
 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“, broj 25/13. i 85/15.) i točke 5. podtočke 1. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke 

županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 4/15.) župan Koprivničko-

križevačke županije 7. prosinca 2015. donio je  

 

PLAN SAVJETOVANJA  SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

ZA 2016. GODINU 

 

I. 

 

Župan Koprivničko-križevačke županije donosi Plan savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan). 

Plan je koncipiran na način da se kroz tabelarni prikaz utvrđuje naziv općeg akta/ 

dokumenta o kojem će se provesti savjetovanje, nositelj izrade, predviđeno vrijeme 

donošenja/usvajanja, predviđeno razdoblje provedbe savjetovanja kao i metoda na koji se 

namjerava provesti postupak savjetovanja.     

 

TABELARNI PRIKAZ  

 

R.b. NAZIV OPĆEG AKTA, 

DOKUMNETA 

 

NOSITELJ IZRADE RAZDOBLJE 

PROVEDBE 

SAVJETOVA

NJA/ 

PREDVIĐEN

O VRIJEME 

DONOŠENJA, 

USVAJANJA 

METODA 

SAVJETOVA

NJA 

I.  Akcijski plan energetske 

učinkovitosti za razdoblje 

2016.-2018. godine 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, komunalne 

djelatnosti i poljoprivredu 

I tromjesečje 

2016. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje  

II.  Odluka o ustanovljenju 

zajedničkih otvorenih 

lovišta na području 

Koprivničko-križevačke 

županije 

 

Stručna komisija za 

zajednička lovišta 

Koprivničko-križevačke 

županije u suradnji s 

Upravnim odjel za 

gospodarstvo, komunalne 

djelatnosti i poljoprivredu 

I tromjesečje 

2016. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

III.  Odluka o utvrđivanju 

postupka i uvjeta javnog 

natječaja, kriterija 

vrednovanja ponuda za 

davanje u zakup 

zajedničkih otvorenih 

lovišta na području 

Koprivničko-križevačke 

županije 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, komunalne 

djelatnosti i poljoprivredu 

I tromjesečje 

2016. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 



 

 

IV.  Odluka o davanju 

koncesije za izgradnju 

distribucijskog plina na 

području Općine Rasinja 

Stručno povjerenstvo za 

dodjelu koncesije za 

izgradnju distribucijskog 

sustava plina na području 

Općine Rasinja u suradnji s  

Upravnim odjelom za 

gospodarstvo, komunalne 

djelatnosti i poljoprivredu 

III tromjesečje 

2016. godine 

Internetsko 

savjetovanje 

V.  Proračun Koprivničko-

križevačke županije za 

2017. godinu s 

projekcijama za 2018. i 

2019. godinu 

Upravni odjel za financije, 

proračun i javnu nabavu 

IV. tromjesečje 

2016. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

VI.  Odluka o izvršavanju 

Proračuna Koprivničko-

križevačke županije za 

2017. godinu 

Upravni odjel za financije, 

proračun i javnu nabavu 

IV. tromjesečje 

2016. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

VII.  Odluka o prihvaćanju 

Županijske razvojne 

strategije za razdoblje 

2014.-2020. 

„PORA“ Razvojna agencija 

Podravine i Prigorja u 

suradnji s Upravnim odjel za 

gospodarstvo, komunalne 

djelatnosti i poljoprivredu, 

svim upravnim tijelima 

Koprivničko-križevačke 

županije, ustanovama i 

trgovačkim društvima na 

području Koprivničko-

križevačke županije te 

članovima Radne grupe za 

izradu Županijske razvojne 

strategije    

IV. tromjesečje 

2016. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Master plan integriranog 

prijevoza putnika i 

intermodalnog prijevoza 

tereta na području 

sjeverne Hrvatske 

Varaždinska, Međimurska i 

Koprivničko-križevačka 

županija 

IV. tromjesečje 

2016. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

IX.  Socijalni plan skrbi za 

područje Koprivničko-

križevačke županije 

za razdoblje od 2016. do 

2020. 

Savjet za socijalnu skrb u  

Koprivničko-križevačkoj 

županiji i Upravni odjel za 

zdravstveno-socijalne 

djelatnosti 

 

IV. tromjesečje 

2016. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

 



 

 

II. 

 

Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županiji“, kao 

i na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije.  

 

ŽUPAN  

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

KLASA:   011-04/15-01/22 

URBROJ: 2137/1 -01/03-15-1 

Koprivnica, 7. prosinca 2015.  ŽUPAN: 

                                                                                             Darko Koren, ing. građ., v.r. 

 

 

 


