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                REPUBLIKA HRVATSKA 

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA  ŽUPANIJA 

                    Županijska skupština  

  

Koprivnica, 25. veljače  2021. 

 

 

Z A P I S N I K 

od 25. veljače 2021. 
 

s 24. sjednice Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije koja je održana 

elektroničkim putem, a radi zaštite od prijenosa i širenja bolesti COVID-19. 

  Sjednica je sazvana pozivom KLASA: 021-01/20-01/1, URBROJ:  2137/1-02/03-21-16 

od  12. veljače 2021. godine.    

 

 U elektroničko održanoj sjednici sudjelovali su: 

 

 članice i članovi Županijske skupštine: 

- Vlado Bakšaj, Mijo Bardek, Irena Bogdanić,  Goran Borčić, Damir Felak, Miljenko 

Flajs, Marko Fucak, Goran Gregurek, Marijan Ružman, Siniša Kavgić, Renato Kivač, Miroslav 

Kovačić, Tihana Kraljić, Tomislav Kučina,  Željko Lacković, Jadranka Lakuš, Ivica Lukač, 

Zlatko Makar, Vjekoslav Maletić, Branko Mesarov, Dajana Milodanović, Đurđica Mustaf, 

Eugen Pali, Hrvoje Parag, Tomislav Pasariček,  Siniša Pavlović, Stjepan Peršin, Mirko Perok, 

Željko Pintar, Franjo Poljak, Verica Rupčić, Ivan Sabolić, Ivica Srbljinović,  Božidar Štubelj, 

Marija Vukobratović, Matija Zamljačanec, Robertina Zdjelar.    

  

U elektronički održanoj sjednici nije sudjelovao:  

1. Mario Hudić 

2. Zdravko Ivančan, ispričan 

3. Dejan Kutičić 

4. Željko Šantić 

 

Rad elektroničke sjednice pratili su: 

 

1. Darko Koren, župan, 

2. Ratimir Ljubić, zamjenik župana,  

3. Marina Horvat, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne 

poslove,  

4. Helena Matica, viša savjetnica – specijalistica za poslove Županijske skupštine, 

5. Verica Ujlaki, pomoćnica pročelnice za informacijsku sigurnost i tehničke poslove,  

6. Nino Šegerc, savjetnik za informatiku, 

7. Irena Sobota Margetić, referentica za poslove Županijske skupštine i uredsko poslovanje.  
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  Zapisnik s 23. sjednice prihvaćen je  jednoglasno sa 37 glasova „za“. 

 

 Nakon toga Županijska skupština je  jednoglasno sa 37 glasova „za“. 

 

      prihvatila sljedeći 

 

   

D N E V N I   R E D: 

 

 

1. Donošenje Izmjena i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. 

godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, 

 

2. Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana 

Koprivničko-križevačke županije, 

 

3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja: 

3.1  Proglašenje Počasnog građanina Koprivničko-križevačke županije (jedna 

nagrada), 

3.2  Nagrade Koprivničko-križevačke županije za životno djelo (jedna nagrada), 

3.3 Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel 

Kiepach“ (jedna nagrada), 

3.4 Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji 

Koprivničko-križevačke županije (dvije nagrade), 

3.5 Nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj 

godini (dvije nagrade), 

3.6  Zahvalnica Koprivničko-križevačke županije  (pet zahvalnica),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke 

županije, 

 

5. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske 

skupštine Koprivničko-križevačke županije, 

 

6. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i 

članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih 

tijela,   

 

7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana razvoja održivog turizma u 

Koprivničko-križevačkoj županiji,  

 

8. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, 

 

9. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije za 

2020. godinu, 
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10. Razmatanje Izvješća o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i 

provedbe općih drugih akata u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2020. godini s 

prijedlogom Zaključka,  

 

11. Razmatranje Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke 

županije za 2020. godinu, 

 

12. Razmatranje Izvješća o radu Županijske koordinacije za ljudska prava Koprivničko-

križevačke županije za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka, 

 

