
        
          REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
          GRAD CRIKVENICA  
            GRADSKO VIJEĆE 
   P r e d s j e d n i k  
Klasa: 021-01/12-01/20 
Ur. broj:  2107/01-04/05-12-1 
Crikvenica, 19. srpnja 2012. 
 
  Na temelju članka 32. Statuta Grada Crikvenice  (“Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 26/09. i 34/09. – isp.), te članka 57. i 59. 
Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Crikvenice (“Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 32/09.), sazivam 
 
  37. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Crikvenice za dan 

26. srpnja  2012. godine (ČETVRTAK) u 18:00 sati 
u Gradskoj vijećnici – Petra Preradovića 1, u Crikvenici 

 
Aktualni sat 

     D n e v n i   r e d 
 
1. Verifikacija Zapisnika sa 36. sjednice Gradskog vijeća, 
2. Prijedlog odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić), 
3. Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Crikvenice za 2011. godinu (izvjestitelj: 
gradonačelnik), 
4. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice na 
dan 30. lipnja 2012. godine (izvjestitelj: gradonačelnik), 
5. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Senko 
Smoljan), 
6. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ 
Vladimira Nazora Crikvenica (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan), 
7. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 
2012. godinu (izvjestitelj: gradonačelnik), 
8. Informacija o provođenju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada 
Crikvenice s tekstom javnog poziva – Mandatno izvješće o radu Savjeta mladih 
Grada Crikvenice  2010. -  2012. godine (izvjestitelj: gradonačelnik), 
9. Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i 
opreme u osnovnim školama i Dječjem vrtiću (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika 
Senko Smoljan), 
10. Prijedlog odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan 
prodavaonica na području Grada Crikvenice (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika 
Veselko Mutavgjić), 
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu 
(izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić), 



12. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice u 2012. godini 
(izvjestitelj: predsjednik Komisije za dodjelu priznanja Lovorko Gržac), 
13.  Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2012. godini (izvjestitelj: zamjenik 
gradonačelnika Senko Smoljan), 
14. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2012. godinu (izvjestitelj: 
zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan), 
15. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2012. g. 
(izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan), 
16. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu 
16.1.- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu – 
Opći i posebni dio, 
 - Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2012. godinu sa 
projekcijom za 2013. godinu i 2014. godinu, 
 - Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice po izvorima 
financiranja, 
 - Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. Godinu 
po programima sa opisom programa,  

- Prijedlog izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 
2012. godinu, 

- Prijedlog izmjene programa javnih potreba u sportu i  tehničkoj kulturi Grada 
Crikvenice za 2012. godinu, 
16.2. Prijedlog izmjene programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu, 
16.3. Prijedlog utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka 
turista na području Grada Crikvenice za 2012. g., 
16.4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice 
za 2012. g., 
16.5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g., 
16.6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g., 
16.7. Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. g. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOGA VIJEĆA 
        dr. sc. Dragan Magaš 
 
 
 


