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Grad Crikvenica
U četvrtu zonu spada Kotor.

38,
Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodar
stvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00 i 59/01) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Slu
žbene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01),
Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici održanoj
19. studenoga 2001. godine donosi
ODLUKU
o komunalnoj naknadi
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
- naselja u kojima se naplaćuje komunalna naknada;
- područja zona;
- koeficijenti zona za pojedine zone;
- koeficijenti namjene za poslovni prostor i za građevin
sko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelat
nosti;
- postupak izmjene rješenja u slučajevima iz stavka 3. i 4.
članka 20.d. Zakona o komunalnom gospodarstvu;
- nekretnine važne za Grad Crikvenicu koje se u potpu
nosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne na
knade;
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučaje
vima može odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje
od plaćanja komunalne naknade;
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj
potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunal
ne naknade;
- rokovi plaćanja komunalne naknade.
Članak 2.
Komunalna naknada naplaćuje se u naseljima Jadranovo,
Dramalj, Crikvenica i Selce.
Članak 3.
Na području Grada Crikvenice utvrđuju se sljedeće zone
za obračun komunalne naknade po opisu granica u nase
ljima kako slijedi:
CRIKVENICA
I. zona:
U prvu zonu ulazi kompletno područje Grada Crikvenice
ispod JTC osim ulica: V. Lisinski, Turistički put, Senjska
ulica, Ribarska ulica, Dvorska ulica, Kotorska ulica, Vino
dolska ulica od parnog k.br. 16 i neparnog k.br.37, Dr. A.
StarČevića, Kralja Tomislava od parnog k.br. 126 i neparnog
k.br. 87, neparnih k.br. Zidarske ulice i Vukovarska ulica.
II. zona
U drugu zonu ulaze sve naprijed navedene ulice koje nisu
uključene u I. zonu kao i kompletno područje iznad JTC
osim ulica: Sopaljska, Zoričići, Gornja Draga, Donja Draga,
Ladvić, Dolac i Kotor.
U ovu zonu spada i područje kamenoloma Podbadanj.
III. zona
U treću zonu spada područje ulica: Sopaljska, Ladvić,
Donja Draga, Gornja Draga, Zoričići i Dolac.
IV. zona

SELCE
I. zona
U prvu zonu spada kompletno područje naselja Selca is
pod JTC.
II. zona
U drugu zonu spada kompletno područje iznad JTC.
DRAMALJ
I. zona
U prvu zonu spada ulica Gajevo šetalište, Ulica Bože Domjana, Ulica M. Muževića do raskrižja s ulicom Prilaz obali,
Ulica braće Car i turističko naselje Kačjak.
II. zona
U drugu zonu spada Ulica Josipa Tomina Košuljandića
kao i kompletno područje ispod JTC osim ulica: Gajevo še
talište, Ulica Bože Domjana, Ulica M. Muževića do raskri
žja s ulicom Prilaz obali, Ulica braće Car, Dirakovica i turi
stičkog naselja Kačjak.
III. zona
U treću zonu spada Dirakovica, Klanfari, Lokvica, Čari,
Blažići i ulica Katrica.
JADRANOVO
II. zona
S istočne strane granica zone počinje kod morske obale uvala Vodna, ne uključujući objekte u uvali Vodna, zatim
nastavlja okomito na Ulicu Ivice Perhata Ricića kod k.br.
13 uključujući i taj broj, skreće zapadno i ide ulicom Klo
štar, nastavlja Omladinskom ulicom, kod raskrižja Omla
dinske ulice i Ulice VI. Nazora skreće Ulicom VI. Nazora
sjeverno do k. br. 26 uključujući i taj broj, skreće zapadno
Školskom ulicom i istom se spušta kod zgrade škole na Uli
cu VI. Nazora kojom nastavlja do raskrižja kod groblja gdje
skreće sjeverno Ulicom Branka Grbčića-Ice do parnog k.
br. 14 a neparnog k. br. 19, pa zatim skreće zapadno ulicom
Šiljevica te se Ulicom Ahel Drage Lukca spušta na ulicu
Obala te se veže na sjevernu granicu II. zone i ide do istoč
ne granice II. zone gdje se spušta na morsku obalu i nastav
lja do istočne granice ove zone.
U drugu zonu ulaze svi objekti unutar navedenih granica
uključujući i objekte u graničnim ulicama.
III. zona
Obuhvaća sva ostala područja od granične linije druge
zone do JTC kao i kompletno područje iznad JTC.
Članak 4.
Za zone iz članka 3. ove Odluke utvrđuju se sljedeći
ficijenti:
I. zona
koeficijent
II. zona
koeficijent
III. zona
koeficijent
IV. zona
koeficijent

