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REPUBLIKA   HRVATSKA 

 

 

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
 

Ž U P A N 

KLASA: 023-01/14-01/1 
URBROJ: 2137/1-01/01-14-1 
Koprivnica, 14. siječnja 2014. 
 
 
 Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13. i 14/13.) sazivam I. Kolegij pročelnika u 2014. 
godini za dan 
 

20. siječnja 2014.  (ponedjeljak) u 9,00 sati 
 
 Sastanak će se održati u sobi 28/I. 
 
 Za sastanak predlažem slijedeći  
 

 
D N E V N I   R E D 

 
1. Pripreme za 7. sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, 
2. Upute za izradu Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za drugo 

polugodište 2013.g., 
3. Godišnji izvještaj o financijskom upravljanju i kontroli, 
4. Upravljanje rizicima i sastavljanje registra rizika, 
5. Upute oko izrade planova rada upravnih tijela za 2014.g., kao i izvještaji o izvršenju 

planova rada za 2013.g. 
6. Upute oko sastavljanja izjave o financijskoj odgovornosti za 2013.g. 
7. Informacija o Pravilniku o načinu provoñenja postupaka nabave male vrijednosti, 
8. Razno. 

 Obvezuju se pozvani pristupiti na sazvani Kolegij. 
 
 
 
                Ž U P A N: 
             DARKO Koren, ing. grañ. 
 

 
 
 
 
 



2 

 

Dostaviti: 
 
1. Zamjenik župana Darko Sobota, ovdje 
2. Zamjenik župana Ivan Pal, ovdje 
3. Marina Horvat Pavlic, po ovlaštenju župana obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela 

za poslove Županijske skupštine, župana i opće poslove, ovdje 
4. Robertina Zdjelar, po ovlaštenju župana obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za 

financije, proračun i javnu nabavu, ovdje 
5. Marijan Štimac, po ovlaštenju župana obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za 

gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i meñunarodnu suradnju, 
6. Dražen Kozjak, po ovlaštenju župana obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za 

prostorno ureñenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, ovdje 
7. Branka Cuki, po ovlaštenju župana obavlja poslove pročelnice Upravnog odjela za 

zdravstveno-socijalne djelatnosti i Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport 
i nacionalne manjine, ovdje 

8. Ljubica Belobrk-Flamaceta, po ovlaštenju župana obavlja poslove pročelnice Službe ua 
unutarnju reviziju, ovdje. 


