2 
Peteranec, 16. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Mario Gaži, v. r. 

 
3. 
 Na temelju članka 31. Statuta Općine 
Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 6/13.) i članka 4. Odluke o osnivanju 
Socijalnog vijeća Općine Peteranec („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/05.), 
Općinsko vijeće Općine Peteranec na 14. sjednici 
održanoj 16. veljače 2015. godine, donijelo je 
 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju člana Socijalnog vijeća 

Općine Peteranec 
 

I. 
 
 VJEKOSLAV UGRENOVIĆ iz Sigeca, HDZ, 
razrješuje se dužnosti člana Socijalnog vijeća Općine 
Peteranec. 
 

II. 
 
 VALENTINA MAJDAK iz Sigeca, HDZ, 
imenuje se članicom Socijalnog vijeća Općine 
Peteranec. 
 

III. 
 
 Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PETERANEC 

 
KLASA: 080-01/13-01/08 
URBROJ: 2137/12-15-2 
Peteranec, 16. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
 Mario Gaži, v. r. 
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4. 
 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. – pročišćeni tekst) i 
članka 31. Statuta Općine Peteranec („Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13.), 
Općinsko vijeće Općine Peteranec na 14. sjednici 
održanoj 16. veljače 2015. godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika 
Općine Peteranec za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2014. godine 
 

I. 
 
 Usvaja se Izvješće o radu općinskog načelnika 
Općine Peteranec za razdoblje od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2014. godine, KLASA: 022-05/15-01/01, 
URBROJ: 2137/12-15-1 od 12. veljače 2015. godine. 
 

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

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE PETERANEC 

 
KLASA: 022-05/15-01/01 
URBROJ: 2137/12-15-2 
Peteranec, 16. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
 Mario Gaži, v. r. 

 

5. 
 Na temelju članka 174. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
94/13.) i članka 31. Statuta Općine Peteranec 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Peteranec na 14. 
sjednici održanoj  16. veljače 2015. godine, donijelo 
je 
 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 

gospodarenja otpadom 
na području Općine Peteranec za 2014. godinu 

 
I. 

 
 Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom na području Općine 
Peteranec za 2014. godinu, KLASA: 351-01/15-
01/02, URBROJ: 2137/12-15-1 od 12. veljače 2015. 
godine (u daljnjem tekstu: Izvješće). 
 

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 PETERANEC 

 
KLASA: 351-01/15-01/02 
URBROJ: 2137/12-15-2 
Peteranec,  16. veljače 2015. 
 

PREDSJEDNIK: 
Mario Gaži, v. r. 

AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. 
 Na temelju članka 174. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 
94/13.) i članka 47. Statuta Općine Peteranec 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 6/13.), općinski načelnik Općine Peteranec  12. 
veljače 2015. podnosi 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA 

PODRUČJU OPĆINE PETERANEC  
ZA 2014. GODINU 

 
I. 

 
 Utvrñuje se da je u tijeku 2014. godine 
proveden plan gospodarenja otpadom u Općini 
Peteranec kako slijedi: 
 

