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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim 

priznanjima Koprivničko-križevačke županije 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 

Koprivničko-križevačka županija 

 

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne 

poslove 

Cilj i glavne teme savjetovanja Javno savjetovanje provedeno je s ciljem 

prikupljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti o 

predmetnom nacrtu prijedloga Odluke. 

Pravna osnova za donošenje Odluke o izmjenama 

i dopunama Odluke o javnom priznanjima Koprivničko-

križevačke županije sadržan je u članku 10. Statuta 

Koprivničko-križevačke županije „Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“, broj 7/13., 14/13.,  

9/15. i 11/15.-pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni 

tekst i 4/20.), kojim je propisano da se uvjeti za dodjelu, 

izgled, oblik, kriteriji, postupak dodjele te tijela nadležna  

za provođenje postupka dodjele javnih priznanja utvrđuju 

Odlukom o dodjeli javnih priznanja Koprivničko-

križevačke županije.   

Člankom 1. izrađenog nacrta Odluke uvodi se 

kategorija promicanja inovatorstva kao jedne od 

djelatnosti za koju će se ubuduće dodjeljivati javno 

priznanje Koprivničko-križevačke županije. 

Člankom 2. definirana je vrsta novog javnog 

priznanja kao Nagrada Koprivničko-križevačke županije 

za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“.  

Člankom 3. predlaže se smanjivanje iznosa 

novčane nagrade koja se dodjeljuje kao nagrada za 

životno djelo na 15.000,00 kuna. 

Člankom 4. detaljno se opisuju uvjeti za 

dodjeljivanje novog javnog priznanja, njegov oblik te 

izgled. 

Člankom 5. povećava se iznos novčane nagrade 

koja  bi se dodjeljivala za Zahvalnice Koprivničko-

križevačke županije. 

Člankom 6. se predlaže kod dodjele Plaketa 

Župana Koprivničko-križevačke županije, uvođenje 

dodjele novčane nagrade u iznosu od 3.000,00 kuna neto. 

Člankom 7. definiraju se ovlašteni predlagatelji za 

dodjelu novog javnog priznanja. 

Člankom 8. utvrđuje se Odboru za statut i 

poslovnik obveza izrade pročišćenog teksta Odluke. 

Datum dokumenta studeni 2020. godine  

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

drugi odgovarajući način? 

Nacrt Odluke objavljen je na internetskoj stranici 

Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).  
 

http://www.kckzz.hr/
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Ako jest, kada je nacrt 

objavljen, na kojoj internetskoj 

stranici i koliko vremena je 

ostavljeno za savjetovanje? 

 

 

Ako nije, zašto? 

Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke 

županije proaktivno su 10. studenog 2020. g. informirani 

o provođenju postupka savjetovanja.  

 

Javno savjetovanje trajalo je osamnaest dana te je bilo 

otvoreno od 10. pa do 27. studenoga 2020. godine. 

 

- 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očekivanja? 

Putem internetske javne rasprave nismo zaprimili nijedno 

očitovanje. 

 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDABA: 

 

Prihvaćene primjedbe 

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene 

i obrazloženje razloga za 

neprihvaćanje 

- 

 

 

- 

 

- 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Provedba internetskog  savjetovanja nije zahtijevala  

dodatne financijske troškove. 

Tko je i kada izradio izvješće o 

provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: 

Helena Matica  

Datum: 

28. studenog 2020. 

 

KLASA: 011-04/20-01/15 

URBROJ: 2137/1-02/03-20-2 

Koprivnica, 28. studenoga 2020. 

 


