
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) i 

članka 28. Poslovnika o radu župana  Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“, broj 10/14.) župan Koprivničko-križevačke županije 

donosi 

 

RJEŠENJE 

o osnivanju i imenovanju  

Stručnog povjerenstva za izradu Strategije upravljanja i raspolaganja  

imovinom u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije  

za razdoblje od 2016. do 2020. godine 

 

 

I. 

 

Ovim Rješenjem osniva se i imenuje Stručno povjerenstvo za izradu Strategije 

upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije za 

razdoblje od 2016. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo). 

 

 

II. 

 

Stručno povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana. 

U Stručno povjerenstvo imenuju se: 

1. Darko Sobota, zamjenik župana, za predsjednika, 

2. Ivan Pal, zamjenik župana, za člana, 

3. mr. sc. Robertina Zdjelar, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i 

javnu nabavu, za članicu, 

4. Marina Horvat Pavlic, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske 

skupštine i pravne poslove, za članicu, 

5. Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne 

djelatnosti i poljoprivredu, za člana. 

 

III. 

 

Zadatak Stručnog povjerenstva iz točke II ovog Rješenje je priprema Strategije 

upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije za 

razdoblje od 2016. do 2020. godina uz primjenu Strategije upravljanja i raspolaganja 

imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine („Narodne 

novine“ broj 76/13.), a temeljem preporuka Državnog ureda za reviziju, Područni ured 

Koprivnica. 

 

IV. 

 

Mandat Stručnom povjerenstvu traje do pripreme konačnog prijedloga Strategije 

upravljanja imovinom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2016. do 2020. godina 

koji će se uputiti Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije na raspravu i 

donošenje. 



V. 

 

Stručnom povjerenstvu ne pripada naknada za rad i naknada troškova sukladno Odluci 

o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine 

Koprivničko-križevačke županije te njezinih radnih tijela  („Službeni glasnik Koprivničko-

križevačke županije“ broj 11/14.). 

 

VI. 

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Stručnog povjerenstva obavljat će 

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove, Odsjek za imovinsko-pravne 

poslove i razvoj ljudskih potencijala. 

 

VII. 

 

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

 

 

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

KLASA: 080-01/16-01/1 

URBROJ: 2137/1-02/01-16-1 

Koprivnica, 11. siječnja 2016. 

 

        ŽUPAN: 

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


