
                    
 REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
          GRAD CRIKVENICA  
            GRADSKO VIJEĆE 
   P r e d s j e d n i k  
 
Klasa: 021-01/10-01/43 
Ur. broj:  2107/01-01-10-1 
Crikvenica, 15. srpnja 2010. 
 
  Na temelju članka 32. Statuta Grada Crikvenice  (“Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 26/09. i 34/09. – isp.), te članka 13. i 59. 
Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Crikvenice (“Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 32/09.), sazivam  

 
16. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Crikvenice za dan 

22. srpnja  2010. godine (četvrtak) u 18,00 sati 
u Gradskoj vijećnici – Ulica Petra Preradovića 1 u Crikvenici 

 
Aktualni sat 
 
     D n e v n i   r e d 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća, 
2. Konačni prijedlog DPU 7 – zona novog groblja Crikvenica – Podkotor 

(izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić), 
3. Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Podvorska Crikvenica DPU 

2 (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić), 
4. Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja centra Crikvenice DPU 

1(izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić), 
5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o komunalnim djelatnostima 

(izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić), 
6. Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Crikvenice za 2009. godinu (izvjestitelj: 

gradonačelnik pročelnica Upravnog odjela za financije mr. Snježana Sikirić), 
7. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice 

na dan 30. lipnja 2010. godine (izvjestitelj: gradonačelnik, pročelnica Upravnog 
odjela za financije mr. Snježana Sikirić), 

8. Izbor članova Savjeta mladih Grada Crikvenice (izvjestitelj: predstojnica Ureda 
Grada Melanija Milat-Ružić), 

9. Zahtjev za otpis zatezne kamate po osnovi komunalnog doprinosa MEŠIĆ 
COM d.o.o. Zagreb (izvjestitelj: gradonačelnik), 

10.  Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj (izvjestitelj: 
gradonačelnik), 

11. Prijedlog polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Crikvenice za 2010. 
godinu (izvjestitelj: gradonačelnik, pročelnica Upravnog odjela za financije mr. 
Snježana Sikirić), 



12. Prijedlog odluke za dodjelu priznanja u svezi Godišnje nagrade i Nagrade za 
životno djelo Grada Crikvenice u 2010. godini ( izvjestitelj: predsjednik 
Komisije za dodjelu priznanja Lovorko Gržac i predstojnica Ureda Grada 
Melanija Milat-Ružić), 

13. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2010. godinu sa 
projekcijama za 2011. i 2012. godinu (izvjestitelj: gradonačelnik): 
a) I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice  za 2010. godinu sa 

projekcijama za 2011. i 2012. godinu – Opći i posebni dio, 
b) I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice  za 2010. godinu sa 

projekcijama za 2011. i 2012. godinu –  po programima, 
c) I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa  za 2010. godinu s 

projekcijama za 2011. i 2012. godinu 
d) I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2010. godinu  - po 

izvorima 
e) I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 

2010. godinu, 
f) Program  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. 

godinu, 
g) Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. 

godinu 
14. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2010. 

godinu (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan), 
15. Program javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2010. godinu (izvjestitelj: 

zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan), 
16. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na 

području Grada Crikvenice za 2010. godinu (izvjestitelj: zamjenik 
gradonačelnika Senko Smoljan), 

17. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2010. 
godinu (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan), 

18. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2010. godinu (izvjestitelj: 
zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan). 
 
 

 
      PREDSJEDNIK GRADSKOGA  VIJEĆA 
        dr. sc. Dragan Magaš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