 
 Plan gospodarenja otpadom na području 
Općine Peteranec za razdoblje od 2009. do 2015. 
godine (u daljnjem tekstu: Plan)  donijelo  je Općinsko 
vijeće Općine Peteranec na 2. sjednici održanoj 2. 
srpnja 2009. godine. Plan je objavljen u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 
10/09.). 
 Gospodarenje otpadom regulirano je 
odredbama Odluke o komunalnom redu na području 
Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 6/08.,  19/09. i 16/13.). 
 Koncesionar za obavljanje komunalne 
djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja 
komunalnog otpada na području Općine Peteranec (u 
daljnjem tekstu: Općina) je komunalno poduzeće 
PRIZMA V.V. d.o.o. Mali Otok 20, Legrad, koje 
skuplja i odvozi komunalni otpad od kućanstava i  
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pravnih osoba. Transport se vrši kamionom 
specijaliziranim za prijevoz otpada. Otpad se odvozi 
jednom tjedno (utorkom), a skuplja se u kontejnerima, 
kantama i vrećama. Odvozom otpada pokrivena je 
cijela Općina, odnosno oko 770 domaćinstava. 
Odaziv stanovnika/obveznika predaje otpada je oko 
90 %. Cijena skupljanja i odvoza komunalnog otpada 
odreñena je po broju članova domaćinstva.  
 Otpad se odlaže na odlagalište otpada „Klepa“ 
u blizini naselja Peteranec, a najbliže kuće udaljene 
su oko 2 km.  Do odlagališta vodi makadamski put. 
To je službeno odlagalište otpada Općine i koristit će 
se do uspostave Županijskog Centra za 
gospodarenje otpadom. 
 Koncesionar je 2014. godine sakupio 216 tona 
mješovitog  komunalnog otpada (šifra 200301). Na 
odlagalištu postoji površina predviñena za izdvojeno 
skupljanje grañevinskog otpada i granja čega se u 
2014. godini skupilo oko 100 tona. Tijekom 2014. 
godine odlagalište „Klepa“ djelomično je sanirano 
nekoliko puta, na način da se otpad razastire, nabija i 
povremeno prekriva zemljom, prema potrebi, što je 
obveza koncesionara. U 2014. godini poduzeće 
Prizma VV provodilo je odvojeno sakupljanje  otpada 
(PVC, papir, staklo) putem žutih vreća koja su se 
odvojeno sakupljala jednom mjesečno. Ovim 
načinom sakupljanja prikupljeno je plastične 
ambalaže 6,022 tona (šifra 160102), papira i kartona 
3,378 tona (šifra 200101) i tvrde plastike 2,40 tona 
(šifra 200239) te je sve odvezeno na recikliranje.  
 Osim odlagališta „Klepa“ na području Općine 
postoje još dvije lokacije divljih odlagališta, i to „Borik“ 
i „Dacer“ u naselju Sigetec. Ta su odlagališta  
sanirana i zatvorena, jer se na iste više ne odlaže 
otpad, no problem nam predstavlja nelegalan dovoz 
otpada na ova odlagališta. U 2014. nije bilo sanacije 
navedenih odlagališta. 
 Tijekom 2014. godine „Sanitacija“ d.o.o. 
Koprivnica provodila je deratizaciju na području 
Općine kojom su bili obuhvaćeni svi objekti, groblja i 
lokacije službenog i divljih odlagališta otpada. 
 Radi saniranja odlagališta otpada „Klepa“, 
Općina je 2007. godine uspostavila suradnju s 
Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
sklapanjem Ugovora o korištenju sredstava Fonda za 
neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju 
programa sanacije odlagališta „Klepa“. 
 U 2010. godini izrañen je geodetski snimak 
postojećeg stanja odlagališta otpada „Klepa“, izrañen 
od strane poduzeća „Girus“ d.o.o. iz Šenkovca po 
cijeni od 7.429,20 kuna te je Općina trebala napraviti 
istražne radove, plan sanacije i troškovnik za sanaciju 
odlagališta komunalnog otpada, no zbog financijske 
situacije zatražena je i dobivena odgoda Fonda da 
navedene radnje izvršimo do kraja 2011. godine. 
Usprkos odgodi, istražni radovi te plan i troškovnik 
sanacije nisu napravljeni te bi trebalo ponovno 
pokrenuti postupak izrade projektne dokumentacije 
za sanaciju odlagališta „Klepa“. 
 Suradnjom Općine Peteranec i Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeni su 
kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na 
području Općine Peteranec i to 3 komada kontejnera  
 

