
                
 REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
          GRAD CRIKVENICA  
            GRADSKO VIJEĆE 
   P r e d s j e d n i k  
 
Klasa: 021-01/08-01/17 
Ur.broj:  2107/01-01-08-1 
Crikvenica, 19. svibnja 2008. 
 
 Na  temelju  članka 27. Statuta Grada Crikvenice  (“Službene novine” Primorsko-
goranske županije broj 26/01. i 8/06.), te članka 91. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada 
Crikvenice (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 32/01. i 17/03.), sazivam 
31. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Crikvenice za dan  
 29.  svibnja (ČETVRTAK) 2008. godine u 18,00 sati 

u Gradskoj vijećnici - Preradovićeva ulica 1 u Crikvenici 
 Aktualni sat 
    D n e v n i   r e d 
   1.  Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice  Gradskoga  vijeća 
 2.  Izbor članova Savjeta mladih Grada Crikvenice (izvjestitelj: predstojnica Ureda 
Grada Melanija Milat-Ružić), 
 3.  Prijedlog promjene naziva Ustanove u kulturi "Dr. Ivan Kostrenčić" (izvjestitelj: 
zamjenik gradonačelnika Branimir Manestar), 
 4. Prijedlog promjene naziva Javne ustanove "Narodna knjižnica i čitaonica" 
Crikvenica (izvjestitelj:zamjenik gradonačelnika Branimir Manestar),   
 5. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja Grada Crikvenice – 
(izvjestitelj: privremeni ravnatelj Muzeja mr. Damir Gašparović), 
 6. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice (izvjestitelj: 
gradonačelnik), 
 7. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (izvjestitelj: zamjenik 
gradonačelnika Ivica Malatestinić), 

8. Prijedlozi odluka - izmjene prekršajnih odredbi (izvjestitelj: zamjenik 
gradonačelnika Ivica Malatestinić): 

8.1.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, 
8.2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu 

infrastrukturu, 
8.3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obveznom korištenju 

komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada, 

8.4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani i ograničenju 
građevinskih radova za vrijeme turističke sezone. 
 
 
      PREDSJEDNIK GRADSKOGA  VIJEĆA 
        Eduard Rippl, dipl. ing. 
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Crikvenica,20. svibnja 2008. 
 
    - SDP Crikvenica  
    - HSLS Crikvenica  
    - HDZ Crikvenica       
    - Nezavisna gradska lista - nositelj I. Kulentić 
    - HNS Crikvenica 
    - HSS Crikvenica 
    - PGS Crikvenica 
     - HSP Crikvenica 
                           -mjesnim odborima na području Grada Crikvenice - svima  
 
 Izvješćujemo Vas da će se  31. sjednica Gradskoga vijeća Grada Crikvenice  
održati dana  29. svibnja 2008. godine (četvrtak) u  18,00 sati  sa sljedećim  
 
    D n e v n i m      r e d o m 
 
   1.  Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice  Gradskoga  vijeća 
 2.  Izbor članova Savjeta mladih Grada Crikvenice (izvjestitelj: predstojnica Ureda 
Grada Melanija Milat-Ružić), 
 3.  Prijedlog promjene naziva Ustanove u kulturi "Dr. Ivan Kostrenčić" (izvjestitelj: 
zamjenik gradonačelnika Branimir Manestar), 
 4. Prijedlog promjene naziva Javne ustanove "Narodna knjižnica i čitaonica" 
Crikvenica (izvjestitelj:zamjenik gradonačelnika Branimir Manestar),   
 5. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja Grada Crikvenice – 
(izvjestitelj: privremeni ravnatelj Muzeja mr. Damir Gašparović), 
 6. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice (izvjestitelj: 
gradonačelnik), 
 7. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (izvjestitelj: zamjenik 
gradonačelnika Ivica Malatestinić), 

8. Prijedlozi odluka - izmjene prekršajnih odredbi (izvjestitelj: zamjenik 
gradonačelnika Ivica Malatestinić): 

8.1.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, 
8.2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu 

infrastrukturu, 
8.3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obveznom korištenju 

komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada, 



8.4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani i ograničenju 
građevinskih radova za vrijeme turističke sezone. 
 
 
       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
        Eduard Rippl, dipl.ing.  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


