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KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

AKTI ŽUPANA 

1. 
 Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.,  
118/18. i 31/20.), članka 4. Pravilnika o sastavu 
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera 
civilne zaštite ( „Narodne novine“ broj 126/19. i 
17/20.) i članka 55. 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, 4/20. i 25/20.), 
župan Koprivničko-križevačke županije 5. siječnja 
2021. godine donio je 
  

ODLUKU 
o  izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju 

Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke 
županije 

 
Članak 1. 

 
 U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera 
civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije 
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 
broj 9/17., 2/18., 14/19., 5/20. i 18/20.) u članku 3. 
točka 3. mijenja se i glasi: 
 „3. Miroslav Puž, ovlašten za obavljanje 
poslova načelnika Policijske uprave koprivničko-
križevačke, za člana“. 
 

Članak 2. 
 

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

ŽUPAN 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 810-03/21-01/1 
URBROJ: 2137/1-01/02-21-1 
Koprivnica, 5. siječnja 2021.   
 

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

2. 
 Na temelju članka 2., članka 30. i članka 76. 
stavka 2. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne 
novine“, broj 7/09.), članka 5. Pravilnika o 
jedinstvenim klasifikacijskim i brojčanim oznakama 
stvaralaca i primalaca akata („Narodne novine“, broj 
38/88.) i članka 55. i članka 97. stavka 2. Statuta 
Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“, broj 7/13., 14/13., 
9/15., 11/15. - pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – 
pročišćeni tekst i 4/20.), župan Koprivničko-
križevačke županije donosi 
 

RJEŠENJE  
o utvrđivanju brojčane oznake stvaratelju i 
primatelju  akata na području Koprivničko-

križevačke županije 
 

I. 
 
 Za Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan Žabno, sa 
sjedištem u na adresi Sveti Ivan Žabno, Trg Karla 
Lukaša bb, MBS: 010120662, OIB: 06594469766, 
kao stvaratelja i primatelja akata na području 
Koprivničko-križevačke županije, utvrđuje se 
slijedeća brojčana oznaka: 

− 2137-106 - Dječji vrtić Žabac Sveti Ivan 
Žabno. 

 
II. 

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

ŽUPAN  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 035-02/21-02/01 
URBROJ: 2137/1-02/06-21-2 
Koprivnica, 7. siječnja 2021. 

 
ŽUPAN 

Darko Koren, ing. građ., v.r. 
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3. 
 Na temelju članka 81. stavka 1. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 
86/08., 61/11. i 04/18.), članka 55. Statuta 
Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13., 14/13,. 
9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. – 
pročišćeni tekst i 4/20.), članka 28. Pravilnika o 
stručnom usavršavanju (“Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije" broj 10/12.), Župan 
Koprivničko-križevačke županije  4. siječnja  2021. 
donosi 
 

PLAN 
STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I 
USAVRŠAVANJA  SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE 
ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

 
I. 

 

 Planom stručnog osposobljavanja i 
usavršavanja službenika i namještenika Koprivničko-
križevačke županije za 2021. godinu (u daljnjem 
tekstu: Plan) utvrđuju se konkretni oblici stručnog 
usavršavanja i osposobljavanja službenika i 
namještenika upravnih tijela Koprivničko-križevačke 
županije (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici) 
te njihov broj, koji će biti uključeni u stručno 
osposobljavanje i usavršavanje u 2021. godini i visina 
osiguranih sredstva u Proračunu Koprivničko-
križevačke županije za 2021. i projekcijama za 2022. 
i 2023. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 25/20.), (u daljnjem tekstu: 
Proračun za 2021. godinu). 

 
II. 

 

 Službenici i namještenici definirani ovim 
Planom mogu se osposobljavati i usavršavati za 
stjecanje: 

− osnovnog i naprednog znanja iz područja javne 
nabave, 

− osnovnih i naprednih znanja za zvanje 
ovlaštenog unutarnjeg revizora u javnom 
sektoru, 

− osnovnih i naprednih znanja iz drugih područja 
koja su u nadležnosti upravnih tijela, a za koje 
se   dobivaju uvjerenja o obučenosti i 
osposobljenosti, 

− osnovnih i naprednih znanja i vještina iz 
područja zaštite na radu, 

− više stručne spreme od one koju imaju, 
− sposobnosti, posebna znanja i vještine 

službenika koji rade na poslovima dodjele 
financijskih sredstava, ugovaranju i praćenju 
provedbe programa i projekata od interesa za 
opće dobro, u skladu s odredbama 
podzakonskih akata. 

 
III. 

 

 Ovim Planom planira se stručno 
osposobljavanje i/ili usavršavanje službenika 
Koprivničko-križevačke županije, prema osiguranim 
financijskim sredstvima u Proračunu za 2021. godinu, 
za poslove iz samoupravnog djelokruga kako slijedi: 

r.b. oblik stručnog osposobljavanja/
usavršavanja 

/tema 

broj ime polaznika visina predviđenih 
sredstava u kn 

1 stručno usavršavanje za javnu nabavu 2 Melita Bušljeta, Vedrana Podnar, 
  

9.000,00 

2 stručno usavršavanje – izobrazba za zva-
nje ovlaštenog unutarnjeg revizora u jav-
nom sektoru 

1 unutarnji revizor 5.000,00 
  
  

3 stručno usavršavanje – Upravljanje u kriz-
nim uvjetima, Veleučilište Velika Gorica, 1 
od 6 semestara, 

1 Krešimir Škvorc 7.480,00 

4 stručno usavršavanje iz područja informa-
cijske sigurnosti i korištenja društvenih 
mreža (Socijal media marketing) 

4 Verica Ujlaki, Mladen Fuček, 
 Karlo Sigetić, Natalija Hrženjak 

10.000,00 

5 stručni seminari i tečajevi   prisustvovanje stručnim seminarima  - ISO stan-
dard, financije, dodjele financijskih sredstava, ugo-
varanja i praćenje provedbe programa i projekata 
od interesa za opće dobro, upravno pravo, radno 
pravo, imovinsko-pravni odnosi, ovršno i procesno 
pravo, informatika, informacijska sigurnost, zaštita 
osobnih podataka, porezi, zaštita okoliša, prostor-
no uređenje i gradnja, europski fondovi, regionalni 
razvoj, gospodarstva, poduzetništva, komunalnog 
gospodarstva, vodnog gospodarstva, prostornog 
uređenja, zdravstvo, socijalna skrb, obrazovanje, 
kultura, nacionalne manjine, ravnopravnost spolo-
va, suzbijanje korupcije, koordinacija za ljudska 
prava, unutarnja revizija, zaštita na radu, državni 
stručni ispit i drugo. 

