
 

 

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 javnošću u 

postupcima donošenja i provedbe općih i drugih akata Koprivničko-križevačke županije 

(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 4/15. i 15/18.) župan Koprivničko-

križevačke županije 28. prosinca 2020. donio je  

 

PLAN SAVJETOVANJA  

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 S JAVNOŠĆU ZA 2021. GODINU 

 

I. 

 

Župan Koprivničko-križevačke županije donosi Plan savjetovanja Koprivničko-

križevačke županije s javnošću za 2021. 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 s 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 i dopunama 

Statuta Koprivničko-

križevačke županije 

 

Upravni odjel za poslove 

Županijske skupštine i 

pravne poslove  

 

I tromjesečje 

2021. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

II.  Poslovnička odluka o 

izmjenama i dopunama 

Poslovnika Županijske 

skupštine Koprivničko-

križevačke županije 

  

Upravni odjel za poslove 

Županijske skupštine i 

pravne poslove 

I tromjesečje 

2021. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

III.  Odluka o izmjenama Odluke 

o naknadama predsjedniku, 

potpredsjednicima i 

članovima Županijske 

Upravni odjel za poslove 

Županijske skupštine i 

pravne poslove  

I. tromjesečje 

2021. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 



 

 

skupštine Koprivničko-

križevačke županije i njezinih 

radnih tijela. 

IV.  Odluka o raspoređivanju 

sredstava Proračuna 

Koprivničko-križevačke 

županije za financiranje 

političkih stranaka i članova 

Županijske skupštine 

izabranih s Liste grupe birača 

za 2021. godinu  

Upravni odjel  za 

poslove Županijske 

skupštine i pravne 

poslove i 

 

III. tromjesečje 

2021. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

V.  Proračun Koprivničko-

križevačke županije za 2022. 

i projekcije za 2023. i 2024. 

 

Upravni odjel za 

financije, proračun i 

javnu nabavu 

IV. tromjesečje 

2021. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

VI.  Odluka o izvršavanju 

Proračuna Koprivničko-

križevačke županije za 2022. 

godinu 

Upravni odjel za 

financije, proračun i 

javnu nabavu 

IV. tromjesečje 

2021. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

VII.  Odluka o raspoređivanju 

sredstava Proračuna 

Koprivničko-križevačke 

županije za  financiranje 

političkih stranaka i članova 

Županijske skupštine 

izabranih s liste grupe birača 

za 2022. godinu 

Upravni odjel za poslove 

Županijske skupštine i 

pravne poslove i 

 

IV. tromjesečje 

2021. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

VIII.  Odluka o usvajanju Plana 

razvoja Koprivničko-

križevačke županije za 

razdoblje 2021.-2030. godine 

PORA Regionalna 

razvojna agencija 

Koprivničko-križevačke 

županije u suradnji s 

Upravnim odjelom za 

gospodarstvo,  

komunalne djelatnosti i 

poljoprivredu  

IV. tromjesečje 

 2021. godine 

Internetsko 

savjetovanje 

IX.  Akcijski plan suzbijanja 

korupcije u Koprivničko-

križevačkoj županiji za 

višegodišnje razdoblje 

Upravni odjel za poslove 

Županijske skupštine i 

pravne poslove i 

 

IV. tromjesečje 

2021. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

X.  Antikorupcijski program za 

ustanove kojima je osnivač 

Koprivničko-križevačka 

županija  

Upravni odjel za poslove 

Županijske skupštine i 

pravne poslove i 

 

IV. tromjesečje 

2021. 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:   011-04/20-01/19 

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

Koprivnica, 28. prosinca 2020.                                                        Darko Koren, ing. građ., v.r.           

XI.  Antikorupcijski program za 

trgovačka društva u 

vlasništvu/suvlasništvu 

Koprivničko-križevačke 

županije  

Upravni odjel za poslove 

Županijske skupštine i 

pravne poslove i 

 

IV. tromjesečje 

2021. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 

XII.  Program zaštite okoliša 

Koprivničko-križevačke 

županije za višegodišnja 

razdoblje 

Upravni odjel za 

prostorno uređenje, 

gradnju, zaštitu okoliša i 

zaštitu prirode   

IV. tromjesečje 

2021. godine 

 

Internetsko 

savjetovanje 


