
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., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni 

tekst i 137/15.) i na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15.-pročišćeni tekst), Župan 

Koprivničko-križevačke županije 28. travnja 2016. donio je   

 

 

PRAVILNIK  

o izmjenama Pravilnika o postupku dodjele sredstava naknade  

koje se isplaćuju iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije 

za socijalno-zaštitne potrebe 

 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o postupku dodjele sredstava naknade koje se isplaćuju iz Proračuna 

Koprivničko-križevačke županije za socijalno-zaštitne potrebe („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 2/14.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 3. stavku 4. riječi: „financije, 

proračun i javnu nabavu“ zamjenjuju se riječima: „gospodarstvo, komunalne djelatnosti i 

poljoprivredu“. 

 

Članak 2. 

U članku 4. stavku 1. Pravilnika  riječi: „financije, proračun i javnu nabavu“ zamjenjuju se 

riječima: „gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu“. 

 

Članak 3. 

U članku 9. stavku 3. Pravilnika  riječi: „financije, proračun i javnu nabavu“ zamjenjuju se 

riječima: „gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu“. 

 

Članak 4. 

Članak 10. mijenja se i glasi:  

“Novčana sredstva koja se korisniku isplaćuju direktno na njegov žiro račun, korisnik je dužan 

koristiti isključivo za namjenu navedenu u zahtjevu, u skladu s važećim propisima i ovim Pravilnikom. 

 Korisnik novčanih sredstava dužan je u roku od 30 dana od dana isplate novčanih sredstava 

dostaviti dokaz o namjenskom korištenju sredstava (račun i slično) nadležnom upravnom odjelu iz 

članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika, odnosno članka 3. stavka 4. ovog Pravilnika  

Nadležni upravni odjeli iz stavka 2. ovog članka dužni su odmah presliku dokaza o 

namjenskom trošenju sredstava dostaviti Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu. 

U slučaju nepostupanja sukladno odredbama ovog članka, korisnik novčanih sredstava je 

dužan dodijeljena financijska sredstva vratiti u Proračun Koprivničko-križevačke županije.“. 

 

Članak 5. 

Ove izmjene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije“. 

 

ŽUPAN 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

KLASA:   011-01/16-01/26 

URBROJ: 2137/1-02/03-16-1 

Koprivnica, 28. travnja 2016.                                                                                    ŽUPAN: 

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

 


