
        
          REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
          GRAD CRIKVENICA  
            GRADSKO VIJEĆE 
   P r e d s j e d n i k  
Klasa: 021-01/12-01/30 
Ur. broj:  2107/01-04/05-12-1 
Crikvenica, 18. rujna 2012. 
 
 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 
 
  38. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Crikvenice za dan 

26. rujna  2012. 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 37. sjednice Gradskog vijeća, 
 
2. Izvješće gradonačelnika Grada Crikvenice o radu za razdoblje od 01. siječnja do 
30. lipnja 2012. godine (izvjestitelj:gradonačelnik), 
 
3. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu sa 
projekcijama za 2013. i 2014. godinu (izvjestitelj: gradonačelnik) 
3.1.- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu sa 
projekcijama za 2013. i 2014. godinu - Opći i posebni dio, 
 - Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2012. godinu sa 
projekcijom za 2013. godinu i 2014. godinu, 
 - Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice po izvorima 
financiranja, 
 - Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu 
po programima sa opisom programa,  

- Prijedlog izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 
2012. godinu, 

- Prijedlog programa javnih potreba u sportu i  tehničkoj kulturi Grada 
Crikvenice za 2012. godinu, 
3.2. Prijedlog I. izmjena programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu, 
3.3. Prijedlog utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka 
turista na području Grada Crikvenice za 2012. g., 
3.4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Crikvenice za 2012. g., 
3.5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g., 
3.6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g., 
3.7. Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. g. 



 
4. Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica centar 
(izvjestitelj: Veselko Mutavgjić), 
 
5. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova 
održavanja nerazvrstanih cesta (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić), 
 
6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (izvjestitelj: gradonačelnik), 
 
7. Izbor članova Savjeta mladih Grada Crikvenice (izvjestitelj: predsjednik Savjeta 
mladih Sandi Manestar). 
 
8. Izvješće o trošenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz (izvještitelj: 
gradonačelnik) 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOGA VIJEĆA 
       dr. sc. Dragan Magaš 
 
 
 
Napomena:  
1. Za točku 6. Dnevnog reda svi prilozi  u svezi odluke dostavljeni su Vam elektronskim 
putem. 
2. Za točku 7. Dnevnog reda materijal će Vam biti dostavljen elektronskim putem kada budu 
poznati rezultati natječaja. 