koe
1,00
0,90
0,80
0,65

Članak 5.
Za poslovni prostor i za građevinsko zemljište koje služi
u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti određuju se koefici
jenti namjene prema djelatnosti koja se u pojedinom pro
storu odnosno na pojedinom građevinskom zemljištu obav
lja, po sljedećem tabelarnom prikazu:
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Za građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti koeficijent namjene iznosi 10% koefici
jenta namjene koji je određen za poškovni prosto]* .temeljem
stavka 1. ovog članka.
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Neprofitne djelatnosti
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i političkih organizacija, domovi z a v i j a i knjižnice, galerije i ateljći)
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Visina komunalne" naknade utvrđuje se rješenjem^ o ko
munalnoj naknadi na načiii da se broj bbdova dtfbiven' rftiK)Žerijem obračunske površine1, kbdfictjeftta zona ii!kOeflcijehta djelatnosti mjioži s utvrđenom vrijednošću boda.
, Vrijednost bpđa za obračun kpn^riaine najcnađefutvrđuje Gradsko viječe Građa Crikvenice, T . X
^
Rješenje o utvrđivanju visine plaćanja komunalne nakna
de donosi Upravni odjel za komunalni sustav,.gospodarenje
prostorom i geodetske poslove, po postupku i u rokovima
propisanim Zakonom.
: -,\;;'Članak 7.
Obveznici komunalne naknade ža proštbre'iz stavka 4.
članka 20.d. Zakona o komunalnom gospodarstvu niogu za
tražiti izmjenu rješenja P utvrđivanju visine komunalne na
knade ukoliko bi utvrđena visina komunalne naknade bila
veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prbtekie godine
ostvarene za taj prostor: ' :"'";''.';'/
Izmjena rješenja Jz. stavkii, pvpgčjanka može se, zatra
žiti u roku od 30 dana od protekafokaza podnošenje za
ključnog računa, uz predočerije.doHaza'p^pstvarenoin.godiš
njem prihodu u proteklojgodini.., , * '.<•.-'• ••••»U slučaju iz stavka 1. ovog članka mjesečna visina komu
nalne naknade odredit će se u visini* M2 iznosa koji pred
stavlja 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz. prethodne godi
ne u tom hotelu, apartmanskom naselja ili autokampu.

Članak 8.

*

Obveznici komunalne naknade za prostor iz stavka 3.
članka 20 d. Zakona o komunalnom gospodarstvu, mogu
zatražiti izmjenu rješenja o kpmunalnpj naknadi ukciliko U
pbslovnom prostoru ne obavljanju ppslpvnu djelatnost višfc
pd 6 mjeseci u kalendarskpj gpdini.
Izmjena rješenja iz stavka l.pvpg članka mpže se zatra
žiti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka kalendar
ske godine za koju se izmjena traži.
U slučaju iz stavka 1. ovog Članka mjesečna visina komu
nalne naknade utvrdit će se primjenom kriterija propisanih
Zakonom.
Članak 9.
Od obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se
oslobađaju nekretnine od važnosti za Grad Crikvenicu i to:
1. dječji vrtići i osnovne škole;
2. gradske čitaonice i knjižnice;
3. koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi
Grada Crikvenice;
4. koje su vlasništvo Grada Crikvenice i u kojima se
obavljaju poslovi gradske uprave; •
*
5. koje koriste športski klubovi temeljem ugovora o dava
nju športskog objekta na upravljanje zaključenog s Gradom
Crikvenica;
6. koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove
vjerske i obrazovne djelatnosti.
,
Obveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi
korisnici nekretnina iz stavka 1. ovog; članka,ako te nekret
nine daju u najam, ppdnajam, zakup, podzakup ili na privre
meno korištenje.
.'";..'>
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Članak 10.
Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno će
se osloboditi:
1. najmoprimatelji i vlasnici stanova za stanove u kojima
stanuju pod uvjetom da ostvaruju pravo na pomoć za uzdr
žavanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi;
2. vlasnici ili korisnici nekretnine koje se ne mogu koristi
ti uslijed oštećenja uzrokovanih požarom, poplavom ili dru
gim elementarnim nepogodama i to za vrijeme dok se na
stala oštećenja ne otklone;
3. vlasnik ili korisnik stambenog prostora ukoliko je inva
lid Domovinskog rata ili obitelj poginulog sudionika u Do
movinskom ratu, samo za stambenu površinu do veličine
koja se smatra odgovarajućim stanom sukladno zakonskom
propisu.
O pravima iz ovog članka odlučuje rješenjem Upravni
odjel za komunalni sustav, gospodarenje prostorom i geo
detske poslove.
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ODLUKU
o visini komunalne naknade