za papir, 3 komada za staklo, 3 komada za plastiku i 
3 komada za tekstil. Po jedan od svake vrste 
kontejnera postavljen je u Peterancu, Sigecu i 
Komatnici. Takoñer su kupljena dva metalna 
kontejnera za odlaganje lampaša, a postavljena su 
po jedan na mjesnom groblju u Peterancu i mjesnom 
groblju u Sigecu. 
 Reciklažno dvorište nije izgrañeno no III. 
Ciljanim izmjenama i dopunama Prostornog plana 
ureñenja Općine Peteranec predviñena je lokacija za 
izgradnju reciklažnog dvorišta u k.o. Peteranec, 
poslovna zona Danica. 
 Aktualno stanje gospodarenja otpadom na 
području Općine predstavlja problem koji je potrebno 
riješiti iako u tom pogledu ima odreñenih pomaka. Cilj 
gospodarenja otpadom je zbrinjavanje otpada na 
propisan način, sanacija i zatvaranje divljih 
odlagališta te odvajanje otpada i recikliranje u skladu 
s načelima zaštite okoliša. 
 Radi poboljšanja sustava gospodarenja 
otpadom na području Općine potrebno je poduzeti 
sljedeće mjere: 

1. izgraditi mini reciklažno dvorište i opremiti 
kontejnerima i spremnicima za odlaganje 
korisnih otpadnih tvari, aluminijske ambalaže i 
metalnog otpada te osigurati prostor za 
odlaganje glomaznog otpada, 

2. provoditi intenzivnu edukaciju stanovništva 
vezano uz odvojeno skupljanje otpada s ciljem 
podizanja ekološke svijesti grañanstva, 

3. provoditi trajnu kontrolu i saniranje divljih 
odlagališta otpada te pokrenuti akcije 
sprečavanja pojave novih divljih odlagališta, 

4. krajnji cilj je smanjiti u što većoj mjeri količinu 
komunalnog otpada, te potpuno sanirati i 
zatvoriti sva divlja odlagališta otpada na 
području Općine. 

 
II. 

 
 Općinski načelnik Izvješće podnosi Općinskom 
vijeću Općine Peteranec na usvajanje.  
 

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

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE PETERANEC 

 
KLASA: 351-01/15-01/02 
URBROJ: 2137/12-15-1 
Peteranec, 12. veljače 2015. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK:                 
Krešimir Matijašić, v. r. 
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1. 
 Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i 
članka 42. Statuta Općine Podravske Sesvete 
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 
broj 5/13.), općinski načelnik Općine Podravske 
Sesvete, 8. siječnja 2015. godine, donio je  
 

P L A N 
prijma na stručno osposobljavanje u 

Jedinstvenom  upravnom odjelu Općine 
Podravske Sesvete u 2015. godini 

 
I. 
 

 Planom prijma na stručno osposobljavanje u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske 
Sesvete u 2015. godini, za rad bez zasnivanja radnog  

 
odnosa (u daljnjem tekstu: Plan) utvrñuje se naziv 
radnog mjesta, stupanj obrazovanja polaznika, 
struka, broj polaznika stručnog osposobljavanja koje 
se planira primiti na stručno osposobljavanje, radno 
mjesto mentora koji će osposobljavati polaznike 
stručnog osposobljavanja obzirom na stupanj 
obrazovanja i struku te potreban broj polaznika 
stručnog osposobljavanja Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Podravske Sesvete.  
 

II. 
 

 Na stručno osposobljavanje za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, planira se 
primiti sljedeći broj polaznika po strukama i vrsti 
obrazovanja, kako slijedi: 

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE 
AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Rbr. Naziv radnog mjesta Stupanj obrazovanja Struka Broj polaznika Radno mjesto mentora 

1 
Voditelj Odsjeka za opće, upravne i 
financijsko računovodstvene 
poslove 

  
bacc.admin.publ. 

  

upravni 
pravnik 

1 
Josip Tončić, upravni pravnik, 
pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela 

2 Suradnik u Jedinstvenog upravnog 
odjela 

upravni referent srednja 
upravna 

2 
Josip Tončić, upravni pravnik, 
pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela 

3 
Suradnik u Vlastitog pogona za 
obavljanje komunalnih djelatnosti upravni referent 

srednja 
upravna 2 

Mladen Tudić, inženjer 
poljoprivrede, voditelj Vlastitog 
pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti 

III. 
 

 Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji 
Hrvatskih zavodom za zapošljavanje.  
 Ovaj Plan će se provoditi, ako Hrvatski zavod 
za zapošljavanje u cijelosti osigura sredstva za 
pokriće troškova stručnog osposobljavanja. 
 

