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Utorak, 17. travnja 2001.
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GRADOVI
Grad Bakar
10.

11.

Na temelju odredbe iz članka 8., 35. i 98. Zakon o lokal
noj i poručnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održa
noj dana 17. travnja 2001. godine donijelo je ovu
STATUTARNU ODLUKU
o promjenama Statuta Grada Bakra
Članak 1.

Na temelju odredbe iz članka 28. Statuta Grada Bakra i
članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana
17. travnja 2001. godine donijelo je ovu
ODLUKU
o prethodnoj suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića »Bakar«
i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića »Bakar«

Ovom se Odlukom, do donošenja Statuta Grada Bakra,
usklađenog prema odredbi iz članka 98. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi s odredbama tog Za
kona, uređuje broj članova Gradskog vijeća Grada Bakra (u
nastavku: Vijeće), broj članova Gradskog poglavarstva
Grada Bakra (u nastavku: Poglavarstvo) i način izbora Gra
donačelnika Grada Bakra (u nastavku: gradonačelnik).

Članak 1. •
Daje se prethodna suglasnost na:
1. Statut Dječjeg vrtića »Bakar« i
2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dje
čjeg vrtića »Bakar«, u tekstu koji je priložen uz izvornik Za
pisnika sa sjednice Gradskog vijeća Grada Bakra, održane
dana 17.04.2001. godine.

Članak 2.

Članak 2.
Ovlašćuje se Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Bakar« da,
na temelju odredbe iz članka 1. ove Odluke, donese opće
akte iz članka 1. ove Odluke.

Vijeće broji 15 članova - vijećnika, izabranih na način i
po postupku propisanom posebnim zakonom.
Članak 3.
Poglavarstvo broji 5 članova.
Članove Poglavarstva bira Vijeće, u pravilu, iz reda svo
jih članova, na prijedlog gradonačelnika, većinom glasova
svih članova Vijeća.
Članove poglavarstva bira se na vrijeme od 4 godine.
Članak 4.
Gradonačelnika bira Vijeće, u pravilu, između nositelja
stračanih i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Vije
ću.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije, dok će se
odredba iz članka 3. stavak 1., primjenjivati od dana konsti
tuiranja novoizabranog Vijeća na izborima održanim 2001.
godine.
Klasa: 012-03/98-01/02
Ur. broj: 2170-02-01-01-2
Bakar, 17. travnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Radmil Frančišković, v. r.

Članak 3.
, Dostupnost akata propisana odredbom iz članka 42. Za
kona provest će se na način da primjerci akata budu 30
dana objavljeni na oglasnim pločama Dječjeg vrtića »Ba
kar«, na oglasnim pločama mjesnih odbora i Grada Bakra.
Nakon isteka roka za objavu iz st. 1. ovog članka, dostup
nost akata osigurat će se na način da u svakom dječjem vrt
iću bude omogućen uvid u odredbe akata iz čl. 1. ove Od
luke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-02/98-01/04
Ur. broj: 2170-02-01-01-49
Bakar, 17. travnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Radmil Frančišković, v. r.

12.
Na temelju odredbe iz članka 23. Statuta Grada Bakra i
članaka 5. i 6. Pravila o ostvarivanju prava prvokupa KD
»Autotrolej«, d.o.o. Rijeka, Gradsko vijeće Grada Bakra,
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na sjednici održanoj dana 17. travnja 2001. godine donijelo
je ovu

te članka 23. statuta Grada Bakra, Gradsko vijeće Grada
Bakra, na sjednici održanoj dana 17. travnja 2001. godine,
donijelo je ovu

ODLUKU
o ostvarivanju prava prvokupa poslovnog udjela
u Komunalnom društvu »Autotrolej«, d.o.o. Rijeka

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe puta

Članak 1.
Grad Bakar ne prihvaća ponudu Općine Čavle, klasa:
363-01/01-01/03, od 05.03.2001. godine o prijenosu poslov
nog udjela u nominalnom iznosu od 1.279.700,00 kn, što
predstavlja 3,27% temeljenog uloga i kapitala Komunalnog
društva »Autotrolej«, d.o.o. Rijeka.

Članak 1.
Ovom Odlukom isključuje se iz opće uporabe put koji se
dijelom poklapa sa Spojnom cestom između Državne ceste
D - 40 i Dionice Bakar - Sv. Kuzam, a nalazi se na k.č. br.
2
3827/4, upisane u k.o. Škrljevo, površine 784 m .
Članak 2.
Investitor, »Hrvatska uprava za ceste« Zagreb, Vončinina
3, dužan je korisnicima zemljišta uz trasu ukinutog puta iz
članka 1. ove Odluke osigurati novi pristup do njihovih par
cela.

Članak'2.
Ova Odluka dostavit će se svim članovima Komunalnog
društva »Autotrolej«, d.o.o, Rijeka.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 363-01/01-01/18
Ur. broj: 2170-02-01-01-6
Bakar, 17. travnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Radini] Frančišković, v. r.

13.
Na temelju odredbe iz članka 35. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96),

Utorak, 17. travnja 2001.

Članak 3.
Republika Hrvatska može se temeljem ove Odluke upi
sati kao vlasnik nekretnine navedene u članku 1. ove Odlu
ke.
- •
.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim
novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 340-03/99-01/04
Ur. broj: 2170-02-0-01-15
Bakar, 17. travnja 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA
Predsjednik
Gradskog Vijeća
Grada Bakra
Radmil Frančišković, v. r.