Članak 1.
Vrijednost boda koja je osnova za obračun visine komu
nalne nakpade u Gradu Crikvenici iznosi 0,43 kuna/m2 ob
računske površine prostora.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a
primjenjuje se pd 1. siječnja 2002. godine.
Klasa: 363-01/01-01/78
Ur. broj: 2107/01-02-1
Crikvenica, 19. studenoga 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Nikola Šaban, v. r.

Članak 11.
Ža manje ostvarene prihode od komunalne naknade za
subjekte koji su u potpunosti ili privremeno oslobođeni pla
ćanja komunalne naknade sukladno članku 8. i 9. ove Odlu
ke osigurat će se razlika sredstava u Proračunu Grada Crik
venice.
Članak 12.
Komunalna naknada obračunava se mjesečno.
Komunalna naknada za stambeni prostor plaća se tro
mjesečno s dospijećem:
- za prvo tromjesečje do 31. ožujka;
- za drugo tromjesečje do 30. lipnja;
- za treće tromjesečje do 30. rujna;
- za četvrto tromjesečje do 31. prosinca.
Komunalna naknada za sav ostali prostor koji nije obuh
vaćen stavkom 2. ovog članka plaća se mjesečno s dospije
ćem do kraja mjeseca za tekući mjesec.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a
primjenjuje se od 1. siječnja 2002. godine.
Klasa: 363-01/01-01/73
Ur. broj: 2107/01-02-01-6
Crikvenica, 19. studenoga 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Nikola Šaban, v. r.

39.
Na temelju stavka 1. članka 20.b Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00,129/00 i 59/01) te članka 25. Statuta Grada Crikvenice
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/
01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 7. sjednici održa
noj 19. studenoga 2001. godine donosi

