
        
          REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
          GRAD CRIKVENICA  
            GRADSKO VIJEĆE 
   P r e d s j e d n i k  
Klasa: 021-01/11-01/53 
Ur. broj:  2107/01-04/05-11-1 
Crikvenica, 22.  studeni 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  
 
  29. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Crikvenice za dan 

29. studeni  2011. 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 28. sjednice Gradskog vijeća, 
2. Izvještaj o radu Poduzetničkog centra „Vinodol“ d.o.o. Novi Vinodolski – 

dopuna (izvjestitelj: gradonačelnik, direktor Poduzetničkog centra mr.sc. Ivica 
Jerčinović), 

3. Prijedlog odluke o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim 
psima, napuštenim i izgubljenim životinjama (izvjestitelj: zamjenik 
gradonačelnika Veselko Mutavgjić), 

4. Prijedlog odluke o kriterijima i uspostavljanju suradnje između Grada 
Crikvenice i Općine Kidričevo iz Slovenije (izvjestitelj: gradonačelnik), 

5. Prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada 
Crikvenice u 2011. godini (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić), 

6. Prijedlog smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području 
Grada Crikvenice za 2012. – 2013. godinu (izvjestitelj: zamjenik 
gradonačelnika Veselko Mutavgjić), 

7. Prijedlog odluke o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja 
jedinstvenog računa riznice Grada Crikvenice (izvjestitelj: gradonačelnik), 

8. Prijedlog odluke o prodaji zemljišta u suvlasništvu Grada Crikvenice u k.o. Sv. 
Jelena – k.č.br. 733/1 u 50/54 dijela (izvjestitelj: gradonačelnik), 

9. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta 
Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica (izvjestitelj zamjenik gradonačelnika 
Senko Smoljan), 

10. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta 
Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica (izvjestitelj zamjenik 
gradonačelnika Senko Smoljan), 



11. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Statuta 
Centra za kulturu „Dr .Ivan Kostrenčić“ (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika 
Senko Smoljan), 

12. Prijedlog odluke o preuzimanju poslovnih udjela društva „Radio D.J.“ d.o.o. 
Crikvenica  (izvjestitelj: gradonačelnik), 

13. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2011. godinu 
a. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Crikvenice za 2011. godinu, 
b. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2011. 

godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu – opći i posebni dio, 
c. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2011. s 

projekcijom za 2012. i 2013. godinu, 
d. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna  Proračuna Grada Crikvenice za 2011. 

godinu po izvorima financiranja, 
e. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2011. s 

projekcijama za 2012. – 2013. godinu po programima s opisom 
programa, 

f. Prijedlog I. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2011. godinu, 

g. Prijedlog Programa gradnje  objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2011. godinu, 

h. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu, 
i. Prijedlog I. izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2011. 

godinu, 
j. Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi 

Grada Crikvenice za 2011. godinu, 
k. Prijedlog I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice  

za 2011. godinu. 
 (izvjestitelj: gradonačelnik), 
 

 
      PREDSJEDNIK GRADSKOGA  VIJEĆA 
       dr. sc. Dragan Magaš 
 