IV. 
 
 Ovaj Plan objaviti će se u “Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije”, a primjenjuje se od 
01. veljače 2015. godine. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE 

 
KLASA: 112-06/15-01/01 
URBROJ: 2137/24-15-1  
Podravske Sesvete, 08. siječnja 2015.  

                                                                                                             
OPĆINSKI NAČENIK: 

Ivan Derežić, v.r. 

OPĆINA RASINJA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. 
 Na temelju članka 10. Zakona o trgovini 
(„Narodne novine“ broj 87/08., 116/08., 76/09. – 
Odluka Ustavnog suda RH, 114/11., 68/13. i 30/14.) i 
članka 30. Statuta Općine Rasinja („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13.), 
Općinsko vijeće Općine Rasinja na 13. sjednici 
održanoj 29. siječnja 2015. godine donijelo je 
 
 

 
O D  L U K U 

o izmjeni i dopuni 
Odluke o uvjetima i mjestima za obavljanje 

trgovine na malo izvan prodavaonica 
na području Općine Rasinja 



26. veljače 2015.        “SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”               Broj 2   -  Stranica  44  

 

Članak 1. 
 

 U Odluci o uvjetima i mjestima za obavljanje 
trgovine na malo izvan prodavaonica na području 
Općine Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj  17/14.) (u daljnjem tekstu: 
Odluka), u članku 3. dodaje se stavak 5. koji glasi: 
 „Općinsko vijeće ovlašćuje općinskog 
načelnika da daje odobrenja u skladu s Odlukom te 
ga o tome izvijesti na slijedećoj sjednici.“. 
 

Članak 2. 
 
      Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RASINJA 

 
KLASA: 330-03/15-01/01 
URBROJ: 2137/13-15-1 
Rasinja, 29. siječnja 2015. 
 

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 13. sjednici održanoj 29. siječnja 2015. godine 
donijelo je  
 

O D L U K U 
o rasporeñivanju 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 2015. godine 
 

Članak 1. 
       
 Odlukom o rasporeñivanju 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 2015. godine 
(u daljnjem tekstu: Odluka), utvrñuje se način 
rasporeñivanja sredstava iz Proračuna Općine 
Rasinja za 2015. 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 2015. 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 rasporeñuju 
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 
predviñenog po svakom članu Općinskog vijeća. 
 

Članak 4. 
 
 Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom 
vijeću za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2015. godine  utvrñuje se u svoti od 993,38 kuna i 
rasporeñuje 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, 

− S O C I J A L D E M O K R A T S K A  P A R T I J A 
HRVATSKE (SDP) 2 člana        1.986,76 kuna, 

− HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA 
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. 

 
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. 

 
Članak 6. 

 
 Rasporeñena sredstva doznačuju se na žiro-
račun 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 
2015. godine. 
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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 osmog dana od dana 
objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RASINJA 

 
KLASA: 402-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/13-15-1 
Rasinja, 29. siječnja 2015. 

                                                                                                  
PREDSJEDNIK: 

Josip Mlinarić, dr.med.vet, v.r. 
 

3. 
 Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o 
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i članka 
30. Statuta Općine Rasinja („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13.), 
Općinsko vijeće Općine Rasinja na 13. sjednici 
održanoj 29. siječnja 2015. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rasinja 

 
Članak 1. 

 
 Odlukom o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Rasinja (u daljnjem tekstu: Odluka) 
odreñuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Rasinja (u daljnjem tekstu: Jedinstveni 
upravni odjel). 
 

Članak 2. 
 
 Plaću službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu čini umnožak 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje  

je službenik, odnosno namještenik rasporeñen i 
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku 
navršenu godinu radnog staža. 

 
Članak 3. 

 
      Prilikom obračuna plaće službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
odreñuju se koeficijenti za slijedeća radna mjesta: 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela      2,35 
Viši stručni suradnik                                      2,26 
Viši referent                                                   2,25 
Računovodstveni referent                             2,15 
Referent – komunalni redar                          1,90 
Komunalni radnik                                          1,40. 
 

