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             REPUBLIKA HRVATSKA 

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA  ŽUPANIJA 

            Županijska skupština  

  

Koprivnica, 27. rujna 2017. 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

od 26. rujna 2017. 
 

sa 3. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije koja je održana u 

Gradskoj vijećnici u Koprivnici, Zrinski trg 1/I, s početkom u  16,00  sati. 

  Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-01/17-01/1, URBROJ: 2137/1-02/01-17-47 

od 18. rujna 2017. godine.    

 

 Sjednici prisustvuju: 

a) članice i članovi Županijske skupštine: 

  -   Vlado Bakšaj, Mijo Bardek, Goran Borčić, Damir Felak, Miljenko Flajs, Marko 

Fucak, Goran Gregurek, Irena Jagarinec, Siniša Kavgić, Renato Kivač, Miroslav Kovačić, 

Martina Kuntić, Dejan Kutičić, Željko Lacković, Jadranka Lakuš, Ivica Lukač, Zlatko Makar, 

Vjekoslav Maletić, Siniša Maroševac, Branko Mesarov, Dajana Milodanović, Đurđica Mustaf, 

Eugen Pali, Hrvoje Parag, Tomislav Pasariček, Mirko Perok, Stjepan Peršin, Željko Pintar, 

Verica Rupčić, Marijan Ružman, Ivan Sabolić, Ivica Srbljinović, Željko Šantić, Božidar 

Štubelj, Željko Vugrinec, Marija Vukobratović, Matija Zamljačanec. 

 

Sjednici opravdano ne prisustvuju članovi: 

1. Zdravko Ivančan, 

2. Tihana Kraljić, 

3. Siniša Pavlović, 

4. Robertina Zdjelar. 

 

b) ostali prisutni: 

1. Darko Koren, župan, 

2. Darko Sobota, zamjenik župana, 

3. Ratimir Ljubić, zamjenik župana,  

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

pravne poslove,  

5. Melita Ivančić, pročelnica Službe ureda župana, 

6. Marko Jembrek,  pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu,  

7. Marijan Štimac, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i 

poljoprivredu,  

8. Željka Koluder Vlahinja, pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne 

djelatnosti, 
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9. Ana Mušlek, p. o. župana vrši dužnost pročelnice u Upravnom odjelu za obrazovanje, 

kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, 

10. Damir Petričević, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu 

okoliša i zaštitu prirode,  

11. Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.d. 

12. Melita Birčić, ravnateljica "PORA-e" Razvojne agencije Podravine i Prigorja, 

13. Dragutin Guzalić, ravnatelj Županijske uprave za ceste, 

14. Vjekoslav Štimac, načelnik Policijske uprave koprivničko-križevačke, 

15. Zoran Klarić, predstavnik Instituta za turizam,  

16. Snježana Boranić, predstavnica Instituta za turizam, 

17. Helena Matica Bukovčan, voditeljica Odsjeka za poslove Županijske skupštine, 

18. Verica Ujlaki, voditeljica Odsjeka za informatičku podršku i informacijsku sigurnost u 

Službi ureda župana, 

19. Marija Kovačec, snima sjednicu, 

20. Petra Slavečki, Radio Kaj, 

21. Goran Generalić, Radio postaja Koprivnica, 

22. Hrvoje Šlabek, novinar Podravskog lista,  

23. Željko Picig, Prigorski hr,  

24. Sandra Levak Miklošić, Radio Drava, 

25. novinari TV Srce, 

26. novinari VTV. 

       

Sjednicu je otvorio predsjednik Željko Pintar i pozdravio sve prisutne.  

   

  Pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina 

Horvat Pavlic izvršila je prozivku članova. 

   Prozivkom je utvrđeno da sjednici prisustvuje 37 članica i članova, odnosno većina od 

ukupnog broja pa je Županijska skupština mogla donositi pravovaljane akte. 

  Pročelnica Marina Horvat Pavlic izvijestila je prisutne o izvršenju akata s 2. sjednice 

Županijske skupštine. 

  Na skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Županijske skupštine nije bilo primjedaba te je  

jednoglasno sa 37 glasova „za“ prihvaćen. 

 

 Za riječ se javio član Skupštine Željko Lacković te upozorio na valjanost glasovanja 

električkim putem, s obzirom da nije donesena nova Poslovnička odluka. 

 Na upit je odgovorila pročelnica Marina Horvat Pavlic.  

 

 Predsjednik je otvorio raspravu o predloženom dnevnom redu. 

 Član Županijske skupštine Željko Lacković obavijestio je prisutne da povlači prijedlog 

za dopunu dnevnog reda i to Odluku kojom bi se smanjile cijene korištenja nekretnina i 

pokretnina školskih ustanova kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija.  

