
Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u 

Republici Hrvatskoj 2021. godine („Narodne novine“, broj 25/20.) i članaka 55. i 97. 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 je 21. rujna 2020. godine donio 

 

RJEŠENJE 

o osnivanju Županijskog popisnog povjerenstva 

Koprivničko-križevačke županije 

 

I. 

 

Osniva se Županijsko popisno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije (dalje: 

Županijsko popisno povjerenstvo) radi obavljanja propisanih poslova vezanih uz Popis 

stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (dalje: Popis) na 

području Koprivničko-križevačke županije. 

 

II. 

 

Županijsko popisno povjerenstvo ima sedam članova, a od toga su: 

− četiri obvezna člana: župan Koprivničko-križevačke županije, voditelj odjela u 

područnoj jedinici Državnog zavoda za statistiku ili zaposlenik ispostave područne 

jedinice Državnog zavoda za statistiku,  koordinator i pročelnik područnog ureda 

za katastar Državne geodetske uprave i 

− tri člana predstavnici Koprivničko-križevačke županije koji mogu pridonijeti 

uspješnoj provedbi Popisa.  

 

III. 

 

U Županijsko popisno povjerenstvo imenuju se: 

1. Darko Koren, ing. građ., župan Koprivničko-križevačke županije, za predsjednika, 

2. Zdravka Križnjak, samostalna izvršiteljica u Područnoj službi za statistiku 

Varaždin  Državnog zavoda za statistiku, za tajnicu, 

3. Biserka Sviben, koordinatorica za Koprivničko-križevačku županiju iz Državnog 

zavoda za statistiku, za članicu, 

4. Jelena Unger, dipl. ing. geod., pročelnica Područnog ureda za katastar Koprivnica 

Državne geodetske uprave, za članicu, 

5. Melita Ivančić, mag. pol., pročelnica Službe ureda župana  Koprivničko-

križevačke županije, za članicu, 

6. Marina Horvat, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske 

skupštine i pravne poslove Koprivničko-križevačke županije, za članicu, 

7. Darko Masnec, dipl. oec., pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu 

nabavu Koprivničko-križevačke županije, za člana. 

 

IV. 

 

Županijsko popisno povjerenstvo je nadležno za obavljanje poslova iz članka  25. 

Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine 

(„Narodne novine“, broj 25/20.; dalje: Zakon). 
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V. 

 

Županijsko popisno povjerenstvo dužno je do 15. studenoga 2020. godine osnovati 

ispostave za provedbu Popisa za područje jednoga ili više gradova i/ili općina u Koprivničko-

križevačkoj županiji, uz prethodnu suglasnost glavnog ravnatelja Državnog zavoda za 

statistiku. 

 

VI. 

 

Županijsko popisno povjerenstvo dužno je do 30. studenoga 2020. godine osnovati 

popisna povjerenstva ispostava za provedbu Popisa na području ispostava iz točke V. ovog 

Rješenja, sukladno članku 23. Zakona. 

 

VII. 

 

Županijsko popisno povjerenstvo dužno je do 31. prosinca 2020. godine osnovati 

popisne centre  u gradovima i općinama Koprivničko-križevačke županije, sukladno članku 

26. Zakona. 

 

VIII. 

 

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

a stupa na snagu 30. rujna 2020. godine.  

 

 

ŽUPAN 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 

 

 

KLASA: 080-01/20-01/10 

URBROJ:  2137/1-02/07-20-2 

Koprivnica, 21. rujna 2020. 

 

ŽUPAN 

Darko Koren, ing. građ., v.r. 

 

 

 

 

 


