
Na temelju članka 55. Statuta  Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13. i 14/13.) i članka 28. Poslovnika o radu Župana 
Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 
10/14.)  Župan Koprivničko-križevačke županije donio je 

 

ODLUKA 
o osnivanju i imenovanju  

Povjerenstva Koprivničko-križevačke županije 
 
 

Članak 1. 

Prethodno se utvrñuje da je Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i 
organiziranog kriminaliteta  (u daljnjem tekstu: USKOK) donijelo Rješenje o provoñenju istrage, 
broj K-US-125/15, IS-US-40/15 od 22. travnja 2015. godine, protiv I. okrivljenika Darka Korena 
iz Križevaca i II-okrivljenika Zdenka Kulića iz Vinkovaca (u daljnjem tekstu: Rješenje o 
provoñenju istrage). 

USKOK je Rješenje o provoñenju istrage dostavio Damiru Felaku, predsjedniku 
Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, koji je 29. travnja 2015. godine isto 
dostavio Darku Korenu, izabranom županu Koprivničko-križevačke županije. 

 

Članak 2. 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije za 
potrebe utvrñivanja opravdanosti prijedloga Koprivničko-križevačke županije, kao oštećenika,  
za ostvarivanje imovinsko pravnog zahtjeva te privremenih mjera u postupku pobliže opisanom 
u članku 1. stavku 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana. 
U Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke imenuje se: 
1. Darko Sobota, zamjenik župana, za predsjednika, 
2. Ivan Pal, zamjenik župana, za člana, 
3. Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, 

župana i opće poslove, za članicu, 
4. Robertina Zdjelar, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, 

za članicu, 
5. Suzana Zemljak, viša savjetnica za pravne poslove, Upravni odjel za gospodarstvo, 

komunalne djelatnosti, poljoprivredu i meñunarodnu suradnju,  za članicu. 
 
 



Članak 4. 

 Mandat osobama imenovanima u članku 3. ove Odluke traje do okončanja postupka 
pobliže opisanog u članku 1. stavku 1. ove Odluke, odnosno do izbora punomoćnika oštećenika. 

 

Članak 5. 

Osobama imenovanima u članku 3. ove Odluke ne pripada naknada za rad i naknada 
troškova prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, a radi prisustvovanja 
sjednici radnog tijela. 

 

Članak 6. 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 

 

ŽUPAN  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
 
KLASA: 021-06/15-05/2 
URBROJ: 2137/1-01/01-15-2 
Koprivnica, 19. svibnja 2015. 
          ŽUPAN: 
         Darko Koren, ing. grañ., v.r. 


