
Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. 

19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 53. stavka 5. 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  9. lipnja 2017. donio je 

 

 

ODLUKU 

o povjeravanju određenih poslova iz svog djelokruga  

zamjenicima župana Koprivničko-križevačke županije 

 

 

Članak 1. 

 

Odlukom o povjeravanju određenih poslova iz svog djelokruga zamjenicima župana 

Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se područja određenih 

poslova koja iz svoje nadležnosti župan Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: 

župan) povjerava na obavljanje zamjenicima župana Koprivničko-križevačke županije (u 

daljnjem tekstu: zamjenici župana).  

 

Članak 2. 

 

Zamjeniku župana Darku Soboti, ing. polj. iz Kalinovca povjeravaju se poslovi 

koordinacije iz upravnih područja gospodarstva, komunalnih djelatnosti, poljoprivrede, 

prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i zaštite prirode koji su u nadležnosti i djelokrugu 

rada upravnih tijela, trgovačkih društava u kojima Koprivničko-križevačka županija ima udjele 

ili dionice i javnih ustanova nad kojima Koprivničko-križevačka županija obavlja osnivačka 

prava. 

 

Članak 3. 

 

Zamjeniku župana Ratimiru Ljubiću, dipl.ing. iz Koprivnice povjeravaju se poslovi 

koordinacije iz upravnih područja obrazovanja, kulture, znanosti, sporta, nacionalnih manjina, 

zdravstva i socijalne skrbi koji su u nadležnosti i djelokrugu rada upravnih tijela, trgovačkih 

društava u kojima Koprivničko-križevačka županija ima udjele ili dionice i javnih ustanova nad 

kojima Koprivničko-križevačka županija obavlja osnivačka prava. 

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka povjeravaju se i poslovi koordiniranja projekata 

koji se provode u suradnji s POROM – Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja. 

 

Članak 4. 

 

Zamjenici župana prate i usmjeravaju rad upravnih tijela, trgovačkih društava u kojima 

Koprivničko-križevačka županija ima udjele ili dionice i javnih ustanova nad kojima 

Koprivničko-križevačka županija obavlja osnivačka prava. 

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenici su dužni pridržavati se uputa župana. 

 

Članak 5. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju određenih poslova 

iz svog djelokruga zamjenicima župana Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/13.). 
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Članak 6. 

 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije”. 

 

 

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

 

KLASA: 022-05/17-01/02 

URBROJ: 2137/1-02/10-17-1 

Koprivnica, 9. lipnja 2017.       

ŽUPAN 

Darko Koren, ing. građ., v.r. 


