
                
 REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
          GRAD CRIKVENICA  
            GRADSKO VIJEĆE 
   P r e d s j e d n i k  
Klasa: 021-01/09-01/07 
Ur.broj:  2107/01-01-09-1 
Crikvenica, 23. ožujka 2009. 
 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., 17/03. i 6/08), 
sazivam 40. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Crikvenice za dan  
  30. ožujka (ponedjeljak) 2009. 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 39. sjednice  Gradskoga  vijeća Grada Crikvenice, 

2. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice na dan 
31. 12. 2008. godine (izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika Branimir Manestar), 

3. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost" Crikvenica 
(izvjestitelj: član Gradskog poglavarstva Luka Kujundžić), 

4. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole 
Vladimira Nazora Crikvenica (izvjestitelj: član Gradskog poglavarstva Luka Kujundžić), 

5. Prijedlog pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Crikvenice 
(izvjestitelj: gradonačelnik), 

6. Prijedlog odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi (izvjestitelj: 
član Gradskog poglavarstva: Spomenko Antonić), 

7. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu i 
Prijedlog konsolidiranog godišnjeg obračuna proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu 
(izvjestitelj: gradonačelnik), 

8. a)  Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu, 
                b) Prijedlog I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2009. godinu s 
projekcijom za 2010. i 2011. godinu, 
     c) Prijedlog I. izmjene i dopune odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2009. 
– 2011. godinu, 
    d) Prijedlog I. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2009. godinu, 
     e) Prijedlog I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2009. godinu, (izvjestitelj:gradonačelnik). 
 9. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na 
području Grada Crikvenice za 2009. godinu (izvjestitelj: član Gradskog poglavarstva Luka 
Kujundžić), 



 10. a) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice u 2009. godini 
(izvjestitelj: član Gradskog poglavarstva Luka Kujundžić), 
 b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009. godinu (izvjestitelj: član Gradskog 
poglavarstva Luka Kujundžić ). 

 
 

      PREDSJEDNIK GRADSKOGA  VIJEĆA 
        Eduard Rippl, dipl. ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
        
 