  
  
  

13.520,00 

UKUPNO 45.000,00 

IV. 
 
 Ovim Planom planira se stručno osposobljavanje i/ili usavršavanje službenika Koprivničko-križevačke župa-
nije, prema osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu za 2021. godinu, za povjerene poslove državne upra-
ve kako slijedi: 
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V. 
 
 Polaznici stručnog osposobljavanja i/ili 
usavršavanja za koja usavršavanja se dobivaju 
uvjerenja o usavršavanju, obučenosti i 
osposobljenosti, dužni su isti uredno pohađati, te po 
završetku stručnog osposobljavanja i/ili usavršavanja 
koje su pohađali, položiti završni ispit, u protivnom 
polaznici su dužni vratiti Koprivničko-križevačkoj 
županiji financijska sredstva uložena u njihovo 
stručno osposobljavanje i/ili usavršavanje. 
 

VI. 
 
 Financijska sredstva za provedbu stručnog 
osposobljavanja i usavršavanja osiguravaju se u 
Proračunu za 2021. godinu unutar Upravnog odjela 
za financije, proračun i javnu nabavu i  Upravnog 
odjela za opću upravu i imovinska prava. 
 

VII. 
 
 Ovaj Plan objaviti će se u “Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije”.  
 

ŽUPAN 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 130-01/20-01/4  
URBROJ:  2137/1-02/04-20-10 
Koprivnica,  4. siječnja 2021.                             

                                                                                                                         
ŽUPAN 

Darko Koren, ing. građ., v.r. 
 
4. 
 Na temelju članka 10.  stavka 2. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 
86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.), a na prijedlog 
pročelnika/ica upravnih tijela Koprivničko-križevačke 
županije, Župan Koprivničko-križevačke županije  4. 
siječnja 2021. utvrđuje slijedeći 
 

PLAN  
PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE  

U 2021. GODINI 
 

I. 
 
 Planom prijma u službu u upravna tijela 
Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu:  

Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika na 
neodređeno vrijeme, tijekom 2021. godine putem 
javnog natječaja. 
 

II. 
 
 Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela 
Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/20., 9/20. i 
28/20.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), predviđeno je 
ukupno sto četrdeset i sedam (147) radnih mjesta sa 
sto sedamdeset i šest (176) izvršitelja, a popunjeno je 
sto i devet (109) radnih mjesta sa sto dvadeset i šest 
(126) izvršitelja na neodređeno i na određeno 
vrijeme. 
 

III. 
 
 Sukladno predviđenim financijskim sredstvima 
u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 
2021.  i projekcijama za 2022. i 2023. godinu 
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 
broj 25/20.) planira se popunjavanje slobodnih radnih 
mjesta putem javnog natječaja u upravnim tijelima 
kako slijedi: 
 
 
1. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I 
JAVNU NABAVU 
 - službenik/ica visoke stručne spreme na 
radnom mjestu višeg stručnog suradnika za za  
europske fondove, 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno 
vrijeme, 
 
2.  UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-
SOCIJALNE DJELATNOSTI 
 - službenik/ica visoke stručne spreme na 
radnom mjestu pročelnika Upravnog odjela za 
zdravstveno-socijalne djelatnosti, 1 (jedan) izvršitelj, 
na neodređeno vrijeme, 
 
3.  UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I 
IMOVINSKA PRAVA 
izdvojeno mjesto rada Križevci 
 - službenik/ica visoke stručne spreme na 
radnom mjestu viši stručni suradnik za imovinska 
prava, 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme, 
 
4.  SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 
 -  1 (jedan) službenik/ica visoke stručne 
spreme na radnom mjestu viši unutarnji revizor, na 
neodređeno vrijeme, 
 
 

r.b. oblik stručnog osposobljavanja/
usavršavanja 

/tema 

broj ime polaznika visina predviđenih 
sredstava 

1 stručni seminari i tečajevi   prisustvovanje stručnim seminarima 
ugovaranja i praćenje provedbe programa i proje-
kata od interesa za opće dobro, imovinsko-pravni 
poslovi, registar kolektivnih ugovora, registar politi-
čkih stranaka, registar nacionalne manjine, ured-
sko poslovanje, opća uprava, matičarstvo, besplat-
na pravna pomoć, zdravstvo, socijalna skrb, ostva-
rivanje prava hrvatskih branitelja, obrazovanje, 
državni stručni ispit,  zaštita na radu, suzbijanje 
korupcije i drugo) 

   45.000,00 
  

UKUPNO    45.000,00 
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 -  1 (jedan) službenik/ica visoke stručne 
spreme na radnom mjestu unutarnji revizor, na 
neodređeno vrijeme, 
 -  1 (jedan) službenik/ica visoke stručne 
spreme na radnom mjestu pomoćni unutarnji revizor, 
na neodređeno vrijeme. 
 
 Sveukupan broj planiranih prijma u službu na 
slobodna radna mjesta tijekom 2021. godine je 6 
službenika/ica na neodređeno vrijeme, sukladno 
Pravilniku izvršiti će se, prema potrebi, preuzimanja, 
premještaj i raspored službenika i namještenika na 
slobodna radna mjesta u istom upravnom odjelu  ili 
će se izvršiti premještaj odnosno preuzimanje i 
raspored na radno mjesto u upravni odjel gdje ima 
slobodnih radnih mjesta.  
 

IV. 
 
 Ovim Planom prijma ne planira se prijam 
vježbenika tijekom 2021. godine.  
 

V. 
 
 Ovim Planom prijma utvrđuje se da je srpska 
nacionalna manjina zastupljena kroz jednu 
službenicu koja je u službi u Upravnom odjelu za 
financije, proračun i javnu nabavu u Koprivničko-
križevačkoj županiji. 
 

VI. 
 
 Ovaj Plan prijma objaviti će se u "Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije". 
 

ŽUPAN  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 112-01/20-01/26  
URBROJ: 2137/1-02/04-21-9 
Koprivnica, 4. siječnja  2021.                                                                            
 

ŽUPAN 
Darko Koren, ing. građ., v.r. 

