
                    
 REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
          GRAD CRIKVENICA  
            GRADSKO VIJEĆE 
   P r e d s j e d n i k  
 
Klasa: 021-01/10-01/54 
Ur. broj:  2107/01-01-10-1 
Crikvenica, 08.prosinca  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  

 
20. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Crikvenice za dan 

15. prosinca 2010. godine (srijeda) 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 19. sjednice Gradskog vijeća, 
2. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene 

Selce (K5), (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić), 
3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

Duga (dio NA 1-5), zajedno s površinom infrastrukture namjene IS-3 (čvor Crikvenica 
zapad) – UPU 7, (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić), 

4. Prijedlog za otkup stare škole (izvjestitelj: gradonačelnik), 
5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Crikvenice 

(izvjestitelj:gradonačelnik), 
6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada 

Crikvenice (izvjestitelj: gradonačelnik), 
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi (izvjestitelj: zamjenik  

gradonačelnika  Senko Smoljan), 
8. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2010 godinu 

(izvjestitelj:gradonačelnik): 
 
a) Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice  za 2010. godinu sa 
projekcijama za 2011. i 2012. godinu – Opći i posebni dio, 
b) Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice  za 2010. godinu sa 
projekcijama za 2011. i 2012. godinu –  po programima, 
c) Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa  za 2010. godinu s 
projekcijama za 2011. i 2012. godinu 
d) Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2010. godinu  - po 
izvorima 
e) Prijedlog I. izmjena Program održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2010. godinu 
f) Prijedlog I. izmjena Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2010. godinu, 
 



 
9. Prijedlog Proračuna Grada Crikvenice za 2011. godinu (izvjestitelj:gradonačelnik): 

 
a) Prijedlog proračuna Grada Crikvenice  za 2011. godinu sa projekcijama za 2012. i 
2013. godinu – Opći i posebni dio, 
b) Prijedlog proračuna Grada Crikvenice  za 2011. godinu sa projekcijama za 2012. i 
2013. godinu –  po programima, 
c) Prijedlog plana razvojnih programa  za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 
2013. godinu 
d) Prijedlog  proračuna Grada Crikvenice za 2011. godinu  - po izvorima 
e) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2011. godinu, 
f) Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2011. godinu 
g) Prijedlog programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. 
godinu, 
h) Prijedlog programa utroška spomeničke rente za 2011. godinu, 
i) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu, 
j) Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2011. 

 
 

 
      PREDSJEDNIK GRADSKOGA  VIJEĆA 
       dr. sc. Dragan Magaš 
 

 
 