40.
Na temelju članka 38. Zakona o jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj
33/01,60/01 - Vjerodostojno tumačenje) i članka 33. Statuta
Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske
županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na
sjednici dana 19. studenoga 2001. godine donosi
ODLUKU
o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Članak 1.
Ovom Odlukom osnivaju se radna tijela Gradskog vijeća
Grada Crikvenice, te uređuje njihov naziv, djelokrug, broj
članova, sastav i način rada.
Radna tijela Gradskog vijeća osnivaju se za proučavanje i
razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje od
govarajućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća, za
praćenje provođenja utvrđene politike i izvršavanja općih
i drugih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju
pojedinih pitanja, te za izvršavanje određenih poslova i za
dataka za Gradsko vijeće.
I. Naziv radnih tijela
Članak 2.
Radna tijela Gradskog vijeća utvrđena ovom Odlukom
jesu:
I. Odbor za financije i proračun;
t. Odbor za zaštitu okoliša i prostorno planiranje;
3. Odbor za kulturu;
'4. Odbor za šport i tehničku kulturu;
5. Odbor za predškolski odgoj, školstvo i mladež;
6. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb;
' 7. Odbor za statut, poslovnik i propise;
8. Odbor za izbor i imenovanje;
9. Odbor za suradnju s gradovima - općinama i međuna
rodnu suradnju;
10. Mandatna komisija;
II. Komisija za dodjelu priznanja;
12. Komisija za imenovanje ulica i trgova;
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13. Komisija za popis birača;
14. Komisija za predstavke i pritužbe.
II. Djelokrug rada, broj članova i sastav radnih tijela
Članak 3.
Odbor za financije i proračun:
- razmatra prijedloge općih i drugih akata koje donosi
Gradsko vijeće iz oblasti poreza, doprinosa, pristojbi i dru
gih financijskih djelatnosti, prijedlog gradskog proračuna i
opću bilancu, godišnji obračun proračuna, te o tome daje
svoje mišljenje i prijedloge Gradskom vijeću,
- razmatra i druga pitanja iz područja financiranja u okvi
rima samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice.
Članak 4.
Odbor za financije i proračun ima 7 članova.
Članovi Odbora za financije i proračun jesu:
- predsjednik Gradskog vijeća,
- jedan od potpredsjednika Gradskog vijeća,
- predsjednik Odbora za kulturu,
- predsjednik Odbora za šport i tehničku kulturu,
- predsjednik Odbora za predškolski odgoj, školstvo i
mladež,
- predsjednik Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, i
- član Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice zadužen
za područje financija.
Predsjednik Odbora za financije i proračun je predsjed
nik Gradskog vijeća.
Potpredsjednik Odbora za financije i proračun je u pravi
lu potpredsjednik Gradskog vijeća.
Članak 5.
Odbor za zaštitu okoliša i prostorno planiranje:
- razmatra prijedloge općih i drugih akata koje donosi
Gradsko vijeće iz područja zaštite okoliša i prostornog ure
đenja i planiranja,
- radi na promicanju uređenja prostora, a u svrhu učinko
vitijeg gospodarenja prostorom,
- razmatra i druga pitanja iz područja zaštite i prostornog
planiranja u okvirima samoupravnog djelokruga Grada
Crikvenice.

NOVINE
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Članak 9.
Odbor za šport i tehničku kulturu:
- prati sva zbivanja na području športa i tehničke kulture,
- razmatra problematiku i daje prijedloge za unapređenje
stanja na području športa i tehničke kulture,
- daje prijedloge za financiranje programa javnih potreba
iz područja športa i tehničke kulture, a sukladno nadležno
stima Grada Crikvenice,
- razmatra i druga pitanja iz područja športa i tehničke
kulture u okvirima samoupravnog djelokruga Grada Crik
venice.
Članak 10.
Odbor za šport i tehničku kulturu ima 5 članova, i to:
predsjednika koji se u pravilu bira iz reda članova Gradskog
vijeća, te potpredsjednika i 3 člana koji se mogu birati i iz
reda građana, znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, a s
prebivalištem na području Grada Crikvenice.
Članak 11.
Odbor za predškolski odgoj, školstvo i mladež:
- prati sva zbivanja na području predškolskog odgoja i
školstva,
- razmatra problematiku i daje prijedloge za unapređenje
stanja na području predškolskog odgoja i školstva,
- razmatra problematiku i daje prijedloge za prevenciju
negativnih ponašanja kod mladeži,
- daje prijedloge za financiranje programa javnih potreba
iz područja predškolskog odgoja i školstva, a sukladno nad
ležnostima Grada Crikvenice,
- razmatra i druga pitanja iz područja predškolskog odgo
ja i školstva u okvirima samoupravnog djelokruga Grada
Crikvenice.
#
Članak 12.
Odbor za predškolski odgoj, školstvo i mladež ima 5 čla
nova, i to: predsjednika koji se u pravilu bira iz reda članova
Gradskog vijeća, te potpredsjednika i 3 člana koji se mogu
birati i iz reda građana, znanstvenih, stručnih i javnih djelat
nika, a s prebivalištem na području Grada Crikvenice. ,

Odbor za kulturu:
- prati sva zbivanja na području kulture,
- razmatra problematiku i daje prijedloge za unapređenje
stanja na području kulture i kulturnih zbivanja,
- daje prijedloge za financiranje programa javnih potreba
iz područja kulture, a sukladno nadležnostima Grada Crik
venice,
- razmatra i druga pitanja iz područja kulture u okvirima
samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice.