 
5. 
 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., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 
25/20.) i članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda za 
prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije 
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 
broj 13/07., 12/09., 8/13., 12/13. i 2/14.) i članka 3. 
Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad 
ustanovama kojima je osnivač Koprivničko-
križevačka županija („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 7/13. i 17/14.) župan 
Koprivničko-križevačke županije 31. prosinca 2020. 
godine donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno 
uređenje Koprivničko-križevačke županije 

 
 
 

I. 
 
 Daje se suglasnost na Zaključak o donošenju 
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 
prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije 
za 2020. godinu, KLASA: 400-06/19-01/02, URBROJ: 
2137-14-20-11 od 04. prosinca 2020. godine. 
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
 

ŽUPAN 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 400-02/20-01/22  
URBROJ: 2137/1-05/01-20-2 
Koprivnica, 31. prosinca 2020. 
 

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

 
6. 
 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., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 
25/20.) i članka 5. Odluke o osnivanju Zavoda za 
prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije 
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" 
broj 13/07., 12/09., 8/13., 12/13. i 2/14.) i članka 3. 
Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad 
ustanovama kojima je osnivač Koprivničko-
križevačka županija („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 7/13. i 17/14.) župan 
Koprivničko-križevačke županije 31. prosinca 2020. 
godine donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda 
za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke 

županije za 2021. godinu i Financijski plan 
Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-

križevačke županije za 2021. godinu i projekcije 
za 2022. i 2023. godinu 

 
I. 

 
 Daje se suglasnost na Program rada Zavoda 
za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke 
županije za 2021. godinu, KLASA: 021-05/20-01/04, 
URBROJ: 2137-14-20-2 od 4. prosinca 2020. godine i 
Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje 
Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i 
projekcije za 2022. i 2023. godinu, KLASA: 400-06/20
-01/02, URBROJ: 2137-14-20-6, od 04. prosinca 
2020. godine. 
 

II. 
 
 Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
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ŽUPAN 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 
KLASA: 400-02/20-01/23  
URBROJ: 2137/1-05/01-20-2 
Koprivnica, 31. prosinca 2020. 
 

Župan: 
Darko Koren, ing.građ., v.r. 

 
7. 
 Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 
4/18. i 112/19.), članka 55. Statuta Koprivničko - 
križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“, broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. 
- pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. - pročišćeni tekst i 
4/20. i 25/20.) i članka 30. Odluke o ustrojstvu i 
djelokrugu upravnih tijela Koprivničko-križevačke 
županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“, broj 18/19. i 13/20.), na prijedlog pročelnika 
upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije i 
nakon provedenog savjetovanja sa sindikalnim 
povjerenicima Sindikata državnih i lokalnih službenika 
i namještenika Republike Hrvatske, sindikalnih 
podružnica u Koprivničko-križevačkoj županiji, župan 
Koprivničko-križevačke županije je 8. siječnja 2021. 
godine donio  
 

P R A V I L N I K  
o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu  

upravnih tijela Koprivničko - križevačke županije 
 

Članak 1. 
 
 U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela 
Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“, broj 1/20., 9/20. i 
28/20.) u članku 15. stavku 1. kod radnog mjesta broj 
6. Savjetnik za pravne poslove, u trećem stupcu 
tablice nazvanom: „OPIS POSLOVA RADNOG 
MJESTA SA POSTOCIMA UTROŠENOG 
VREMENA“, mijenja se cijeli opis poslova radnog 
mjesta s postocima utrošenog vremena i glasi: 
 
 „Izrađuje stručne materijale, nacrte općih i 
pojedinačnih akata za Županijsku skupštinu i njezina 
radna tijela, za župana i njegova radna tijela te u tom 
smjeru surađuje s upravnim tijelima i javnim 
ustanovama kojima je osnivač Županija i trgovačkim 
društvima u kojima Županija ima udjele ili dionice kao 
i drugim institucijama. Po potrebi pruža stručnu 
pomoć članovima Županijske skupštine, a u izradi 
općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Upravnog 
odjela, odnosno povezivanja radi izrade s nadležnim 
upravnim tijelima na koja se pojedini akti odnose 
……………………………………………………..20%.  
 Vodi upravni postupak do donošenja rješenja 
iz područja službeničkih i radnih odnosa za sva 
upravna tijela i iz područja nadležnosti Upravnog 
odjela……………………………………………….20%. 
 Pomaže u provedbi propisa kojima se 
reguliraju prava, obveze i odgovornosti Županije u 
vezi  s  pripremom i sazivanjem sjednica Županijske 
skupštine i njezinih radnih tijela te predlaže mjere i  
 
 

 

pruža stručnu potporu za unapređenje stanja u 
području područne (regionalne) samouprave. Po 
potrebi, priprema materijale za rad dužnosnika 
vezanih uz Hrvatsku zajednicu 
županija…………………………………………...10%. 
 Vodi propisane evidencije za potrebe isplate 
plaća te po potrebi vodi i druge 
evidencije.............................................................10%. 
 Vodi evidenciju o političkim strankama 
zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
nezavisnim vijećnicima........................................10%. 
 Vodi evidenciju kolektivnih ugovora i promjena 
(izmjena, dopuna ili otkaz) kolektivnih ugovora, 
registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na 
pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra 
udruga u koji se upisuju sindikati, udruge 
poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge 
poslodavaca više razine, koje djeluju samo u 
Koprivničko-križevačkoj županiji……………….…10%. 
 Obavlja poslove evidentiranja zastupljenosti 
nacionalnih manjina u službi u upravnim tijelima 
Županije…………………………………………...….5%. 
 Priprema dokumentaciju za pružanje pravne 
zaštite vezane uz poslove upravljanja, korištenja i 
raspolaganja nekretninama i pokretninama koje su u 
vlasništvu Županije……………………….………….5%. 
 Određuje brojčane oznake stvaralaca i 
primalaca akata na području Koprivničko-križevačke 
županije…………………………...…………………5%. 
 Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika 
ili pomoćnika pročelnika……………….................5%.“. 
 
 U članku 15. stavku 1. kod radnog mjesta broj 
10., u trećem stupcu tablice nazvanom: „OPIS 
POSLOVA RADNOG MJESTA SA POSTOCIMA 
UTROŠENOG VREMENA“, riječi: „o uredskom 
poslovanju (dalje Uredba)“ brišu se.  
 
