
 

                           
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA  ŽUPANIJA  
         Županijska skupština  

  

KLASA:  021-05/10-01/2 
URBROJ: 2137/1-02/2-10-12 
Koprivnica,  26. travnja   2010. 
                    
 
 Na temelju članka 88. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke  
županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 15/09) sazivam 7.  
sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 
 

 
4. svibnja  2010. (utorak)  u 10,00 sati  

 
  Sjednica će se održati u  Koprivnici,  Trg bana J. Jelačića 6, zgrada 
Veleučilišta, (dvorana 1/II). 
  

Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D N E V N I   R E D: 
 

1. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva "Piškornica" d.o.o., s prijedlogom 
Zaključka, 

 
2. Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva "GEOPODRAVINA" d.o.o., s 

prijedlogom Zaključka, 
 
3. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i 

lokalnih cesta i ostvarivanje Financijskog plana  Županijske uprave za ceste Križevci za I. 
do XII. mjesec 2009., s prijedlogom Zaključka,  

 
4. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije  

za 2010. godinu, - Pomoći jedinica lokalne samouprave,  
 
5. Izbor Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, 
 
6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma za starije i 

nemoćne osobe Koprivnica, 
 
7. Donošenje Odluke o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj VI/106 – 

"Koprivnica III" na području Koprivničko-križevačke županije, 
 
8. Donošenje Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Križevcima, 



 2

2 
 

9. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće župana i 
zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije, 

 
10. Razmatranje Analize stanja i kretanja korisnika stalne pomoći, s prijedlogom Zaključka,  

  
11. Izvješće o radu Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti za 2009. s 

prijedlogom Zaključka, 
 
12. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o mrtvozorstvu, 
 
13. Razmatranje Informacije o stanju u stočarstvu s osvrtom na provedbu nacionalnih 

programa razvoja govedarske i svinjogojske proizvodnje na području Koprivničko-
križevačke županije u 2008. godini, s prijedlogom Zaključka, 

 
14. Razmatranje Informacije o stanju u ratarstvu i povrtlarstvu na području Koprivničko-

križevačke županije  u 2009. godini, s prijedlogom Zaključka, 
  
15. Razmatranje Informacije o realizaciji Tekućeg projekta T-100011 Poticanje novih 

višegodišnjih nasada na području Koprivničko-križevačke županije  u 2009. godini, s 
prijedlogom Zaključka, 

 
16. Razmatranje Informacije o turističkoj infrastrukturi na području Koprivničko-križevačke 

županije u 2009. godini, s prijedlogom Zaključka,  
  
17. 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. 
 
 
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e                                                                             
dnevnog reda: 

  
Materijali  se dostavljaju za sve točke dnevnog reda, osim za točku 5. za koju će se 

obrazloženje dati na samoj sjednici.  
Sjednice Odbora sazvane su za  29. i 30. travnja i 3. svibnja 2010.  Eventualni 

zaključci podijeliti će se prije sjednice Županijske skupštine.  
 
 
 

 


