
 

                           
 

                REPUBLIKA HRVATSKA 

 

KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA  ŽUPANIJA  
                Županijska skupština  
KLASA:  021-01/13-01/8 
URBROJ: 2137/1-02/04-13-23 
Koprivnica, 2. srpnja  2013. 

  
                            
 Na temelju članka 88. Poslovnika Županijske skupštine Koprivničko-križevačke  
županije ("Službeni glasnik  Koprivničko-križevačke županije" broj 15/09. i 10/10.) sazivam 3. 
sjednicu Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, za dan 

 

9. srpnja  2013. (utorak) u 16,00 sati  
 

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

vijećnica). 
Za sjednicu predlažem sljedeći 

 
D N E V N I   R E D: 

 
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2013. godinu,   
 
2. Upoznavanje s Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Koprivničko-križevačke 

županije za 2012. godinu,      
 
3. Donošenje Zaključka o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije 

(političkim strankama)    
 
4. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Ciljanih III. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije,    
 
5. Donošenje Odluke o pristupanju Koprivničko-križevačke županije Radnoj zajednici 

kantona, pokrajina, županija, regija i republika istočno-alpskog područja (Radna zajednica 
Alpe-Jadran)    

 
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju „PORE“ Razvojne 

agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-
križevačkoj županiji,   

 
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno 

uređenje Koprivničko-križevačke županije,    
 
8. Razmatranje Izvještaja o provedbi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke 

županije za razdoblje 2011.-2013., za 2012. godinu, s prijedlogom Zaključka, 
 
9. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke 

županije za razdoblje 2008.-2015., prikaz stanja u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,  
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10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Regionalnom centru „Piškornica“ za uzimanje 

beskamatnog zajma,    
 
11. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Županu za sklapanje Ugovora o osnivanju 

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

lokalnih cesta i Financijskog plana u 2012. godini,  s prijedlogom Zaključka,    
 
13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usklađivanju i promjeni djelatnosti 

Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije,   
 
14. Razmatranje Izvješća o radu Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica za 2012. godinu, 

s prijedlogom Zaključka,   
 
15. Razmatranje Izvješća o radu i financijskim rezultatima zdravstvenih ustanova za 2012. 

godinu, s prijedlogom Zaključka,    
 
16. Razmatranje Izvješća Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje za 2012. godinu, s 

prijedlogom Zaključka,   
 
17. Razmatranje Izvješća o provedbi izvaninstitucionalne skrbi o starijim osobama u 2012. 

godini, s prijedlogom Zaključka,    
 
18. Razmatranje Izvješća za 2012.godinu o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke 

službe, s prijedlogom Zaključka,   
 
19. Razmatranje Izvještaja o radu koncesionara primarne zdravstvene zaštite u razdoblju od 1. 

studenoga 2011. do 31. listopada 2012. godine, s prijedlogom Zaključka,   
  
20. Razmatranje Informacije o održanim manifestacijama na području Koprivničko-križevačke 

županije u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,   
 
21. Razmatranje Informacije o stanju u povrtlarskoj proizvodnji na području Koprivničko-

križevačke županije u 2012. godini,   
 
22. Razmatranje Informacije o realizaciji Tekućeg projekta T-100010 poticanja novih 

višegodišnjih nasada voćnjaka i jagoda u 2012. godini i Informacije o stanju u voćarstvu na 
području Koprivničko-križevačke županije u 2012. godini, s prijedlogom Zaključka,   

  
23. Donošenje Analize sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke 

županije u 2012. godini, 
 
24. Donošenje Smjernica sustava zaštite i spašavanja na području Koprivničko-križevačke 

županije za 2013. godinu, 
 
25. Informacija župana Koprivničko-križevačke županije o imenovanju 

predsjednika/predsjednica i članova/članica upravnih vijeća ustanova kojima je osnivač 
Koprivničko-križevačka županija, 
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26. 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. 

 

                         PREDSJEDNIK:  
                                                                            Damir Felak, dipl.ing., v.r.  

 
 
 
 
 
 
 

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  4. i 5. srpnja  2013., a eventualni zaključci podijelit će 
se prije sjednice Županijske skupštine.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