 U članku 15. stavku 1. u prvom stupcu 
nazvanom: „REDNI BROJ, NAZIV I OSNOVNI 
PODACI O RADNOM MJESTU“ mijenja se naziv 
radnog mjesta s rednim brojem 11. i glasi: „11. 
Referent za poslove Županijske skupštine i uredsko 
poslovanje“ te se zatim kod istog radnog mjesta u 
trećem stupcu tablice nazvanom: „OPIS POSLOVA 
RADNOG MJESTA SA POSTOCIMA UTROŠENOG 
VREMENA“ mijenja cijeli opis poslova radnog mjesta 
s postocima utrošenog vremena i glasi: 
 „Obavlja poslove sortiranja i slaganja 
materijala za sjednice Županijske skupštine i radnih 
tijela Županijske skupštine, Kolegija župana s 
gradonačelnicima i općinskim načelnicima i Kolegija 
pročelnika…………………………………………...20%. 
  Priprema pomoćno-tehničke uvjete za 
snimanje sjednica naprijed navedenih tijela, tonski 
snima sjednice i nakon toga izrađuje koncept 
zapisnika………………………………..……….….30%. 
 Pomaže u vođenju propisanih evidencija za 
potrebe isplate plaća te po potrebi pomaže u vođenju 
i drugih 
evidencija...............................................................5%. 
 Po potrebi, obavlja tehničke poslove za rad 
Županijskog savjeta mladih, Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova, Antikorupcijskog 
povjerenstva i Koordinacije za ljudska 
prava…………………………………………….......5%. 
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 Obavlja poslove primanja, otvaranja  i 
pregledavanja pismena,   dokumenata i drugih pošiljki 
te njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u 
elektronske evidencije u skladu sa  Uredbom i 
dostavljanje putem internih dostavnih knjiga 
pročelnicima upravnih tijela, a osobno internu dostavnu 
knjigu sa poštom dostavlja pročelniku Upravnog odjela 
……………………..……….…....10%. 
       U skladu sa Uredbom vodi  u elektronskom 
obliku  propisane evidencije  i to: urudžbeni zapisnik, 
Upisnik I. i II. stupnja predmeta te u njima razvode 
spise predmeta prema uputi pisarnici od strane 
službenika koji po spisu postupa, na kraju godine 
zaključuje knjige i ispisuje neriješene 
predmete……………………………….............…..10%.  
     U skladu sa uputom pisarnici, Uredbom i 
posebnim pravilnikom stavlja dovršene spise predmeta 
u pismohranu na čuvanje, na zahtjev stranke izdaje 
kopije građevinskih 
dozvola………………………………………………10%. 
 U odsutnosti referenta uredskog poslovanja-
arhivara obavlja otpremanje akata preuzetih u toku 
dana na otpremu, obračunava poštarinu, vodi 
kontrolnik poštarine, knjigu preporučene i obične pošte 
………………………………...…………....…5%. 

 Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika ili 
pomoćnika pročelnika…………………….........5%.“. 
 
 U članku 15. stavku 1. radno mjesto broj 12. 
Pomoćni radnik za poslove Županijske skupštine, briše 
se. 
 
 U cijelom članku 15. stavku 2., u trećem stupcu 
tablice nazvanom: „OPIS POSLOVA RADNOG 
MJESTA SA POSTOCIMA UTROŠENOG VREMENA“, 
riječi: „o uredskom poslovanju (dalje Uredba)“ brišu se. 
 

Članak 2. 
 
 Ovaj Pravilnik objaviti će se u „Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na 
snagu 15. siječnja 2021. godine. 
 
KLASA: 023-01/20-01/1     
URBROJ: 2137/1-02/01-21-25     
Koprivnica,  8. siječnja 2021. 
 

ŽUPAN 
Darko Koren, ing. građ., v.r. 

OPĆINA ĐELEKOVEC 
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

1. 
 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 
04/18. i 112/19) i članka 47. Statuta Općine Đelekovec 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 9/09, 4/13, 5/16, 2/18. i 6/20), općinska načelnica 
Općine Đelekovec dana 5. siječnja 2021. utvrđuje 
 

PLAN 
PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI 
ODJEL OPĆINE ĐELEKOVEC U 2021. GODINI 

 
I. 

 
 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Đelekovec (u daljnjem tekstu: Plan) 
utvrđuje se: 

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine        
Đelekovec (u daljnjem tekstu: Jedinstveni 
upravni odjel), 

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme, 

− potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne 
spreme, 

− potreban broj službenika i namještenika na 
određeno vrijeme zbog povećanog opsega 
posla. 

 
II. 

 
 Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta 
popunjavat će se putem javnog natječaja. 
 Radna mjesta koja se popunjavaju na određeno 
vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji se 
objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 

 
 Jedinstveni upravni odjel popunjavati će radna 
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o 
unutarnjem redu i načinu rada Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Đelekovec i osiguranim financijskim 
sredstvima u Proračunu Općine Đelekovec za 2021. 
godinu. 
 

III. 
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. 
siječnja 2021. godine zaposleno je 3 službenika i 1 
namještenik na neodređeno vrijeme te 1 namještenik 
na određeno vrijeme.  
 

IV. 
 

 Utvrđuje se slijedeće: 
− potreban broj službenika na neodređeno vrijeme 

u 2021. godini – 0, 
− potreban broj namještenika na neodređeno 

vrijeme u 2021. godini – 0, 
− vježbenici u 2021. godinu – 0, 
− potreban broj službenika na određeno vrijeme u 

2021. godini – 0, 
− potreban broj namještenika na određeno vrijeme 

u 2021. godini - 1. 
 

V. 
 

 Ovaj Plan objaviti će se u „Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije“, a primjenjuje se od 
dana donošenja. 
 

OPĆINSKA NAČELNICA  
OPĆINE ĐELEKOVEC 

 

KLASA: 112-01/21-01/01 
URBROJ: 2137/05-21-1 
Đelekovec, 5. siječnja 2021. 
 

OPĆINSKA NAČELNICA: 
Štefica Sirutka, mag.ing.techn.graph., v.r. 
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1. 
 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 
4/18. i 112/19) i članka 46. Statuta Općine 
Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 6/13,  1/18. i 5/20), općinski 
načelnik Općine Ferdinandovac 4. siječnja 2021. 
utvrđuje  
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Ferdinandovac za 2021. godinu 
 

I. 
 

 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Ferdinandovac  za 2021. godinu (u 
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se: 

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Ferdinandovac         (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel), 

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme,  

− potreban broj službenika i namještenika na 
određeno vrijeme zbog povećanog opsega 
posla, 

−  potreban broj pripravnika,  
− potreban broj osoba na stručnom 

osposobljavanju bez zasnivanja radnog 
odnosa. 

