
Na temelju članka 6. stavka 1. Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s 

grbom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 93/95), točke II. Odluke o određivanju 

nadležnih tijela za korištenje i čuvanje pečata s grbom Republike Hrvatske koje u svom radu 

koriste nadležna izborna povjerenstva s područja Koprivničko-križevačke županije, Državnog 

izbornog povjerenstva Republike Hrvatske KLASA: 030-01/17-01/20, URBROJ: 507-02/02-

17-8 od 4. travnja 2017. i Sporazuma o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale 

dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjesno nadležnog ureda državne uprave 

KLASA: 011-02/19-01/342, URBROJ: 515-02-01-02/4-19-6 od 16. prosinca 2019. župan 

Koprivničko-križevačke županije 22. svibnja 2020.  donio je  

 

O D L U K U 

 

o određivanju ovlaštene osobe Koprivničko-križevačke županije kojoj se povjeravaju na 

čuvanje pečati nadležnih izbornih povjerenstava na području Koprivničko-križevačke 

županije  

 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom određuje se ovlaštena osoba Koprivničko-križevačke županije kojoj 

se povjeravaju na čuvanje pečat Županijskog izbornog povjerenstva Koprivničko-križevačke 

županije (dalje u tekstu: ŽIP) kao i pečati  nadležnih gradskih i općinskih izbornih 

povjerenstava s područja Koprivničko-križevačke županije (dalje u tekstu: nadležna izborna 

povjerenstva).   

  

Članak 2. 

 

Za ovlaštenu osobu kojoj se povjeravaju na čuvanje pečati ŽIP-a i nadležnih izbornih 

povjerenstava određuje se:  

-Helena Matica Bukovčan, dipl. iur., viša savjetnica-specijalistica za poslove 

Županijske skupštine i opće poslove u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i 

pravne poslove u Koprivničko-križevačkoj županiji (kontakt podaci 

helena.matica.bukovcan@kckzz.hr, 048 658-252).  

 

 

Članak 3. 

 

U slučaju potrebe za korištenje pečata od strane ŽIP-a ili nadležnih izbornih 

povjerenstava, tijekom povjeravanja pečata na čuvanje Koprivničko-križevačkoj županiji, 

ovlaštena osoba iz članka 2. ove Odluke će ovlaštenoj osobi ŽIP-a ili ovlaštenoj osobi 

nadležnih izbornih povjerenstava na njihov pisani zahtjev ustupiti pečat na korištenje. 

Potpisom u Evidenciji izrađenih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske (dalje u 

tekstu: Evidenicija) od strane ovlaštene osobe ŽIP-a ili ovlaštene osobe nadležnih izbornih 

povjerenstava potvrdit će se primitak pečata. 

 O davanju na korištenje pečata ŽIP-u ili nadležnim izbornim povjerenstvima, 

Koprivničko-križevačka županija će bez odgode dostaviti obavijest Državnom izbornom 

povjerenstvu Republike Hrvatske. 

 

 

 

mailto:helena.matica.bukovcan@kckzz.hr


Članak 4. 

  

 Po prestanku potrebe zbog kojih su pečati dani ŽIP-u ili nadležnim izbornim 

povjerenstvima, tijekom povjeravanja pečata na čuvanje Koprivničko-križevačkoj županiji, 

ŽIP ili nadležna izborna povjerenstva dužna su bez odgode vratiti pečate ovlaštenoj osobi iz 

članka 2. ove Odluke. 

 Ovlaštena osoba utvrđena člankom 2. ove Odluke svojim potpisom u Evidenciji 

potvrdit će vraćanje pečata Koprivničko-križevačkoj županiji. 

 O vraćanju pečata Koprivničko-križevačka županija će bez odgode dostaviti obavijest 

Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske. 

 

Članak 5. 

  

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju ovlaštene osobe 

Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji kojoj se povjeravaju na čuvanje 

pečati nadležnih izbornih povjerenstva na području Koprivničko-križevačke županije  

KLASA: 038-01/20-01/6, URBROJ: 2137-01-17-2 od 25. srpnja 2017. godine. 

 

 

Članak 6. 

 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a 

stupa na snagu 1. lipnja 2020. 

 

ŽUPAN  

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

KLASA: 038-01/20-01/6 

URBROJ: 2137/1-02/03-20-1 

Koprivnica, 22. svibnja 2020. 

         ŽUPAN 

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

 

 

  

  


