
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 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 25. siječnja 2017. donio je 

 

PRAVILNIK  

o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku dodjele sredstava za  

naknade koje se isplaćuju iz proračuna Koprivničko-križevačke županije 

za socijalno-zaštitne potrebe 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o postupku dodjele sredstava za naknade koje se isplaćuju iz proračuna 

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

Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/14. i 6/16.) u članku 4. stavku 1. riječ: „prioriteta“ 

briše se, a riječ: „mjesečno“ zamjenjuje se riječima: „u skladu s pristiglim zahtjevima“. 

U istom članku stavku 2. riječi :“ bez obzira na listu prioriteta“ brišu se. 

 

Članak 2. 

U članku 5. riječi: „Mjesto na listi prioriteta korisnika iz zahtjeva ovisna je o sljedećem:“ 

zamjenjuju se riječima: „ Korisnici naknade sukladno odredbama ovog Pravilnika utvrdit će 

se prema sljedećim kriterijima: “. 

 

Članak 3. 

U članku 9. stavku 1. riječ: „prioriteta“, veznik: „i“  i broj „5.“ brišu se. 

U članku 9. stavku 2. riječi: “financije, proračun i javnu nabavu“ zamjenjuju se riječima: 

„gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu“. 

U istom članku stavku 3. riječi: „ gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu“ 

zamjenjuju se riječima: “financije, proračun i javnu nabavu“. 

  

Članak 4. 

U članku 10. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 

„Iznimno, korisnik novčanih sredstava može se osloboditi od obaveze iz stavka 2. ovog 

članka, ukoliko u zapisničkoj izjavi, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, opravda 

nemogućnost dostave dokaza o namjenskom korištenju sredstava i obveže se na njihovo 

namjensko korištenje.“, a dosadašnji stavak 4. postaje stavkom 5. 

 

     Članak 5. 

 Ove izmjene i dopuna Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 

 

ŽUPAN 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

KLASA: 011-01/17-01/4 

URBROJ: 2137/1-06/02-17-2 

Koprivnica, 25. siječnja 2017. 
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