 
II. 
 

 Na temelju ovoga Plana slobodna radna 
mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja.  
 Radna mjesta koja se popunjavaju na 
određeno vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji 
se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.  
 Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna 
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela  

 
Općine Ferdinandovac (KLASA: 022-05/16-03/38, 
URBROJ: 2137/15-16-1 od 23. svibnja 2016.) i 
osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu 
Općine Ferdinandovac za 2021. godinu.  

 
III. 
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 31. 
prosinac 2020. godine zaposlena su na neodređeno 
vrijeme 3 (tri) službenika i 3 (tri) namještenika. 
 
Utvrđuje se: 

− potreban broj službenika na neodređeno 
vrijeme za 2021. godinu ..............................0,  

− potreban broj namještenika na neodređeno 
vrijeme za 2021. godinu …...........................0,  

− potreban broj službenika na određeno vrijeme 
za 2021. godinu ……....................................0,  

− potreban broj namještenika na određeno 
vrijeme za 2021. godinu ...…...……..............0,  

− potreban broj pripravnika za 2021. 
godinu  .........................................................0, 

− potreban broj osoba na stručnom 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog 
odnosa za 2021. godinu ........………............1. 

 
IV. 

 
 Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije". 

 
OPĆINSKI NAČELNIK  

OPĆINE FERDINANDOVAC 
 
KLASA: 100-02/21-01/01 
URBROJ: 2137/15-02-21-1  
Ferdinandovac, 4. siječnja 2021.  

                                                                                                                             
OPĆINSKI NAČELNIK: 
Vjekoslav Maletić, v.r. 

OPĆINA FERDINANDOVAC 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINA GORNJA RIJEKA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. 
 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 
4/18. i 112/19) i članka 53. Statuta Općine Gornja 
Rijeka („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine 
Gornja Rijeka dana 7. siječnja 2021. godine utvrđuje 
 

PLAN PRIJMA  
u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine 

Gornja Rijeka za 2021. godinu 
 

 

 
I. 

 
 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Gornja Rijeka za 2021. godinu (u 
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se: 

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja 
Rijeka (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni 
odjel), 

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme, 

− potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne 
spreme i struke, 
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− potreban broj osoba za stručno 
osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa, 

− potreban broj službenika i namještenika na 
određeno vrijeme zbog povećanog opsega 
posla. 

 
II. 

 
 Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta 
popunjavat će se putem javnog natječaja.  
 Radna mjesta koja se popunjavaju na 
određeno vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji 
se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.  
 Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna 
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Gornja Rijeka i osiguranim financijskim 
sredstvima u Proračunu Općine Gornja Rijeka za 
2021. godinu.  
 

III. 
 
 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. 
siječnja 2021. godine zaposlena su 3 službenika na 
neodređeno vrijeme.  
 Utvrđuje se slijedeće: 

− potreban broj službenika na neodređeno 
vrijeme za 2021. godinu – 0, 

− potreban broj namještenika na neodređeno 
vrijeme za 2021. godinu – 0, 

− potreban broj vježbenika za 2021. godinu – 0, 
− potreban broj osoba za stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa za 2021. godinu – 1, 

− potreban broj službenika na određeno vrijeme 
za 2021. godinu – 0, 

− potreban broj namještenika na određeno 
vrijeme za 2021. godinu – 0. 

 
IV. 

 
 Ovaj Plan objavit će se u „Službenom glasniku 
Koprivničko-križevačke županije“, a primjenjuje se od 
dana donošenja. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE GORNJA RIJEKA 

 
KLASA: 112-01/21-01/01 
URBROJ: 2137/25-21-1 
Gornja Rijeka, 7. siječnja 2021. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Darko Fištrović, v.r. 

OPĆINA HLEBINE 
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

1. 
 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 
86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.)  i članka 46. Statuta 
Općine Hlebine («Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije» broj 10/09., 5/13., 3/18. i 6/20.), 
općinska načelnica Općine Hlebine dana 7. siječnja 
2021. godine utvrđuje  
 

PLAN PRIJMA  
u službu u Jedinstveni upravni odjel  

Općine Hlebine u 2021. godini 
 

I. 
 

 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Hlebine u 2021. godini (u daljnjem tekstu: 
Plan prijma) utvrđuje se:  

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hlebine 
(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel),  

− potreban broj službenika na neodređeno 
vrijeme,  

− potreban broj službenika i namještenika na 
određeno vrijeme zbog povećanog opsega 
posla. 

 

 II. 
 

 Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna 
mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja ili 
oglasa.  
 Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna 
mjesta prema ovom Planu prijma, u skladu s  

 
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Hlebine i osiguranim sredstvima u 
Proračunu Općine Hlebine za 2021. godinu.  

 
III. 

 
 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. 
siječnja 2021. godine zaposleno je na neodređeno 
vrijeme 3 službenika i 1 namještenik.  
 Utvrđuje se:  

− potreban broj službenika na neodređeno vrijeme 
za 2021. godinu – 0, 

− potreban broj namještenika na neodređeno 
vrijeme u 2021. godini – 0, 

− potreban broj službenika na određeno vrijeme za 
2021. godinu – 1, 

− potreban broj namještenika na određeno vrijeme 
u 2021. godini – 3. 

 
 IV. 

 
 Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom objave, 
a objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije».  
 

OPĆINSKA NAČELNICA  
OPĆINE HLEBINE 

 
KLASA: 112-01/21-01/01  
URBROJ: 2137/07-21-1  
Hlebine, 7. siječnja 2021.  

                                                                                                                             
OPĆINSKA NAČELNICA:  

Božica Trnski, v.r. 
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1. 

 

 

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
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 Na temelju članka 31., stavka 12.  Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 
20/18, 115/18. i 98/19) i  članka 30. Statuta Općine 
Koprivnički Bregi (“Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije” broj 6/13, 3/18. i 6/20), na 
prijedlog Povjerenstva za  zakup na poljoprivrednom 
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Koprivnički Bregi, Općinsko vijeće 
Općine Koprivnički Bregi na 23. sjednici održanoj 24. 
rujna 2020. donijelo je 
 

ODLUKU 
o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

Republike Hrvatske na području Općine 
Koprivnički Bregi 

 

I. 
 