 Nakon toga Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 37 glasova „za“ 

prihvatila sljedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

  

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke 

županije za I. polugodište 2017. godine, 

2. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. 

godinu, 
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3. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke 

županije za 2017. godinu, 

4. Davanje Mišljenja na prijedlog za imenovanje načelnika Policijske uprave koprivničko-

križevačke,  

5. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske 

skupštine Koprivničko-križevačke županije,  

6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana 

Koprivničko-križevačke županije,  

7. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije,  

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za 

upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, 

9. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za upravljanje 

županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije, 

10. Donošenje Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva: 

a) Ceste d.d. Bjelovar 

b) PZC VARAŽDIN d.d., 

11. Donošenje Odluke o donošenju Operativnog plana razvoja cikloturizma Podravine i 

Prigorja,  

12. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Rješenja o proglašenju šume „Borik“ šumom 

s posebnom namjenom, 

13. Donošenje Odluke o pristupanju Koprivničko-križevačke županije PANNON europskoj 

grupaciji za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću,          

14. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi 

Koprivničko-križevačke županije,         

15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu, 

16. Donošenje Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova 

Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije,   

17. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Koprivničko-križevačke županije, 

18. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-

križevačke županije, 

19. Donošenje Rješenja o imenovanju članova/članica i zamjenika članova/članica Savjeta za 

razvoj civilnog društva u Koprivničko-križevačkoj županiji,  

20. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva 

Koprivničko-križevačke županije, 

21. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članica  

Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji,  

22. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima Koprivničko- 

križevačka županija ima dionice ili poslovne udjele, za 2016. godinu, s prijedlogom 

Zaključka: 

a) „Piškornica“, 

b) Ceste“ d.d. Bjelovar,  

c) PZC Varaždin, 

d) „Geopodravina“ d.o.o., 

23. Donošenje Odluke o pokretanju i provedbi postupka likvidacije Trgovačkog društva 

„Geopodravina“ d.o.o., 

24. Donošenje Zaključka o otpisu potraživanja zakonske zatezne kamate za studentski kredit, 
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25. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije 

za 2017. godinu – Proračunska zaliha za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, s 

prijedlogom Zaključka,  

26. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna 

Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, Proračunska zaliha za: 

a) srpanj, 

b)  kolovoz, 

27. Informacija o predlaganju člana Nadzornog odbora „Piškornice“ d.o.o., 

28. Informacija župana Koprivničko-križevačke županije o imenovanju predsjednika/ 

predsjednica i  članova/članica upravnog vijeća: 

a) „PORE“  Razvojne agencije Podravine i Prigorja, 

b) Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, 

c) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 

Koprivničko-križevačke županije,   

29. Informacija župana Koprivničko-križevačke županije o imenovanju predsjednika/ 

predsjednica i  članova/članica upravnog vijeća: 

a) Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, 

b) Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, 

c) Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,  

d) Ljekarni Koprivnica, 

e) Ljekarne Križevci, 

f) Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica,  

30. Pitanja i prijedlozi članova i članica. 

 

 Predsjednik je obavijestio o održanim sjednicama odbora i klubova članova. 

 

Točka 1. 

 

 Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja Proračuna dao je župan Darko Koren.  

 U raspravi je sudjelovao Željko Vugrinec, u ime Kluba SDP-a i Liberalnih demokrata. 

Na raspravu se osvrnuo župan Darko Koren. 

 Županijska skupština je sa 30 glasova „za“ i 7 „protiv“ prihvatila Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za I. polugodište 2017. 

godine. 

Točka 2. 

 

 Izmjene i dopune Proračuna obrazložio je župan Darko Koren. 

 U raspravi su sudjelovali Željko Vugrinec u ime Kluba SDP-a i Liberalnih demokrata,   

Branko Mesarov u ime Kluba HSS-a, Siniša Kavgić i Marija Vukobratović.  

 Na raspravu i postavljena pitanja očitovao se župan Darko Koren. 

 Županijska skupština je sa 27 glasova „za“ i 10 „protiv donijela II. izmjene i dopune 

Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu. 

 

Točka 3. 

 

 Prijedlog Odluke obrazložio je župan Darko Koren. 

 Županijska skupština je bez rasprave, sa 36 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ donijela  

Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. 

godinu. 
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Točka 4. 

 

 Prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave koprivničko-križevačke Vjekoslav 

Štimac. 

 Za riječ su se javili članovi Siniša Kavgić, Dejan Kutičić, Božidar Štubelj, Stjepan 

Peršin i župan Darko Koren. 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela Mišljenje na prijedlog 

za imenovanje načelnika Policijske uprave koprivničko-križevačke. 

 

Točka 5. 

 

 Prijedlog Poslovničke odluke obrazložila pročelnica Marina Horvat Pavlic. 

