
        
          REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
          GRAD CRIKVENICA  
            GRADSKO VIJEĆE 
   P r e d s j e d n i k  
Klasa: 021-01/11-01/25 
Ur. broj:  2107/01-04/05-11-1 
Crikvenica, 30. ožujka 2011. 
  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  
  24. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Crikvenice za dan 

06. travnja  2011. godine (srijeda) u 17,00 sati 
u Gradskoj vijećnici – Petra Preradovića 1 u Crikvenici 

 
Aktualni sat 
     D n e v n i   r e d 

1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća, 
2. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 2010. godinu 

(izvjestitelj: načelnik PP Crikvenica Ivan Žunić), 
3. Referat Odbora za izbor i imenovanje- prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju 

zamjenika članice Gradskog izbornog povjerenstva (izvjestitelj:predsjednik Odbora 
Tomislav Gelemanović), 

4. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice na dan 
31. 12. 2010. godine (izvjestitelj: gradonačelnik), 

5. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2010. 
godinu (izvjestitelj: gradonačelnik) 
a) Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2010. godinu, 
b) Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2010. godinu. 
6. Prijedlog mjerila za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Gradu 

Crikvenici u 2011. godini (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan), 
7. Prijedlog zaključaka sa panel rasprave na temu „Priprema turističke sezone 2011“ 

(izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan), 
8. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora: Dramalj, 

Crikvenica-zapad, Crikvenica-centar, Crikvenica-istok i Selce (izvjestitelj: 
gradonačelnik), 

9. Otkup „Stare škole“ (izvjestitelj: gradonačelnik), 
10.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu (izvjestitelj: zamjenik 

gradonačelnika Veselko Mutavgjić), 
11. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku davanja koncesije 

za obavljanje dimnjačarskih poslova (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić), 
 

      PREDSJEDNIK GRADSKOGA  VIJEĆA 
       dr. sc. Dragan Magaš 
 
Napomena : Materijal za točku 2. Dnevnog reda primili ste s materijalom za 23. sjednicu 
Gradskog vijeća. 