13. Razmatanje Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 

2020. godinu s prijedlogom Zaključka,  

 

14. Razmatanje Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke 

županije za 2020. godinu s prijedlogom Zaključka,  

 

15. Razmatranje Izvješća za 2020. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u 

Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine s prijedlogom 

Zaključka,  

 

16. Razmatranje Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 

2020. godinu s prijedlogom Zaključka, 

 

17. Razmatranje Izvješća o mjerama provođenja Programa „EU projekti“ za 2020. godinu s 

prijedlogom Zaključka,  

 

18. Razmatranje Izvješća o izvršenju plana djelovanja Koprivničko-križevačke županije u 

području prirodnih nepogoda u 2020. godini s prijedlogom Zaključka, 

 

19. Razmatranje Izvješća o prirodnim nepogodama u 2020. godini na području Koprivničko-

križevačke županije s prijedlogom Zaključka, 

 

20. Razmatranje Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2020. 

godinu s prijedlogom Zaključka, 

 

21. Razmatranje Izvješća o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove 

ogrjeva u 2020. godini s prijedlogom Zaključka,  

 

22. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Koordinacijske radne skupine za 

primjenu propisa iz područja zaštite životinja, 

 

23. Donošenje Izmjena i dopuna Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području 

Koprivničko-križevačke županije, 

 

24. Donošenje Odluke o mrtvozorstvu, 
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25. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenje o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom 

mrtvozornika na području Koprivničko-križevačke županije,  

 

26. Donošenje Izmjena i dopuna Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za 

petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) Koprivničko-križevačke županije, 

 

27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o zakupu poslovnog prostora 

Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije u: 

27.1. Đurđevcu–Jurici Vidoviću, 

27.2. Đurđevcu-Larysi Japparava, 

27.3. Koprivnici-Jeleni Galović, 

27.4. Koprivnici-Violeti Novoselec, 

27.5. Koprivnici-Ivani Jukić Bardek, 

27.6. Križevcima-Jeleni Princip, 

27.7. Križevcima-Dijani Berend, 

 

28. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka darovanju zgrade (konačište) u vlasništvu 

Republike Hrvatske, za potrebe izgradnje Učeničkog doma u Koprivnici,  

 

29. Donošenje Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju nekretnina u 

vlasništvu Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka, Općini Gornja Rijeka 

u svrhu projektiranja i izgradnje objekta za rješavanje socijalnih potreba stanovnika 

Općine Gornja Rijeka 

 

30. Donošenje Zaključka o prijenosu nabavljene nefinancijske imovine Srednjoj školi 

Koprivnica, 

 

31. Donošenje: 

31.1.  Zaključka o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i 

zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, 

31.2. Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova 

Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, 

 

32. Pitanja i prijedlozi članova i članica 

 

 

 

 

Točka 1. 

 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela Izmjene i dopune 

Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. 

godinu.   
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Točka 2. 

 

 Županijska skupština je  jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela  Odluku o donošenju IV. 

izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije. 

 

      Točka 3. 

 

 Županijska skupština je  jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela Odluku o dodjeli 

Nagrade Koprivničko-križevačke županije za Počasnog građanina akademik prof. dr. sc. 

Dragutin Feletar iz Koprivnice 

     

Županijska skupština je  jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela  Odluku o dodjeli Nagrade 

Koprivničko-križevačke županije  za životno djelo  mons. Leonard Markač iz Koprivnice. 

Županijska skupština je sa 36 glasova „za“  i 1 glas „suzdržan“ donijela  Odluku o dodjeli 

Nagrade Koprivničko-križevačke županije za promicanje inovatorstva „Marcel Kiepach“ 2. e 

razred i 3. d razred šk.g.2020/21. Strukovne škole  Đurđevac i  mentor Mladen Parag, ing.el. iz 

Đurđevca. 

    

Županijska skupština je  sa 36 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“  donijela  Odluku o dodjeli 

Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Udruga „Peski Art 

Đurđevac“ Đuđevac 

Županijska skupština je  sa 36 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“  donijela  Odluku o dodjeli 

Nagrade Koprivničko-križevačke županije za doprinos ugledu i promociji Ivanu Palu, prof. iz 

Koprivnice. 

