
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), a  

sukladno odredbama Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-

križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije broj 20/16.) Župan Koprivničko-križevačke županije  20. prosinca  2016.,  

donio je 

  

RJEŠENJE 

o imenovanju Povjerenstva za praćenje provedbe Akcijskog plana 

 za socijalno uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji  

za razdoblje od 2017. do 2020. godine 

  

I. 

  

 U Povjerenstvo za praćenje provedbe Akcijskog plana za socijalno uključivanje Roma 

u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) imenuju se: 

1) Ivan Pal, prof,. zamjenik Župana Koprivničko-križevačke županije zadužen za 

društvene djelatnosti, predsjednik Povjerenstva, 

2) Franjo Horvat predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine u Koprivničko-

križevačkoj županiji, zamjenik predsjednika Povjerenstva, 

3) Marina Horvat Pavlic, dipl.iur. pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske 

skupštine i pravne poslove, članica, 

4) Vesna Peršić Kovač, prof. viša stručna savjetnica za kulturu, udruge, nacionalne 

manjine i sport u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne 

manjine zadužen za obrazovanje i nacionalne manjine, članica, 

5) Nikola Gerendaj, ing.građ. stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u 

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i zaštitu prirode, član, 

6) Željko Oršoš izabrani predstavnik romske nacionalne manjine Grada Koprivnice, član, 

7) Branko Balog izabrani predstavnik romske nacionalne manjine Općine Peteranec, član, 

8) Valerija Golubić, predstavnica Županiske koordinacije za ljudska prava Koprivničko-

križevačke županije, članica, 

9) Krunoslav Belaj, prof., predstavnik osnovnih škola s područja Koprivničko-križevačke 

županije, član, 

10) Ratimir Ljubić, dipl.ing. predstavnik srednjih škola s područja Koprivničko-

križevačke županije, član, 

11) Robert Vulić, predstavnik Savjeta za razvoj civilnog društva, član. 

  U rad Povjerenstva mogu se uključiti i predstavnici drugih tijela i institucija, odnosno 

stručnjaci koji nisu članovi Povjerenstva, ukoliko za to postoji potreba. 

  

II. 

  

 Mandat Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja traje od dana imenovanja do 31. ožujka 

2021. godine. 

  

III. 

  

 Zadaće Povjerenstva su: 

 - sustavno praćenje i koordiniranje provedbe Akcijskog plana za socijalno uključivanje 

Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine (u daljnjem 



tekstu: Akcijski plan), 

 - predlaganje mjera za unaprjeđenje provo-đenja Akcijskog plana, 

 - izrada preporuka, mišljenja, stručnih obrazlo-ženja, te smjernica u vezi s provedbom 

Akcijskog plana, 

 - predlaganje  Županijskoj skupštini Kopri-vničko-križevačke županije, izmjena i 

dopuna Akcijskog plana, 

 - razmatranje izvješća nadležnih tijela i institu-cija koja sudjeluju u provedbi mjera 

Akcijskog plana, 

 - praćenje rasporeda i utroška sredstava za provođenje mjera Akcijskog plana za koje se 

sredstva izdvajaju iz proračuna Koprivničko-križevačke županije. 

  

IV. 

  

 Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu. 

  

V. 

  

 Naknade za rad Povjerenstva i vanjskih suradnika iz točke I. stavka 2. ovog Rješenja 

osiguravaju se u proračunu Koprivničko-križevačke županije, sukladno Odluci o naknadama 

predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke 

županije i njezinih radnih tijela („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 

11/14.). 

  

VI. 

  

 Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel za 

obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine. 

VII. 

  

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

  

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

  

KLASA: 080-01/16-01/15  

URBROJ: 2137/1-02/10-16-1                      ŽUPAN: 

Koprivnica, 20. prosinca 2016.                  Darko Koren, ing.građ., v.r. 

 

 

 