Članak 13.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb:
- prati sva zbivanja na području zdravstva i socijalne skr
bi,
- razmatra problematiku i daje prijedloge za unapređenje
stanja na području zdravstva i socijalne skrbi,
- razmatra problematiku i predlaže mjere u svrhu zaštite
životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba,
- prati i upozorava na eventualne negativnosti u primjeni
propisa iz područja zdravstva i zdravstvenog osiguranja, mi
rovinskog i invalidskog osiguranja, socijalne skrbi, zapošlja
vanja, doplatka zd djecu, zaštite invalidnih osoba i njihovih
obitelji, te djece invalida,
- daje prijedloge za financiranje programa javnih potreba
iz područja zdravstva i socijalne skrbi, a sukladno nadležno
stima Grada Crikvenice,
- razmatra i druga pitanja iz područja zdravstva i socijalne
skrbi u okvirima samoupravnog djelokruga Grada Crikveni
ce.

Članak 8.
Odbor za kulturu ima 5 članova, i to: predsjednika koji se
u pravilu bira iz reda članova Gradskog vijeća, te potpred
sjednika i 3 člana koji se mogu birati i iz reda građana,
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, a s prebivalištem
na području Grada Crikvenice.

Članak 14.
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb ima 5 članova, i to:
predsjednika koji se u pravilu bira iz reda članova Gradskog
vijeća, te potpredsjednika i 3 člana koji se mogu birati i iz
reda građana, znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, a s
prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Članak 6.
Odbor za zaštitu okoliša i prostorno planiranje ima 5 čla
nova, i to: predsjednika koji se u pravilu bira iz reda članova
Gradskog vijeća, te potpredsjednika i 3 člana koji se mogu
birati i iz reda građana, znanstvenih, stručnih i javnih djelat
nika, a s prebivalištem na području Grada Crikvenica.
Članak 7.
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Članak 15.

Članak 21.

Odbor za statut, poslovnik i propise:
- razmatra prijedloge općih i drugih akata koje donosi
Gradsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom
i Statutom Grada Crikvenice, kao i u pogledu njihove prav
ne obrade, te o tome daje mišljenje i prijedloge Gradskom
vijeću,
- razmatra poticaje za donošenje općih i drugih akata,
- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata
Gradskog vijeća kada je tim aktima na to ovlašten ili kada
to ocijeni potrebnim,
- razmatra prijedloge za davanje vjerodostojnog tumače
nja Statuta Grada Crikvenice, te općih i drugih akata Grad
skog vijeća,
- obavlja i druge poslove određene posebnom odlukom
Gradskog vijeća.

Mandatna kombija:
- na konstituii; ićoj sjednici izvještava Gradsko vijeće o
provedenim izbo na na temelju Izvješća Gradskog izbor
nog povjerenstv t ao i o podnesenim ostavkama na duž
nost člana Gracisi » vijeća, stavljanju mandata člana Grad
skog vijeća u mirovanje, te o početku obnašanja dužnosti
zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obavljati
dužnost člana Gr; iskog vijeća,
- podnosi izvjV ..o Gradskom vijeću o stavljanju mandata
člana Gradskog \iieća u mirovanje,
- podnosi izvjc ,i o Gradskom vijeću o početku obnašanja
dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća,
- podnosi izvješće Gradskom vijeću o nastavljanju s obna
šanjem dužnosti člana Gradskog vijeća koji je svoj mandat
stavio u mirovanj
- obavlja i druge poslove određene posebnom odlukom
Gradskog vijeća.