 Željko Vugrinec u ime Kluba članova SDP-a i Hrvatskih laburista predložio je  

amandman na prijedlog Poslovničke odluke, kojim predlažu da se sjednice odbora sazivaju   

pet dana nakon dostave materijala za sjednicu.  

 Drugi dio amandmana odnosio se na prijedlog da točka „Pitanja i prijedlozi članova i 

članica“ postane 1. točkom dnevnog reda sjednica Županijske skupštine.  

 Na prijedlog se očitovao župan Darko Koren, koji je prvi dio amandmana prihvatio, a 

drugi dio nije. 

 Nadalje u raspravi su sudjelovali Željko Vugrinec, Željko Lacković, Damir Felak i 

župan Darko Koren.  

 Na neka od pitanja odgovorila je Marina Horvat Pavlic. 

 Nakon rasprave predsjednik je stavio na glasovanje drugi dio predloženog amandmana 

kojega župan nije prihvatio, a odnosi se na članak 167. Poslovnika, kojim bi se točka Pitanja i 

prijedlozi članova Županijske skupštine stavila kao točka 1. sjednica Županijske skupštine. 

 Županijska skupština sa 11 glasova „za“, 21 „protiv“ i 5 „suzdržanih“ nije prihvatila 

predloženi amandman. 

 

 Nakon glasovanja o prijedlogu Poslovničke odluke, Županijska skupština je sa 26 

glasova „za“ i 11 „protiv“ donijela Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. 

 

Točka 6. 

 

 Prijedlog Odluke obrazložila je pročelnica Marina Horvat Pavlic. 

 U raspravi su sudjelovali Željko Vugrinec, Željko Lacković, Miljenko Flajs, Ivica 

Lukač i Dejan Kutičić. 

 Na raspravu se očitovao župan Darko Koren. 

 

 Županijska skupština je sa 26 glasova „za“ i 11 „suzdržanih“ donijela Odluku o 

izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana Koprivničko-križevačke 

županije. 

 

Točka 7. 

 

 Prijedlog Odluke obrazložila je Marina Horvat Pavlic. 

 U raspravi su sudjelovali Željko Vugrinec u ime Kluba članova SDP-a i Hrvatskih 

laburista, Dejan Kutičić, Siniša Kavgić, Željko Lacković.  

 Na raspravu se očitovao župan Darko Koren. 
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 Županijska skupština je sa 26 glasova „za“, 10 „protiv“ i 1 „suzdržan“ donijela Odluku 

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Koprivničko-križevačke županije. 

Točka 8. 

 

 Prijedlog Odluke obrazložila je pročelnica Marina Horvat Pavlic.  

 Županijska skupština je bez rasprave, sa 37 glasova „za“ donijela Odluku o izmjenama 

i dopunama Odluke o osnivanju Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim 

cestama Koprivničko-križevačke županije. 

 Prisutnima se zahvalio Dragutin Guzalić. 

 

Točka 9. 

 

 Obrazloženje Rješenja dao je župan Darko Koren.  

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno, sa 37 glasova „za“ donijela   

Rješenje o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim 

cestama Koprivničko-križevačke županije. 

 

Točka 10. 

 

 Prijedlog Odluka obrazložio je župan Darko Koren.  

 U raspravi su sudjelovali članovi Željko Vugrinec, Siniša Kavgić, Željko Lacković, 

pročelnik Marijan Štimac i župan Darko Koren. 

 Županijska skupština je glasujući o svakom prijedlogu Odluke posebno sa 26 glasova 

„za“ i 11 „protiv“  donijela je 

a) Odluku o prodaji dionica trgovačkog društva Ceste d.d. Bjelovar 

b) Odluku o prodaji dionica trgovačkog društva PZC VARAŽDIN d.d. 

 

Točka 11. 

 

 Operativni plan razvoja cikloturizma obrazložili su Zoran Klarić i Snježana Boranić 

ispred Instituta za turizam. 

 U raspravi je sudjelovao član Željko Lacković. 

 Županijska skupština je jednoglasno, sa 37 glasova „za“ donijela Odluku o donošenju 

Operativnog plana razvoja cikloturizma Podravine i Prigorja. 

 

Predsjednik je u 19,20 odredio stanku od 10 minuta. 

Sjednica je nastavljena u 19,30 sati. 

 

Pročelnica Marina Horvat Pavlic izvršila je prozivku članova kojom je utvrđeno da je 

sjednici, trenutno, prisutno 31 član i članica Županijske skupštine.  

 

Točka 12.  

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 31 glasom „za“ (trenutno 

prisutnih) donijela Odluku o stavljanju izvan snage Rješenja o proglašenju šume „Borik“ 

šumom s posebnom namjenom. 
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Točka 13. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno, sa 33 glasa „za“ (trenutno 

prisutnih) donijela Odluku o pristupanju Koprivničko-križevačke županije PANNON 

europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću. 

