
 

                           
 

                REPUBLIKA HRVATSKA 

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA  ŽUPANIJA  

                Županijska skupština  
 

KLASA:  021-01/12-01/1 

URBROJ: 2137/1-02/04-12-48 

Koprivnica,  22. listopada  2012.  
  

                            

 Na temelju članka 88. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke  

županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 15/09. i 10/10.) sazivam 

23.  sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 

 

 

30. listopada 2012. (utorak) u 16,00 sati  
 

 Sjednica će se održati u Križevcima, Ivana Zakmardija 

Dijankovečkog 12. 

 
Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

 

D N E V N I   R E D: 
  
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu,   

 

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

siječnja do 30. lipnja 2012., s prijedlogom Zaključka,   

 

3. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Savjeta Galerije naivne umjetnosti Hlebine,    

 

4. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova 

Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Županijske skupštine Koprivničko-križevačke 

županije,   

 

5. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog 

vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije,   

 

6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Koprivničko-križevačke županije,   

 

7. Donošenje Zaključka o podržavanju inicijative Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

vezane uz smještaj žrtava obiteljskog nasilja, 

 

8. Razmatranje Informacije o stanju u stočarstvu na području Koprivničko-križevačke 

županije u 2011. godini s prijedlogom Zaključka, 
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9. Razmatranje Informacije o stanju u vinogradarstvu na području Koprivničko-križevačke 

županije u 2011. godini s prijedlogom Zaključka,   

 

10. Razmatranje Informacije o šumarstvu tijekom 2011. godine na području Koprivničko-

križevačke županije s prijedlogom Zaključka,   

 

11. Razmatranje Informacije o razvoju ruralnog turizma na području Koprivničko-križevačke 

županije 2011. godini s prijedlogom Zaključka,   

 

12. Razmatranje Izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i 

lokalnih cesta i Financijskog plana u 2011. godini, s prijedlogom Zaključka,   

 

13. Razmatranje Informacije o radovima izvanrednog održavanja cesta iz sredstava Hrvatskih 

cesta u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,   

 

14. Pitanja i prijedlozi vijećnika.  

 

 

Mole se pozvani da na sjednicu dođu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu 

spriječenost  jave na telefon 658-252 - Stručna služba. 

 

                        PREDSJEDNICA:  

                                                                         Milica Fuček, ing. građ., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e                                                                                                        

dnevnog reda: 

   

Sjednice odbora sazvane su za   24. 25., 26. i 29. listopada 2012., a eventualni 

zaključci podijelit će se prije sjednice Županijske skupštine.  

 

  

 
 