Županijska skupština je  jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela  Odluku o dodjeli Nagrade 

Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini Udruga „Fun 

Station“ Koprivnica 

 

Županijska skupština je  jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela  Odluku o dodjeli Nagrade 

Koprivničko-križevačke županije za iznimno postignuće u protekloj godini  Obrtu za 

proizvodnju drvene ambalaže „Koleks“, Molve Grede, obrtnice Ksenije Kolarević iz Đurđevca. 

 

Županijska skupština je  jednoglasno sa 36  glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ donijela  Odluku o 

dodjeli Zahvalnice Ženskom košarkaškom klubu „Podravac“ Virje. 

 

Županijska skupština je  jednoglasno sa 36  glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ donijela  Odluku o 

dodjeli Zahvalnice Matiji Vogrinčić iz Đurđevca.  

 

Županijska skupština je  jednoglasno sa 36  glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ donijela  Odluku o 

dodjeli Zahvalnice Ivici Blažeković iz Gole. 

 

Županijska skupština je  jednoglasno sa 36  glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ donijela  Odluku o 

dodjeli Zahvalnice Križevačkom likovnom krugu. 
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Županijska skupština je  jednoglasno sa 36  glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“ donijela  Odluku o 

dodjeli Zahvalnice DVD-u Sveti Petar Orehovec. 

 

 

      Točka 4.  

 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“  donijela  Statutarnu Odluku o 

izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije. 

 

      Točka 5. 

 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“  donijela  Poslovničku Odluku o 

izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije. 

 

      Točka 6. 

 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“  donijela  Odluku o  izmjenama 

Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine 

Koprivničko-križevačke županije. 

 

      Točka 7.  

 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“  donijela  Odluku o prihvaćanju 

Akcijskog plana razvoja održivog turizma u Koprivničko-križevačkoj županiji. 

 

  

Točka 8. 

 

Županijska skupština je jednoglasno sa 37glasova „za“  donijela  Rješenje o imenovanju 

ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 

Koprivničko-križevačke županije. 

 

      Točka 9. 

  

Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“  donijela  Analizu stanja sustava 

civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije za 2020 godinu. 

 

 

     Točka 10. 

 

Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela  Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja i provedbe 

općih drugih akata u Koprivničko-križevačkj županiji u 2020. godini. 
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Točka 11. 

 

Županijska skupština je sa 32 glasa „za“ , 1 glas „protiv“ i 4 „suzdržana“ donijela 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-

križevačke županije za 2020. godinu. 

     Točka 12. 

Županijska skupština je sa 33 glasa „za“ i 4 glasa „suzdržana“  donijela Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o radu Županijske koordinacije za ljudska prava Koprivničko-križevačke 

županije za 2020.  

      Točka 13. 

 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o radu Službeničkog suda u Koprivničko-križevačkoj županiji za 2020. 

godinu. 

 

      Točka 14. 

 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke za 2020, 

godinu.  

 

      Točka 15. 

 

 Županijska skupština je sa 33 glasova „za“ i 4 glasa  „suzdržana“  donijela Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća za 2020. godinu o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u 

Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2018. do 2020. godine. 

 

      Točka 16.  

 

 Županijska skupština je sa 32 glasova „za“ i 5 glasova  „suzdržana“  donijela Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije za 2020 

godinu.  

   

Točka 17. 

 

Županijska skupština je sa 32 glasova „za“, 4 glasa „protiv“ i 1 glas „suzdržan“  

donijela Zaključak o prihvaćanju Izvješća o  mjerama provođenja Programa „EU projekti“ za 

2020. godinu.  

 

     Točka 18. 

 

Županijska skupština je sa 31  glasova „za“ i 6 glasa „suzdržana“  donijela Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja KKŽ u području prirodnih nepogoda u 2020. 

godini. 
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     Točka 19. 