Članak 16.
Odbor za statut, poslovnik i propise ukupnoj broji 5 čla
nova, i to: predsjednika i potpredsjednika koji se biraju iz
reda članova Gradskog vijeća, te 3 člana koji se mogu birati
i iz reda građana, znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, a
s prebivalištem na području Grada Crikvenice.
Članak 17.
Odbor za izbor i imenovanja:
- predlaže izbor i imenovanje dužnosnika koje bira od
nosno imenuje Gradsko vijeće,
- predlaže imenovanje predstavnika Gradskog vijeća u
druga tijela kako je to određeno zakonom, drugim propi
sima ili Statutom Grada Crikvenice,
- priprema i podnosi prijedloge za izbor predsjednika i
potpredsjednika, te članova radnih tijela Gradskog vijeća,
- obavlja i druge poslove određene posebnom odlukom
Gradskog vijeća.
Članak 18.
Odbor za izbor i imenovanje ima 5 članova, i to: pred
sjednika i potpredsjednika i 3 člana koji se biraju iz reda
članova Gradskog vijeća.
Članak 19.
Odbor za suradnju s gradovima - općinama i međunarod
nu suradnju:
- razmatra pitanja međusobne suradnje Grada Crikvenice
s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samo
uprave u zemlji i inozemstvu, sve u cilju ostvarivanja zajed
ničkog interesa u unapređenju gospodarskog, društvenog i
kulturnog razvitka,
- razmatra prijedloge odluka i sporazuma o suradnji
Grada Crikvenice s drugim jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu,
- razmatra prijedloge za članstvo Grada Crikvenice u
udrugama osnovanim radi promicanja i ostvarivanja zajed
ničkih interesa u smislu unapređivanja gospodarskog i dru
štvenog razvitka jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u Republici Hrvatskoj.
Članak 20.
Odbor za suradnju s gradovima - općinama i međunarod
nu suradnju ima 3 člana, i to: predsjednika i potpredsjed
nika koji se biraju iz reda članova Gradskog vijeća, te 1
člana koji se može birati i iz reda građana, znanstvenih,
stručnih i javnih djelatnika, a s prebivalištem na području
Grada Crikvenice.

Članak 22.
Mandatna kom;sija se bira na konstituirajućoj sjednici
Gradskog vijeća i sa prijedlog predsjedavatelja ili najmanješest članova Graciskog vijeća.
Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana koji se
biraju iz reda članova Gradskog vijeća.
Članak 23.
Komisija za dodjelu priznanja:
- predlaže proglašenje osobe za počasnog građanina
Grada Crikvenica.
- predlaže osob za dodjelu javnog priznanja za iznimna
postignuća i doprinose od osobitog značaja za razvitak i
ugled Grada Crikvenice,
- predlaže vrst. avnih priznanja, uvjete za njihovo dodje
ljivanje, njihov izg :đ i oblik, kriterije i postupnost za njiho
vu dodjelu.
Članak 24.
Komisija za dodjelu priznanja ima 5 članova, i to: pred
sjednika i potpredsjednika koji se biraju iz reda članova
Gradskog vijeća, • 3 člana koji se mogu birati i iz reda gra
đana, znanstvenih stručnih i javnih djelatnika, a s prebiva
lištem na područi: Grada Crikvenice.
Članak 25.
Komisija za imenovanje ulica i trgova:
- razmatra inicijative o imenovanju ili promjeni imena
ulica i trgova, stručno ih obrađuje te predlaže Gradskom vi
jeću donošenje ij .šenja o imenovanju i preimenovanju
određenih ulica i <• gova,
- razmatra inicijative za preimenovanje naselja, stručno ih
obrađuje te iste upućuje nadležnim tijelima.
Članak 26.
Komisija za imi.eovanje ulica i trgova ima 5 članova, i to:
predsjednika koji - u pravilu bira iz reda članova Gradskog
vijeća, te potpredsjednika i 3 člana koji se mogu birati i iz
reda građana, znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, a s
prebivalištem na području Grada Crikvenice.
Članak 27.
Komisija za popis birača:
- provjerava i utvrđuje pravilnost popisa birača za svake
izbore i potvrđuje popis koji će se na određenim izborima
koristiti na području Grada Crikvenice.
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Članak 28.
Komisija za popis birača ima 3 člana i 3 zamjenika, i to:
-predsjednika i zamjenika predsjednika koji se u pravilu bi
raju iz reda članova Gradskog vijeća, te 2 člana i 2 zamje
nika člana koji se mogu birati i iz reda građana, znanstve
nih, stručnih i javnih djelatnika, a s prebivalištem na podru
čju Grada Crikvenice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu kad je to obvezan
učiniti, sjednicu radnog tijela sazvat će predsjednik Grad
skog vijeća.
,

Članak 34.
Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na vlastiti poti
caj, a dužan ju je sazvati na osnovi zaključka Gradskog vi
jeća ili ako to zatraži predsjednik Gradskog vijeća ili trećina
članova radnog tijela, a uz navođenje pitanja koja treba raz
motriti na sjednici.

