
 

                           
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA  ŽUPANIJA  
         Županijska skupština  

  

KLASA:  021-05/10-01/2 
URBROJ: 2137/1-02/2-10-29 
Koprivnica,  9. rujna  2010. 
                    
 
 Na temelju članka 88. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke  
županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 15/09) sazivam 9.  
sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 
 

 
17. rujna  2010. (petak)  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. Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj reviziji Proračuna Koprivničko-križevačke 

županije za 2009. godinu,  
 
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke 

županije za razdoblje od  1. siječnja do 30 lipnja  2010.,   
 
3. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije 

za razdoblje siječanj - lipanj 2010., Proračunska zaliha – račun 3851 s prijedlogom 
Zaključka,  

 
4. Razmatranje Izvješća o radu župana Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2010. godine, s prijedlogom Zaključka, 
 
5. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke 

županije 
 
6. Donošenje Poslovnika o izmjeni Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-

križevačke županije, 
 
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-

križevačke županije, 
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8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije, 

 
9. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije, 
 
10. Razmatranje Izvješća o radu trgovačkih društava: 

a) "PZC Varaždin" d.d.  
b) "Ceste" d.d. Bjelovar, 
c) "Bistra" d.o.o. , s donošenjem zaključaka 
 

11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Zaključak Školskog odbora Osnovne škole 
Ferdinandovac o prihvaćanju tužbenog zahtjeva Općine Kalinovac, 

 
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mrtvozorstvu, 
 
13. 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,   
Sjednice odbora sazvane su za  14. i 15.  rujna 2010., a eventualni zaključci podijeliti 

će se prije sjednice Županijske skupštine.  
 
 
 
 
 
 

 