Članak 4. 
 
  Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na 
snagu ove Odluke ovlašteni službenik Jedinstvenog 
upravnog odjela donijet će pojedinačna rješenja o 
plaći službenika i namještenika zaposlenih u 
Jedinstvenom upravnom odjelu. 
 Općinski načelnik će u roku iz stavka 1. ovoga 
članka donijeti rješenje o plaći pročelnika ili 
ovlaštenog službenika Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 5. 
 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o koeficijentima za obračun službenika i 
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Rasinja („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 18/10. i 17/13). 
 

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

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE RASINJA 

 
KLASA: 120-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/13-15-1 
Rasinja, 29. siječnja 2015. 

                                                                                                         
PREDSJEDNIK: 

Josip Mlinarić, dr.vet.med., v.r. 
 

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 članka 
44. Statuta Općine Rasinja (“Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije” broj 5/13.), općinski 
načelnik Općine Rasinja 20. siječnja 2015. utvrñuje 
 
 
 

 
PLAN PRIJMA 

u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Rasinja za 2015. godinu 

 
. 



26. veljače 2015.        “SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”               Broj 2   -  Stranica  46  

 

I. 
 
 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Rasinja za 2015. godinu (u daljnjem 
tekstu: Plan) utvrñuje se: 

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu, 

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodreñeno vrijeme, 

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

 
II. 

 
 Na temelju ovog 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 Rasinja i osiguranim financijskim sredstvima 
u Proračunu Općine Rasinja za 2015. godinu. 
 

III. 
 
 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 20. 
siječnja 2015. godine zaposleno je na neodreñeno 
vrijeme 3 službenika i 1 namještenik. 
 Utvrñuje se: 

− potreban broj službenika na neodreñeno 
vrijeme za 2015. godinu – 2 

− potreban broj namještenika na neodreñeno 
vrijeme 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 objavit će se u “Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije”.  
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE RASINJA 

 
KLASA: 112-01/15-01/01 
URBROJ: 2137/13-15-1 
Rasinja, 20. siječnja 2015. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Danimir Kolman, v.r. 
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 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

   

1. Odluka o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke 
županije za životno djelo 

14 

2. Odluka o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke 
županije za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“  

14 

3. Odluka o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke 
županije za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-
križevačke županije 

15 

4. Odluka o dodjeli Nagrade Koprivničko-križevačke 
županije za iznimno postignuće u protekloj godini  

15 

5. Odluka o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke 
županije 

15 

6. Odluka o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke 
županije  

16 

7. Odluka o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke 
županije 

16 

8. Odluka o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke 
županije 

16 

9. Odluka o dodjeli Zahvalnice Koprivničko-križevačke 
županije 

17 

10. Odluka o usvajanju Akcijskog plana provedbe 
Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke 
županije za razdoblje 2011. – 2013. za 2015. godinu  

17 

11. Odluka o izmjenama Odluke o kreditiranju studenata s 
područja Koprivničko-križevačke županije  

18 

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju 
Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. 
godinu 

18 

13. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju 
predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih 
priznanja Koprivničko-križevačke županije  

18 

14. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda Koprivničko-križevačke županije  

19 

15. Zaključak o usvajanju Izvješća o mjerama provoñenja 
Programa „Meñunarodna suradnja i EU projekti“ 

19 

16. Zaključak o usvajanju Informacije o provoñenju mjera 
prema Programu „Konkurentno gospodarstvo“ 

19 

17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenim 
obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2014. 
godinu 

20 

18. Zaključak o prihvaćanju Informacije o odobravanju i 
utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u 
2014. godini 

20 

   

 AKTI ŽUPANA  

   

7. Odluka o načinu osiguravanja financijskih sredstava za 
uredno izvršenje zakupa prava lova  

20 

8. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova 
Školskog odbora Srednje škole Koprivnica 