 Odlukom o izboru najpovoljnije ponude za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički 
Bregi (u daljnjem tekstu: Odluka) Općinsko vijeće 
Općine Koprivnički Bregi prihvaća kao najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Koprivnički Bregi koje su pristigle na Javni natječaj za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički 
Bregi  KLASA: 320-02/20-01/03 URBROJ: 2137/08-
20/2 od 29. svibnja 2020. godine, objavljenog na 
oglasnoj ploči Općine Koprivnički Bregi i službenim 
stranicama Općine Koprivnički Bregi www.koprivnicki-
bregi.hr,  dana 24. lipnja 2020. godine, kako slijedi: 

 1. OPG KSENIJA MALJAK, Br. Radića 16, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 48074103542,  
za slijedeće poljoprivredno zemljište: 

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn) 
Napomena 

1. Delovi I. 733/1 Oranica 5.5081 2.076,55 4.000,00 
Ponuditeljica je prihvatila 

najviše ponuđenu cijenu od 
4,153,10 kn 

 2. OPG BRANIMIR PODUNAJEC, Poljanec 6, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 11908767552 
za slijedeće poljoprivredno zemljište: 

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Delovi II. 797/5 Oranica 8.1460 3.071,04 6.142,08    

2. Delovi III. 715 Oranica 0.5999 226,16 452,32 
Ukupna povr-

šina (ha): 
9.7989 

3. Delovi III. 707/1 
Oranica 

1.0530 396,98 793,96 
Ukupna cije-

na (kn): 
7.388,36 

 3. OPG IGOR DLAKA, Matije Gupca 41, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 34136371488 
za slijedeće poljoprivredno zemljište: 

R.br. 
Naziv katastar-

ske 
općine 

PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Delovi IV. 685/1 Oranica 0.7211 
271,85 

543,70 Ukupna povr-
šina (ha): 

11.2589 

2. Delovi IV. 685/2 Oranica 0.6021 226,99 453,98    

3. 
Koprivnički 

Bregi 
XV. 260/2 Oranica 9.9357 3.745,76 7.491,52 

Ukupna cijena 
(kn): 

8.489,20 
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4. OPG STEVO USORAC, Stjepana Radića 50, Glogovac, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 84619991255 
za slijedeće poljoprivredno zemljište: 

R.br. 
Naziv katastar-

ske 
općine 

PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Glogovac V. 393/1 Livada 0.2209 54,12 108,24 
Ukupna povr-

šina (ha): 
3.3012 

2. Glogovac V. D 377/19 Livada 1.1602 222,58 445,16 
3. Glogovac V. 425/1 Livada 0.2168 53,12 106,24 
4. Glogovac V. 393/13 Livada 0.2898 71,00 142,00 
5. Glogovac V. 377/6 Oranica 0.7916 298,43 596,86 

Ukupna cijena 
(kn): 

1.703,24 
6. Glogovac V. 425/3 Livada 0.3507 85,92 171,84 
7. Glogovac VI. 402/17 Livada 0.0726 17,79 35,58 
8. Glogovac VI. 402/7 Livada 0.1986 48,66 97,32 

5. OPG GABAJ MARIJANA, Vinogradarska 20, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 
22312151049  za slijedeće poljoprivredno zemljište:  

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Koprivnički VII. 173 Oranica 3.4302 1.293,19 2.586,38   

 6. OPG JADANOVIĆ KRISTINA, Vinogradarska 18, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 
33776709667 za slijedeće poljoprivredno zemljište: 

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Koprivnički VIII. 245/1 Oranica 8.0174 3.022,56 6.045,12   

 7. OPG GORIČANEC, Marko Goričanec, Augusta Šenoe 46, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 
22912787899 za slijedeće poljoprivredno zemljište:  

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Koprivnički IX. 245/2 Oranica 3.9040 1.471,81 2.943,62   

 8. OPG MIRO MARIĆ, Braće Radića 29, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 22044604398 
za slijedeće poljoprivredno zemljište:  

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Koprivnički X. 246 Oranica 23.2502 8.765,33 17.530,66   
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 9. OPG PRVČIĆ IVAN, Augusta Šenoe 38, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 66048065886 
za slijedeće poljoprivredno zemljište:  

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Koprivnički XI. 247 Oranica 20.1957 7.613,78 15.227,56   

 10. OPG KRAPINEC KREŠIMIR, Kralja Tomislava 16, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 
47772463996 za slijedeće poljoprivredno zemljište:  

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Koprivnički XII. 248 Oranica 2.9120 1.097,82 2.195,64   

 11. OPG PRVČIĆ KRUNO, Augusta Šenoe 42, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 
79236943179 za slijedeće poljoprivredno zemljište:  

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Koprivnički XIII. 258 Oranica 21.3691 8.056,15 16.112,30   

 12. OPG HABI, Mario Habijanec, Augusta Šenoe 10, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 
36569165145 za slijedeće poljoprivredno zemljište:  

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. 
Koprivnički 

Bregi 
XIV. 259 Oranica 18.5536 6.994,71 13.989,42   

 13. OPG MT, Miroslav Tomiek, Stjepana Radića 65, Glogovac, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 11765551631 
za slijedeće poljoprivredno zemljište:  

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. 
Koprivnički 

Bregi 
XVI. 257/1 Oranica 3.3979 1.281,01 2.562,02 

Ukupna povr-
šina (ha): 

3.8462 

2. 
Koprivnički 

Bregi 
XVI. 257/2 Oranica 0.4483 169,01 338,02 

Ukupna cijena 
(kn): 

2.900,04 

 14. OPG KUNIĆ DARKO, M. P. Miškine 7, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA, OIB: 98393816687 
za slijedeće poljoprivredno zemljište:  

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Koprivnički XVII. 175/1 Oranica 13.9147 5.245,84 10.491,68   
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II. 
 
 Poljoprivredno zemljište iz točke I. ove Odluke 
daje se u zakup na rok od 25 (slovima: dvadesetpet) 
godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. 
 Zakupnina za zakup plaća se godišnje. 
 Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u 
roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana 
uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje 
je preostalo do isteka godine, a za svaku slijedeću 
godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće 
godine. 
 Ako je zakupnik u posjedu poljoprivrednog 
zemljišta, iznos zakupnine za prvu godinu smanjit će 
se razmjerno plaćenoj zakupnini. 
 

III. 
 
