
   

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. 

– pročišćeni tekst) i članka 28. Poslovnika o radu župana Koprivničko-križevačke županije 

(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj  10/14. i 04/16.) Župan Koprivničko-

križevačke županije,  01. kolovoza 2019. donosi 

 

 

RJEŠENJE 

o osnivanju i imenovanju Radne skupine za pripremu projekta revitalizacije  

Dvorca Inkey u Rasinji 

 
 

I. 

 

Rješenjem o osnivanju i imenovanju Radne skupine za pripremu projekta revitalizacije 

dvorca Inkey u Rasinji (u daljnjem tekstu: Rješenje) osniva se Radna skupina  za pripremu 

projekta revitalizacije Dvorca Inkey u Rasinji (u daljnjem tekstu: Radna skupina). 

 

 

II. 

 

Za predsjednika i članove Radne skupine imenuju se: 

1. Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, predsjednik, 

2. Darko Masnec, pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, član, 

3. Marina Horvat, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne 

poslove, članica, 

4. Melita Ivančić, pročelnica Službe ureda župana, članica, 

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

poljoprivredu, član, 

6. Melita Birčić, ravnateljica „PORA-e“ Regionalne razvojne agencije  Koprivničko-

križevačke županije, članica, 

7. Kristina Sočev, pomoćnica direktora Ureda Turističke zajednice Koprivničko-križevačke 

županije, članica, 

8. Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 

na području Koprivničko-križevačke županije, članica, 

9. Zlatko Filipović, ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-

križevačke županije, član, 

10. Danimir Kolman, općinski načelnik Općine Rasinja, 

11. Krunoslav Belaj, ravnatelj Osnovne škole Andrije Palmovića iz Rasinje. 

 

III. 

 

Zadaća Radne skupine je stručna obrada mogućnosti revitalizacije dvorca Inkey u Rasinji, 

te davanje prijedloga za izradu projekta obnove i revitalizacije dvorca Inkey, radi prijave za 

financiranje iz sredstava EU fondova. 

Stručne i administrativne poslove za Radnu skupinu obavljati će Upravni odjel za 

financije, proračun i javnu nabavu. 
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IV. 

 

Imenovanim osobama iz točke II. ovog Rješenja pripada pravo na naknadu za rad i 

naknadu troškova prijevoza sukladno Odluci o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i 

članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela 

(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/14. i 2/19.) 

 

 

V. 

 

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

 

 

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

KLASA: 080-01/19-01/08  

URBROJ: 2137/1-02/04-19-1 

Koprivnica,  01. kolovoza 2019. 

                                                                                                                   ŽUPAN 

                                                                                                       Darko Koren, ing. građ.v.r. 