21 

9. Rješenje o imenovanju radne skupine za provoñenje 
Programa energetske obnove zgrada javnog  sektora 
kod Agencije za pravni promet i posredovanje 
nekretnina 

21 

10. Zaključak o izlučivanju dijela registraturnog gradiva u 
Koprivničko-križevačkoj županiji 

22 

   

   

   

   

   

 OPĆINA GOLA 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

   

1. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Gola iz Proračuna 
Općine Gola za 2015. godinu 

24 

2. Odluka o rasporeñivanju redovitih godišnjih 
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Gola u 2015. godini 

25 

3. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Gola za razdoblje od 
2010. do 2018. godine za 2014. godinu 

25 

   

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

   

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

26 

2. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Gola za razdoblje od 2010. do 2018. godine 
za 2014. godinu  

26 

   

 OPĆINA KALINOVAC 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

   

1. Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Kalinovac iz Proračuna 
Općine Kalinovac za 2015. godinu 

28 

2. Odluka o rasporeñivanju sredstava za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Kalinovac u 2015. godini 

29 

   

 AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA  

   

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

30 

   

 OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI 
AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

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

30 

   

   

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

23 

1. Odluka o rasporeñivanju redovitih godišnjih 
sredstava za rad političkih stranaka  zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Drnje za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2015. godine 

22 

   

 OPĆINA DRNJE 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

SADRŽAJ 
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 OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

   

1. Odluka o rasporeñivanju redovitih godišnjih 
sredstava za financiranje političkih stranaka 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Koprivnički 
Bregi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2015. godine 

31 

2. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom na području Općine 
Koprivnički Bregi za 2014. godinu 

32 

   

 AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA  

   

1. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
na području Općine Koprivnički Bregi za 2014. 
godinu 

32 

   

 OPĆINA LEGRAD 
AKT OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

   

1. Odluka o rasporeñivanju sredstava za redovito 
godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 
1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine 

33 

   

 AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA  

   

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

33 

   

 OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

   

1. Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz 
radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika Općine Novigrad Podravski 

34 

2. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika 
općinskog načelnika Općine Novigrad Podravski koji 
dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa 

34 

3. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski  

35 

4. Odluka o naknadama predsjedniku Općinskog 
vijeća, zamjeniku predsjednika Općinskog vijeća i 
članovima Općinskog vijeća Općine Novigrad 
Podravski 

35 

5. Odluka o rasporeñivanju redovitih godišnjih 
sredstava za rad političkim strankama i članovima 
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača 
zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Novigrad 
Podravski u 2015. godini 

36 

6. Odluka o financiranju političkih stranaka i članova 
Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Novigrad 
Podravski iz Proračuna Općine Novigrad Podravski 
za 2015. godinu 

37 

7. Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje 
prava služnosti na javnim površinama kojima 
upravlja Općina Novigrad Podravski i nekretninama 
u vlasništvu Općine Novigrad Podravski 

37 

8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Novigrad Podravski 
za 2014. godinu 

39 

   

   

   

 OPĆINA PETERANEC 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

   

1. Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi 
i financiranja programa i projekata udruga od 
interesa za opće dobro na području Općine 
Peteranec u 2015. godini  

39 

2. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora 
za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine 
Peteranec 

40 

3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Socijalnog vijeća Općine Peteranec 

40 

4. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog 
načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2014. godine 

41 

5. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom na području Općine 
Peteranec za 2014. godinu  

41 

   

 AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA  

   

1. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
na području Općine Peteranec za 2014. godinu  

41 

   

 OPĆINA PODRAVSKE SESETE 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

1. Plan prijma na stručno osposobljavanje u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske 
Sesvete u 2015. godini 

43 

   

 OPĆINA RASINJA 
AKT OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

   

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i 
mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan 
prodavaonica na području Općine Rasinja  

43 

2. Odluka o rasporeñivanju 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 2015. 
godine  

44 

3. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika 
i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Rasinja  

45 

   

 AKT OPĆINSKOG NAČELNIKA  

   

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

45 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Stranica  49  -  Broj 2         “SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE”            26. veljače 2015. 

 

“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. 


