
            REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
                 Županijska skupština 
 
 
KLASA:  021-05/10-01/2 
URBROJ: 2137/1-02/2-10-2 
Koprivnica,  8. ožujka  2010. 
                    
 
 Na temelju članka 88. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke  
županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 15/09)  sazivam 6.  
sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 
 

 
15. ožujka  2010. (ponedjeljak)  u 10,00 sati  

 
  Sjednica će se održati u  Koprivnici, Zrinski trg 1/I, (Gradska vijećnica). 
  

Za sjednicu predlažem slijedeći 
 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije:       
  a) Nagrade za životno djelo, 
      b) Nagrade za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije, 
      c) Nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini, 
      d) Zahvalnice Koprivničko-križevačke županije, 
 
2. Razmatranje Pregleda pokazatelja stanja sigurnosti u 2009. godini na području Policijske 

uprave Koprivničko-križevačke, s prijedlogom Zaključka, 
3. Razmatranje Izvještaja o radu župana Koprivničko-križevačke županije  za razdoblje od 1. 

lipnja 2009. do 31. prosinca 2009., s prijedlogom Zaključka,  
4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije 

za 2009. godinu, 
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna 

Koprivničko-križevačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2009. – Proračunska  
zaliha,  Račun 3851,  

6. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja za studentske kredite, 
7. Donošenje Odluke o zaduženju Koprivničko-križevačke županije, 
8. Razmatranje Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije  

za 2009. godinu, s prijedlogom Zaključka, 
9. Razmatranje Izvješća o kreditiranju studenata Koprivničko-križevačke županije  za 2009. 

godinu, 
10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika 

i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, 
11. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu 

Koprivničko-križevačke županije  društvu s ograničenom odgovornošću "Piškornica" 
d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, 



12. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području 
Koprivničko-križevačke županije  u 2010. godini,  

13. Razmatranje Informacije o elementarnim nepogodama tijekom 2009. s prijedlogom 
Zaključka, 

14. Donošenje Rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda 
u Koprivnici, 

15. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru člana/članice Odbora za međunarodnu i 
međužupanijsku suradnju Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, 

16. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za Županijski savjet mladih Koprivničko-
križevačke županije, s Javnim pozivom, 

17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mrtvozorstvu, 
18. Pitanja i prijedlozi vijećnika. 
  
 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu 
spriječenost da jave na telefon 658-252 - Stručna služba. 

 
                      PREDSJEDNIK:  

                                                                                  Damir Felak,  dipl. ing. 


