
 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“, broj 25/13. i 85/15.) i točke 5. podtočke 1. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću u postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke 

županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 4/15.) župan Koprivničko-

križevačke županije 28. prosinca 2017. donio je  

 

PLAN SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU  

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

ZA 2018. GODINU 

 

I. 

 

Župan Koprivničko-križevačke županije donosi Plan savjetovanja sa javnošću 

Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu ( u daljnjem tekstu: Plan savjetovanja) koji 

sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na 

interese građana i pravnih osoba Koprivničko-križevačke županije, a o kojima se namjerava 

provesti postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. 

 

II. 

 

Plan savjetovanja koncipiran je na način da se kroz tabelarni prikaz utvrđuje naziv općeg 

akta/dokumenta, nositelj izrade, predviđeno razdoblje provedbe savjetovanja, predviđeno vrijeme 

donošenja/usvajanja, kao i metoda kojom se namjerava provesti postupak savjetovanja.     

 

 

R.b. NAZIV OPĆEG AKTA, 

DOKUMENTA 

 

NOSITELJ IZRADE RAZDOBLJE 

PROVEDBE 

SAVJETOVANJA/ 

PREDVIĐENO 

VRIJEME 

DONOŠENJA, 

USVAJANJA 

METODA 

SAVJETO

VANJA 

I.  Statutarna Odluka o 

izmjenama Statuta 

Koprivničko-križevačke 

županije 

 

Upravni odjel za poslove 

Županijske skupštine i 

pravne poslove 

I tromjesečje 

2018. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

II.  Poslovnička Odluka o 

izmjenama Poslovnika 

Županijske skupštine 

Koprivničko-križevačke 

županije 

Upravni odjel za poslove 

Županijske skupštine i 

pravne poslove 

I tromjesečje 

2018. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

III.  Odluka o rasporedu sredstava 

Proračuna Koprivničko-

križevačke županije za 2018. 

godinu političkim strankama 

Upravni odjel za 

financije, proračun i 

javnu nabavu  

I tromjesečje 

2018. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 



 

 

IV.  Odluka o izmjenama   

Odluke o osnivanju 

„PORA-e“ Razvojne 

agencije Podravine i 

Prigorja za promicanje i 

provedbu razvojnih 

aktivnosti u Koprivničko-

križevačkoj županiji 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, 

komunalne djelatnosti i 

poljoprivredu u suradnji 

sa Upravnim odjelom za 

poslove Županijske 

skupštine i pravne 

poslove i „PORA-om“ 

Razvojnom agencijom 

Podravine i Prigorja 

I tromjesečje 

2018. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

V.  Odluka o izmjenama Odluke 

o minimalnim cijenama i 

evidenciji korištenja 

nekretnina i pokretnina 

školskih ustanova kojima je 

osnivač Koprivničko-

križevačka županija 

Upravni odjel za 

obrazovanje, kulturu, 

znanost, sport i 

nacionalne manjine 

II tromjesečje 

 2018. godine  

Internetsko 

savjetovanje 

VI.  Odluka o usvajanju IV. 

Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Koprivničko-

križevačke županije 

Upravni odjel za 

prostorno uređenje, 

gradnju, zaštitu okoliša i 

zaštitu prirode  

III tromjesečje 

2018. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

VII.  Proračun Koprivničko-

križevačke županije za 2019. 

godinu s projekcijama za 

2020. i 2021. godinu 

Upravni odjel za 

financije, proračun i 

javnu nabavu 

IV. tromjesečje 

2018. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

VIII.  Odluka o izvršavanju 

Proračuna Koprivničko-

križevačke županije za 2019. 

godinu 

Upravni odjel za 

financije, proračun i 

javnu nabavu 

IV. tromjesečje 

2018. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

 

III. 

 

Ovaj Plan savjetovanja objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 

županiji“, kao i na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije.  

 

ŽUPAN  

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

KLASA:   011-04/17-01/13 

URBROJ: 2137/1 -02/03-17-1 

Koprivnica, 28. prosinca 2017.  ŽUPAN: 

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