 

Točka 14. 

 

 Obrazloženje Odluke dao je zamjenik župana Ratimir Ljubić. 

U raspravi o Odluci o osnivanju Savjeta za umirovljenike sudjelovao je član Siniša Kavgić u 

ime Kluba članova SDP-a i Hrvatskih laburista. 

 Županijska skupština je jednoglasno, sa 33 glasa „za“ (trenutno prisutnih) donijela  

Odluku o osnivanju Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi Koprivničko-

križevačke županije. 

Točka 15. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 35 glasova „za“ (trenutno 

prisutnih) donijela Odluke o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu. 

 

Točka 16. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 35 glasova „za“ donijela Javni 

poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih 

Koprivničko-križevačke županije. 

 

Točka 17. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 35 glasova „za“ (trenutno 

prisutnih) donijela  Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Koprivničko-križevačke županije. 

 

Točka 18. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 35 glasova „za“ donijela  

Rješenje o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke 

županije. 

Točka 19. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 35 glasova „za“ donijela  

Rješenje o imenovanju članova/članica i zamjenika članova/članica Savjeta za razvoj civilnog 

društva u Koprivničko-križevačkoj županiji. 

 

Točka 20. 

 

 Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 35 glasova „za“ donijela  

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke 

županije. 
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Točka 21.  

 

Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 35 glasova „za“ donijela 

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članica  Službeničkog suda u 

Koprivničko-križevačkoj županiji.  

Točka 22.  

 

 Obrazloženje po Izvješću o poslovanju Piškornice dao je direktor Mladen Jozinović. 

 U raspravi su sudjelovali članovi Željko Vugrinec, Dejan Kutičić, Siniša Kavgić, 

Damir Felak, Zlatko Makar i Marija Vukobratović. 

 Na raspravu i postavljena pitanja  očitovao se direktor Piškornice Mladen Jozinović. 

   

 Županijska skupština sa 20 glasova „za“, 13 „protiv“ i 2 „suzdržana“ donijela je          

a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva „Piškornica“ za 2016. 

godinu. 

 Županijska skupština, glasujući o svakom izvješću posebno, jednoglasno sa 33 glasa 

„za“, donijela je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u kojima 

Koprivničko-križevačka županija ima dionice ili poslovne udjele, za 2016. godinu, za 

- Ceste“ d.d. Bjelovar,  

- PZC Varaždin, 

- „Geopodravina“ d.o.o. 

 

Točka 23. 

 

Županijska skupština je bez rasprave, sa 32 glasa „za“ i 1 „suzdržan“ donijela  Odluku 

o pokretanju i provedbi postupka likvidacije Trgovačkog društva „Geopodravina“ d.o.o. 

Točka 24. 

 

Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 33 glasa „za“ donijela   

Zaključak o otpisu potraživanja zakonske zatezne kamate za studentski kredit. 

 

Točka 25. 

 

Županijska skupština je bez rasprave, jednoglasno sa 33 glasa „za“ donijela Zaključak 

o prihvaćanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 

2017. godinu – Proračunska zaliha za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. 

 

Točka 26.  

 

  Županijska skupština je bez rasprave jednoglasno sa 33 glasa „za“ donijela Zaključak o 

usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 

2017. godinu, Proračunska zaliha za srpanj. 

 

Točka 27. 

 

Informaciju o predlaganju člana Nadzornog odbora „Piškornice“ d.o.o. dao je župan 

Darko Koren.  

Točka 28. 

 

 Župan Darko Koren informirao je članove i članice o imenovanju 

predsjednika/predsjednica i  članova/članica upravnog vijeća: 
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a) „PORE“  Razvojne agencije Podravine i Prigorja, 

b) Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, 

c) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 

Koprivničko-križevačke županije . 

 

Točka 29. 

 

Župan Darko Koren informirao je prisutne o imenovanju predsjednika/predsjednica i  

članova/članica upravnog vijeća: 

 

a) Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, 

b) Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, 

c) Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,  

d) Ljekarni Koprivnica, 

e) Ljekarne Križevci, 

f) Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica.  

 

Točka 30. 

 

 Pod točkom „Pitanja i prijedlozi članova i članica“ za riječ  se javio Siniša Kavgić. 

 Na prvo postavljeno pitanje, o spremnosti naše civilne zaštite, odgovorio je zamjenik 

župana Ratimir Ljubić. 

 Na pitanje vezano uz rekonstrukciju Gundulićeve ulice u Križevcima član je zatražio 

pisani odgovor.  

 

 Sjednica Županijske skupštine završena je u 21,20 sati. 

 

 

 ZAPISNIK SASTAVILA:      PREDSJEDNIK: 

Helena Matica Bukovčan, v.r.      Željko Pintar, v.r. 