Članak 41.

Članak 35.

Radna tijela mogu zauzimati stajalište o pitanjima iz svog
djelokruga ako sjednici prisustvuje većina članova radnog
tijela,,a odluke se donose većinom glasova nazočnih člano
Članak 29.
va.
Glasovanje na sjednici radnog tijela je javno, osim ako
Komisija za predstavke i pritužbe:
- razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene \ radno tijelo ne odluči drugačije.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik. Zapis
Gradskom vijeću, te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje
ustavnosti i zakonitosti te prava građana u postupku pred nik potpisuje predsjednik radnog tijela.
upravnim tijelima Grada Crikvenice,
Sjednice radnih tijela su javne.
- ispituje putem nadležnih tijela osnovanost predstavki,
pritužbi i prijedloga podnijetih, od strane građana ili prav
Članak 36.
nih osoba, Gradskom vijeću.
Radna tijela pokreću razmatranje tema iz svog djelokru
ga na vlastiti poticaj, a obvezatna su razmotriti svako pita
Članak 30.
nje iz svog djelokruga koje im na razmatranje uputi ili za
Komisija za predstavke i pritužbe ima 5 članova, i to: koje to zatraži predsjednik Gradskog vijeća.
predsjednika koji se u pravilu bira iz reda članova Gradskog
vijeća, te potpredsjednika i 3 člana koji se mogu birati i iz
Članak 37.
' reda građana, znanstvenih; stručnih i javnih djelatnika, a s
Radno^tijelp
obavezno
je o svojim zaključcima, izvješ
prebivalištem na području Grada Crikvenice.
ćima, preporukama i prijedlozima obavijestiti Gradsko vije
će.
III. Način rada radnih tijela
Radno tijelo može izvijestiti o preporuci manjine svojih
Članova, kad zaključci ostanu podijeljeni u pogledu prijedlo
Članak 31.
Radna tijela razmatraju izvješća tijela i organizacija koji ga za rješenje pojedinog pitanja.
Kad podnosi preporuke ili prijedloge Gradskom vijeću,
na temelju Zakona podnose svoje izvješće Gradskom vije
ću, zauzimaju o tome svoja stajališta, a na njihov prijedlog radno tijelo određuje izvjestitelja koji će prema zaključku
o izvješću se može provesti rasprava i na sjednici Gradskog radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev Gradskog vi
jeća, na sjednici obrazložiti preporuke ili prijedloge radnog
vijeća.
tijela.
,
*
Izvjestitelj se na sjednici izjašnjava u ime radnog tijela o
Članak 32.
Mandat predsjednika, potpredsjednika ili zamjenika pitanjima u vezi sa zaključkom, izvješćem, odnosno prepo
predsjednika, te članova odnosno zamjenika članova radnog rukom ili prijedlogom radnog tijela, ali ih ne može izmijeni
tijela traje do isteka mandata saziva Gradskog vijeća, uko ti ili odustati od istih ako za to nije ovlašten od radnog tijela
niti se može izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo
liko Gradsko vijeće ne odluči drugačije.
nije dalo svoje zaključke, izvješće, preporuke ili prijedloge.
Članak 33.
Članak 38.
Predsjednik radnog tijela organizira rad tijela, predlaže
Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i za
dnevni red i predsjedava njegovim sjednicama.
Predsjednik potiče razmatranje pojedinih tema i brine se jedničku sjednicu te Gradskom vijeću podnijeti i zajedničko
o izvješćivanju članova o pitanjima iz djelokruga radnih ti izvješće o temi rasprave.
jela.
Članak 39.
Predsjednik surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća,
predsjednicima drugih radnih tijela, te s pročelnicima uprav
Sjednici radnog tijela prisustvuju i sudjeluju u raspravi
nih odjela o pitanjima iz djelokruga radnog tijela Gradskog predsjednik Gradskog poglavarstva kad se na sjednici raz
vijeća.
'
matra prijedlog Gradskog poglavarstva, a predstavnik
Predsjednik se brine o provođenju zaključaka radnog tije upravnog odjela kad se na sjednici razmatraju pitanja iz dje
la i obavlja druge poslove određene ovom Odlukom.
lokruga tog upravnog odjela.
Potpredsjednik radnog tijela odnosno zamjenik predsjed
nika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, ima
Članak 40.
njegova prava, obveze i odgovornosti određene ovom Odlu
Kada to od njih zatraži radno tijelo, upravni odjeli i druga
kom.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i po gradska tijela su dužna dostaviti odgovarajuće obavijesti i
tpredsjednika, odnosno zamjenika predsjednika, sjednicom druge podatke kojima raspolažu ili su ih u svom djelokrugu
radnog tijela predsjedava član radnog tijela kojeg na to ra obvezni prikupljati i evidentirati, a radi omogućavanja rada
radnog tijela.
nije ovlasti predsjednik radnog tijela.
Predsjednik radnog tijela može na sjednicu pozvati znan
stvene, stručne i javne djelatnike i druge osobe radi davanja
mišljenja o pitanjima koja se raspravljaju na sjednici.
Radno tijelo može, u skladu s ovom Odlukom, donijeti
poslovnik o svom radu.
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Članak 42.
Administrativne poslove za radna tijela iz članka 2., toč
ke 1., 7.,'8., 9., 10., 11., 13. i 14. ove Odluke obavlja Ured
Grada, za radna tijela iz članka 2., točke 2. i 12. ove Odluke
obavlja Upravni odjel za komunalni sustav, gospodarenje
prostorom i geodetske poslove, a za radna tijela iz članka
2., točke 3., 4., 5. i 6. ove Odluke obavlja Upravni odjel
za javne potrebe.
IV. Prijelazne i završne odredbe
Članak 43.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka
o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Crikvenice (Službene novine Primorsko-goranske
županije broj 16/97) i Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća
(Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/93, 4/
95 i 30/99).
Članak 44.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 021-01/01-01/43
Ur. broj: 2107/01-02-01-4
Crikvenica, 19. studenoga 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Nikola Šaban, v. r.