 

Županijska skupština je sa 31 glasova „za“ i 6 glasa  „suzdržana“  donijela Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o prirodnim nepogodama u 2020.godini na području Koprivničko-

križevačke županije. 

 

      Točka 20. 

 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe za 2020. godinu. 

 

      Točka 21. 

 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u 

2020. godini. 

 

      Točka 22.  

 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela  Odluku o izmjeni 

Odluke o osnivanju Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite 

životinja. 

 

      Točka 23. 

 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela  Izmjene i dopune 

Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Koprivničko-križevačke županije. 

     

Točka 24. 

 Županijska skupština je jednoglasno  sa 37 glasova „za“ donijela  Odluku o 

mrtvozorstu. 

      Točka 25. 

 Županijska skupština je jednoglasno sa  37 glasova „za“  donijela  Rješenje o izmjeni 

Rješenja o imenovanju Povjerenstva  za nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Koprivničko-križevačke županije. 

      Točka 26. 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela  Izmjene i dopune 

Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-

2024.) Koprivničko-križevačke županije. 
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      Točka 27.  

 Županijska skupština jednoglasno je  glasujući o svakom prijedlogu posebno sa 37 

glasova „za“  donijela  Zaključak o davanju suglasnosti na  Odluku o zakupu poslovnog 

prostora Doma zdravlja  Koprivničko-križevačke županije: 

1. Đurđevac – Jurici Vidović 

2. Đurđevac – Larysi Japparava 

3. Koprivnica – Jeleni Galović 

4. Koprivnica – Violeti Novoselec 

5. Koprivnica – Ivani Jukić Bardek 

6. Križevci – Jeleni Princip 

7. Križevci – Dijani Berend. 

 

      Točka 28. 

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela  Zaključak o pokretanju 

postupka darovanja zgrade (konačište) u vlasništvu Republike Hrvatske, za potrebe izgradnje 

Učeničkog doma u Koprivnici. 

      Točka  29.  

 Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“  donijela  Zaključak o davanju 

suglasnosti  na Odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu Osnovne škole Sidonije Rubido 

Erdödy, Gornja Rijeka, Općini Gornja Rijeka u svrhu projektiranja i izgradnje objekta za 

rješavanje socijalnih potreba stanovnika Općine Gornja Rijeka. 

      

Točka 30. 

Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“  donijela  Zaključak o prijenosu 

nabavljene nefinancijske imovine Srednjoj školi Koprivnica. 

 

     Točka 31. 

Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“ donijela Zaključak o poništenju 

Javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta 

mladih Koprivničko-križevačke županije 

Županijska skupština je jednoglasno sa 37 glasova „za“  donijela Javni poziva za isticanje 

kandidature za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-

križevačke županije  
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Točka 32. 

  

  Pod točkom „Pitanja i prijedlozi članova i članica“  članovi Županijske skupštine 

očitovali su se na sljedeći način: 

 

STJEPAN PERŠIN: Čestitke svim nagrađenima! 

 

IVAN SABOLIĆ: Na današnjoj sjednici izglasati ćemo novi mandat ravnateljici Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KKŽ. Također, pročitali smo Izvješće o 

djelu EU projekata koje JU provodi. Smatram da, kada se uspoređujemo s okolnim županijama 

(Međimurska, Virovitičko-podravska županija) imamo više zaštićenog područja, a manji broj 

zaposlenika (samo 2, uključujući ravnateljicu). Predlažem da se dio zaposlenika iz županijske 

uprave transferira u Javnu ustanovu kako bi bili konkurentniji u odnosu na susjede, više 

promovirali županijske prirodne bisere i proveli još više EU projekata.  

 

MARKO FUCAK: Ovu verziju glasanja prihvatite od moje strane jer podržavam uvođenje 

Tima 2 za područje Đurđevca. Unaprijed zahvaljujem. 

 

 

 

 

Elektronička sjednica završila je u  16,00 sati. 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA      PREDSJEDNIK 

       Helena Matica                     Željko Pintar  

 

 

 