 Ova Odluka dostaviti će se na prethodno 
mišljenje Koprivničko-križevačkoj županiji (u daljnjem 
tekstu: Županija) i na suglasnost Ministarstvu 
poljoprivrede Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: 
Ministarstvo). 
 Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije 
i suglasnosti Ministarstva, te po sastavljenom nacrtu 
ugovora o zakupu na koji je državno odvjetništvo dalo 
pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti ugovora, 
općinski načelnik Općine Koprivnički Bregi u ime 
Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelji iz točke 
I. ove Odluke, sklapaju ugovor o zakupu. 
 Ugovor o zakupu, u dijelu koji se odnosi na 
cijenu i predaju posjeda, sklapa se kao ovršna 
isprava sukladno posebnim propisima kojima se 
uređuje postupak ovrhe, te ovlasti i način rada javnog 
bilježnika. 

IV. 
 
 Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, niti se 
može pokrenuti upravni spor. Sudionici javnog 
natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila 
javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih 
razloga, mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu 
sklopljen s trećom osobom. 
 

V. 
 
 Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i na 
mrežnoj stranici Općine Koprivnički Bregi 
www.koprivnicki-bregi.hr. 

 
VI. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
 

OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 320-01/20-01/03 
URBROJ: 2137/08-20-12 
Koprivnički Bregi, 24. rujna 2020. 
 

PREDSJEDNIK: 
Darko Sobota, v.r. 

 15. OPG TOTO, Tomislav Tomiek, Vinogradarska 7, Koprivnički Bregi, 48 000 KOPRIVNICA 
za slijedeće poljoprivredno zemljište: 

R.br. 
Naziv katastar-

ske općine 
PTC. 
Br. 

Broj katas-
tarske česti-

ce 

Način upo-
rabe katas-
tarske česti-

ce 
(katastarska 

kultura) 

Površina 
(ha) 

Početna 
zakupnina

(kn) 

Ponuđena 
zakupnina

(kn). 
Napomena 

1. Plavšinac XVIII. 698/4 Oranica 0.9041 340,85 681,70 Ukupna povr-
šina (ha): 

11.8077 
2. Plavšinac XVIII. 700/3 Oranica 10.0464 3.787,49 7.574,98 
3. Plavšinac XVIII. 705/1 Livada 0.4100 100,45 200,90 Ukupna cijena 

(kn): 
8.676,70 

4. Plavšinac XVIII. 705/2 Livada 0.4472 109,56 219,12 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. 
 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 
04/18. i 112/19) i članka 47. Statuta Općine 
Koprivnički Bregi ("Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije" broj 6/13, 3/18. i 6/20), općinski 
načelnik Općine Koprivnički Bregi utvrđuje 
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu 
 
 

 
I. 
 

 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Koprivnički Bregi (u daljnjem tekstu: 
Plan) utvrđuje se: 

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Koprivnički Bregi (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel), 

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme, 

− potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne 
spreme i struke, 
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− potreban broj službenika i namještenika na 
određeno vrijeme zbog povećanog opsega 
posla. 

 
II. 
 

 Na temelju ovoga Plana slobodna radna 
mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja. 
 Radna mjesta koja se popunjavaju na 
određeno vrijeme popunjavat će se putem oglasa koji 
se objavljuje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 
 Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna 
mjesta prema ovom Planu, u skladu s Pravilnikom o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Koprivnički Bregi i osiguranim financijskim 
sredstvima u Proračunu Općine Koprivnički Bregi za 
2021. godinu. 
 

III. 
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. 
siječnja 2021. godine zaposleno je 4 službenika na 
neodređeno vrijeme i 1 namještenik na neodređeno 
vrijeme. 

 

 Utvrđuje se:  
− potreban broj službenika na neodređeno 

vrijeme za 2021. godinu – 0, 
− potreban broj namještenika na neodređeno 

vrijeme za 2021. godinu – 0, 
− vježbenici za 2021. godinu – 0, 
− potreban broj službenika na određeno vrijeme 

za 2021. godinu – 0, 
− potreban broj namještenika na određeno 

vrijeme za 2021. godinu – 0. 
 

IV. 
 

  Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije". 
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI 

 
KLASA: 112-01/21-01/01 
URBROJ: 2137/08-21-1 
Koprivnički Bregi, 8. siječnja 2021. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
Mario Hudić, v.r.     

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. 
 Na temelju članka  10. Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 
4/18. i 112/19) i članka 46. Statuta Općine Koprivnički 
Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije» broj 6/13. i 3/18), općinski načelnik Općine 
Koprivnički Ivanec 7. siječnja 2021. utvrđuje 
 

PLAN PRIJMA 
u službu u Jedinstveni upravni odjel 

Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini 
 

I. 
 
 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini (u 
daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje se: 

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: 
Jedinstveni upravni odjel), 

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme, 

− potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne 
spreme i struke, 

− potreban broj službenika i namještenika na 
određeno vrijeme zbog povećanog opsega 
posla. 

 
II. 

 
 Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna 
mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja ili 
oglasa. 
 

 
 Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna 
mjesta prema ovom Planu prijma, u skladu s 
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela i osiguranim sredstvima u Proračunu 
Općine Koprivnički Ivanec za 2021. godinu. 
 

III. 
 
 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. 
siječnja 2021. godine zaposleno je na neodređeno 
vrijeme 5 službenika i 1 namještenik. 
 Utvrđuje se: 

− potreban broj službenika na neodređeno 
vrijeme za 2021. godinu - 1, 

− potreban broj službenika na određeno vrijeme 
za 2021. godinu - 1, 

− vježbenici za 2021. godinu – 2, 
− potreban broj namještenika na određeno 

vrijeme za 2021. godinu – 1. 
 

IV. 
 
 Ovaj Plan prijma objavit će se u «Službenom 
glasniku Koprivničko-križevačke županije». 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

 
KLASA: 112-01/21-01/01 
URBROJ: 2137/09-21-1 
Koprivnički Ivanec, 7. siječnja 2021. 

                                                                                                                       
OPĆINSKI NAČELNIK: 

Mario Švegović, bacc.ing.meh., v.r. 
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1. 
 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 
4/18. i 112/19) i članka 47. Statuta Općine Peteranec 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ 
broj 6/13., 4/18. i 4/20), općinski načelnik Općine 
Peteranec dana 4. siječnja 2021. godine utvrđuje  
 

PLAN PRIJMA  
u službu u Jedinstveni upravni odjel  

Općine Peteranec u 2021. godini 
 

I. 
 

 Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Peteranec u 2021. godini (u daljnjem 
tekstu: Plan prijma) utvrđuje se:  

− stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Peteranec (u daljnjem tekstu: Jedinstveni 
upravni odjel),  

− potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme, 

− potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne 
spreme i struke,  

− potreban broj službenika i namještenika na 
određeno vrijeme zbog povećanog opsega 
posla, 

− potreban broj službenika i namještenika na 
određeno vrijeme zbog zamjene duže vrijeme 
odsutnog radnika. 

 
II. 
 

 Na temelju ovog Plana prijma slobodna radna 
mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja ili 
oglasa.  
 

 
 Jedinstveni upravni odjel popunjavat će radna 
mjesta prema ovom Planu prijma, u skladu s 
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Peteranec i osiguranim 
sredstvima u Proračunu Općine Peteranec za 2021. 
godinu.  

 
III. 
 

 U Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 1. 
siječnja 2021. godine zaposleno je na neodređeno 
vrijeme 4 službenika i 2 namještenika.  
 Utvrđuje se:  

− potreban broj službenika na neodređeno 
vrijeme u 2021. godini – 1, 

− potreban broj namještenika na neodređeno 
vrijeme u 2021. godini – 0, 

− potreban broj vježbenika u 2020. godini – 0, 
− potreban broj službenika na određeno vrijeme 

– 1, 
− potreban broj namještenika na određeno 

vrijeme u 2021. godini - 7.  
 

IV. 
 

 Ovaj Plan prijma stupa na snagu osmog dana 
od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“.  
 

OPĆINSKI NAČELNIK  
OPĆINE PETERANEC 

 
KLASA: 112-01/21-01/01  
URBROJ: 2137/12-21-1  
Peteranec, 4. siječnja 2021.  
 

OPĆINSKI NAČELNIK:  
Krešimir Matijašić, v.r. 

OPĆINA PETERANEC 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

OPĆINA VIRJE 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

1. 
          Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o 
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  86/08, 
61/11, 4/18. i 112/19) i članka 43. Statuta Općine 
Virje („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 3/13, 3/18. i 6/20), Općinski načelnik 
Općine Virje dana 8. siječnja 2021. utvrđuje 
 

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VIRJE 

U 2021.GODINI 
 

Članak 1. 
 

            Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni 
odjel Općine Virje u 2021. godini ( u daljnjem tekst: 
Plan), utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih 
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine  

 
Virje, potreban broj službenika i namještenika na 
neodređeno vrijeme i potreban broj namještenika na 
određeno vrijeme odgovarajuće stručne spreme i 
struke tijekom 2021. godine.  
 

Članak 2. 
 

          Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Virje KLASA: 112-01/20-
01/12, URBROJ: 2137/18-20-1 od 16. srpnja 2020. u 
Jedinstvenom upravnom odjelu predviđeno je ukupno 
9 radnih mjesta sa 11 izvršitelja, a popunjeno je 8 
radnih mjesta sa 10 izvršitelja.  
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Članak 3. 
 

          Sukladno predviđenim financijskim sredstvima 
u  Proračunu Općine Virje za 2021. godinu i 
sistematizaciji radnih mjesta, predviđa se prijam 
službenika na radno mjesto administrativni tajnik/ica. 
 

Članak 4. 
 

          Upražnjena radna mjesta tijekom godine 
popunjavanju se  putem javnog natječaja, 
premještajem, te putem oglasa koji se objavljuje kod 
nadležne službe za zapošljavanje. 
          Radna mjesta utvrđena Pravilnikom o 
unutarnjem redu odnosno radna mjesta predviđena 
ovim Planom popunjavat će se na temelju posebne 
odluke općinskog načelnika.  
 

Članak 5. 
 
          Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
 
KLASA:112-01/21-01/01 
URBROJ:2137/18-21-1 
Virje, 8. siječnja 2021. 

                                                                                                      
OPĆINSKI NAČELNIK: 

Mirko Perok, v.r. 
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 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
AKTI ŽUPANA 

 

   

1. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju 
Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije 

1 

2. Rješenje o utvrđivanju brojčane oznake stvaratelju i 
primatelju akata na području Koprivničko-križevačke 
županije 

1 

3. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja 
službenika i namještenika Koprivničko-križevačke 
županije za 2021. godinu 

2 

4. Plan prijma u službu u upravna tijela Koprivničko-
križevačke županije u 2021. godini 

3 

5. Zaključak o davanju suglasnosti Zavodu za prostorno 
uređenje Koprivničko-križevačke županije 

4 

6. Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada 
Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke 
županije za 2021. godinu i Financijski plan Zavoda za 
prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije za 
2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

4 

7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu 
upravnih tijela Koprivničko - križevačke županije 

5 

   

 OPĆINA ĐELEKOVEC 
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Đelekovec u 2021. godini 

6 

   

 OPĆINA FERDINANDOVAC 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Ferdinandovac za 2021. godinu 

7 

   

 OPĆINA GORNJA RIJEKA 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Gornja Rijeka za 2021. godinu 

7 

   

 OPĆINA HLEBINE 
AKTI OPĆINSKE NAČELNICE 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Hlebine u 2021. godini 

8 

   

 OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI 
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

   

1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Koprivnički Bregi 

 

   

   

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Koprivnički Bregi za 2021. godinu 

15 

   

 OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Koprivnički Ivanec u 2021. godini 

16 

   

 OPĆINA PETERANEC 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Peteranec u 2021. godini  

17 

   

 OPĆINA VIRJE 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

   

1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel 
Općine Virje u 2021. godini 

17 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

SADRŽAJ 
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“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” je službeno glasilo Koprivničko-križevačke županije i 
općina: Drnje, Đelekovec,Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski,  
Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, 
Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje.  
 
Izdaje i tiska: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.  
 
Glavni i odgovorni urednik: pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove, Marina 
Horvat, dipl. iur. 
Telefon: (048) 658-250, 
Telefaks (048) 622-584 
 
Uredništvo: Valentina Balaško, telefon (048) 658-232 

         Nino Šegerc, mag.inf. 
         Mladen Fuček, inf. 

 
Cijena pojedinog broja iznosi 20,00 kuna. Pretplata za 2021. godinu iznosi 200,00 kuna. Uplata se vrši na žiro-
račun IBAN: HR2123860021800006000; model HR68, poziv na 7390 - OIB uplatitelja. 
Oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 
 
List izlazi prema potrebi, te se objavljuje na web stranici Koprivničko-križevačke županije: www.kckzz.hr. 