41.
Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama (»Narodne
novine« broj 105/97 i 104/00), članka 17. Statuta Javne usta
nove »Narodna knjižnica i čitaonica« Crikvenica (pročišćeni
tekst) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene no
vine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vi
jeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 19. stude
noga 2001. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Javne ustanove
»Narodna knjižnica i čitaonica« Crikvenica
I.
Imenuje se Ksenija Car-Uić za ravnateljicu Javne ustano
ve »Narodna knjižnica i čitaonica« Crikvenica na vrijeme
od četiri godine.
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II.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Pri
morsko-goranske županije.
Klasa: 612-04/01-01/07
Ur. broj: 2107/01-02-01-4
Crikvenica, 11. studenoga 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Nikola Šaban, v. r.
Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogre
ška kod prijepisa Odluke o financiranju političkih stranaka
koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Crikvenice, a objav
ljena je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župa
nije broj 23 od 2. listopada 2001. godine, te se daje sljedeći
ISPRAVAK
Odluke o financiranju političkih stranaka
U Odluci o financiranju političkih stranaka (»Službene
novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) u članku
4., u stavku 2. umjesto riječi: »će izvršiti raspored sredstava
na temelju pismenih izjava političkih stranaka o broju te
imenima i prezimenima svojih članova u Gradskom vijeću
Grada Crikvenice, a koje izjave su političke stranke dužne
dostaviti Mandatnoj komisiji do 15. siječnja svake godine«,
trebaju stajati riječi: »vrši raspored sredstava za tekuću go
dinu, a u slučaju promjena, političke stranke dužne su Man
datnoj komisiji dostaviti pisanu izjavu o broju te imenima i
prezimenima svojih članova u Gradskom vijeću Grada
Crikvenice.«
Klasa: 022-01/01-01/54
Ur. broj: 2107/01-02-01-6
Crikvenica, 24. listopada 2001.
Predstojnica
Ureda Grada
Melanija Milat-Ružić,
dipl. prav., v. r.

