
Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 55. Statuta  Koprivničko-križevačke županije (“Službeni 
glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13 i 14/13)  Župan Koprivničko-križevačke 
županije 29. svibnja 2015. donio je 
 

R J E Š E N J E 
o  osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu akata 

u području zaštite i spašavanja Koprivničko- križevačke županije 
 

I. 
 

Osniva se Povjerenstvo za izradu akata u području zaštite i spašavanja Koprivničko-
križevačke županije. 

 II. 
 U Povjerenstvo se imenuju:  
1. Ivan Pal, zamjenik župana - za predsjednika,  
2.Zvonimir Habijan zapovjednik vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije- za 
zamjenika predsjednika,  
3. Nenad Martinaga, vijećnik Županijske skupštine – za člana,  
4. Slavko Lakuš, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice - za člana,  
5. Ivan Matosović, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca - za člana, 
6. Mladen Jakupčić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurñevca – za člana, 
7. Željka Koluder Vlahinja, zapovjednica Zapovjedništva civilne zaštite Koprivničko-križevačke  

županije - za članicu 
8.Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, 

poljoprivredu i meñunarodnu suradnju – za člana,  
9.Zlatko Filipović, ravnatelj Zavoda za prostorno ureñenje Koprivničko-križevačke županije - za 
člana,  

10. Dražen Kozjak, pročelnik Upravnog odjela za prostorno ureñenje, gradnju, zaštitu okoliša i 
zaštitu prirode – za člana, 

11. Stjepan Behin, stručni suradnik za promet i poslove zaštite i spašavanja Upravnog odjela za  
gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i meñunarodnu suradnju – za člana.  

 
III.  

 
Zadaća Povjerenstva je da u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" 

broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Pravilnikom o metodologiji za izradu planova ugroženosti i 
planova zaštite i spašavanja ( „Narodne novine“  broj 30/14 i 67/14) i drugim propisima, u 
ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, izradi nacrt procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Koprivničko-križevačke županije i nacrt plana zaštite i 
spašavanja Koprivničko-križevačke županije. 

 
 

        IV. 
 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljati će Upravni odjel za 
gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i meñunarodnu suradnju Koprivničko-
križevačke županije. 

 
 
 
 



 
 

V. 
 

Donošenjem ovog Rješenja  prestaje važiti Rješenje o  osnivanju i imenovanju Povjerenstva 
za izradu akata u području zaštite i spašavanja Koprivničko- križevačke županije (“Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije” broj 1/10). 

 
VI. 

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

 
 
KLASA: 810-03/15-01/12 
URBROJ: 2137/1-03/03-15-01 
Koprivnica, 29. svibnja 2015. 
 
 

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


