
                           
          REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
          GRAD CRIKVENICA  
            GRADSKO VIJEĆE 
   P r e d s j e d n i k  
 
KLASA: 021-01/16-01/03 
UR. BROJ:  2107/01-04/07-16-1 
Crikvenica, 29. ožujka 2016. 
 
 
 Na temelju članka 32. Statuta Grada Crikvenice  (“Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 26/09., 34/09. – isp. i 7/13.), te članka 57. stavak 3. i članka 
59. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice (“Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 32/09., 15/13. i 3/14.), sazivam  
 

 
26. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Crikvenice  

za dan 05. travnja 2016. godine (utorak) 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 25. sjednice Gradskog vijeća, 
 2. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 2015. 
godinu (izvjestitelj:načelnik PP Crikvenica Zekić Dražen), 
 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 
2015. godine   (izvjestitelj:gradonačelnik), 

4. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja Grada 
Crikvenice (izvjestitelj: zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić),  

5. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice 
na dan 31.12.2015.godine (izvjestitelj: gradonačelnik), 
 6. Obrazloženje uz Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Crikvenice za 2015. godinu (izvjestitelj: gradonačelnik) (glasovanje će se izvršiti po 
točkama od 6.01 – 6.05.) 
6.01.Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2015. 
godinu, 
6.02. Izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene 
poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2015. godinu,  
6.03. Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2015. godinu, 
6.04. Opisi godišnjeg izvještaja po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima 
6.05. Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa za 2015. godinu i izvješće o 
provedbi strategije razvitka Grada Crikvenice – projekata sadržanih u strategiji 
razvitka Grada Crikvenice. 



7. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić) 

8. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture 
za 2015. godinu (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić) 

9. Referat Odbora za izbor i imenovanje – izbor i imenovanje ravnatelja/ice  
Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ Crikvenica (izvjestitelj:dr.sc. Dragan Magaš) . 
 
 
     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
      Lovorko Gržac,ing. 
 
Napomena: 

1. Materijal za točku 5. Dnevnog reda dostavit će se u tijeku sutrašnjeg dana 
2. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Centra za kulturu Dr. Ivan 

Kosterničić Crikvenica dostavit će se nakon provedenih intervjua s 
kandidatima  


