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Ponedjeljak, 23. ožujka 1998.

GRADOVI _ _ _ _ _ _ _ _

Grad Bakar

7.

Gradsko vijeće Grada Bakra je, temeljem članka 25.
Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goran
ske županije broj 14/93), na 6. sjednici održanoj 11. veljače
1998. godine, donijelo sljedeću
ODLUKU
o imenovanju Odbora za gospodarstvo, razvoj,
prostorno planiranje i zaštitu okoliša

nijeKlasa: 021-05/98-01/03
Ur.broj; 2170-02-01-98-12/MM
Bakar, 11. veljače 1998.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Kružić, ing., v. r.

Članak 1.
U Odbor za gospodarstvo, razvoj, prostorno planiranje
i zaštitu okoliša imenuju se:
g. Nikola Pavletić, za predsjednika,
g. Ratko Profozić, za dopredsjednika,
g. Ivica Fumić, za člana,
g. Darko Levar, za člana,
g. Niko Kauzlarić, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župa
nije.
Klasa: 021-05/98-01/03
Ur.broj: 2170-02-01-98-13/MM
Bakar, 11. veljače 1998.

9.
Gradsko vijeće Grada Bakra je, temeljem članka 25.
Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goran
ske županije broj 14/93), donijelo na sjednici održanoj 12.
ožujka 1998. godine sljedeću
ODLUKU
o ustrojavanju povjerenstva za rušenje koksarina dimnjaka
Članak 1.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomu- Kružić, ing., v. r.

8.

Gradsko vijeće Grada Bakra je, temeljem članka 25.
Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goran
ske županije broj 14/93), na 6. sjednici održanoj 11. veljače
1998. godine, donijelo sljedeću
ODLUKU
o imenovanju članova Odbora za statutarno pravna pitanja
Članak 1.
U Odbor za statutarno-pravna pitanja imenuju se:
— g. Silvio Bertoni, za predsjednika
— g. Smiljan Visković, za člana,
— g. Darko Kiičan, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župa

Ustojava se posebno povjerenstvo za rušenje koksarina
dimnjaka.
«
Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke obavljat će slje
deće poslove i zadatke:
— Od Nadzornog odbora za razgradnju Koksare zatražit će
se cjelovita obavijest o namjeri rušenja koksarina dim
njaka, a ako Nadzorni odbor nema nakane rušenja dim
njaka tada bi ovo Povjerenstvo provodilo cjelokupan postu
pak rušenja uz prethodno osiguranje financijskih sredstava
za tu namjenu.
Članak 3.
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke ima sedam čla
nova. Po funkciji u Povjerenstvu su: gradonačelnik Grada
Bakra, pročelnik Odjela gradske uprave Grada Bakar za
komunalnu djelatnost, predstavnik Županije primorskogoranske i predstavnik Grada Rijeke.
Tri člana ovog Povjerenstva imenovat će se iz redova
vijećnika Gradskog vijeća Grada Bakra.
Članak 4.
Sve članove Povjerenstva imenuje Gradsko vijeće
Grada Bakra a oni će između sebe na prvoj sjednici izabrati
predsjednika Povjerenstva.

Ponedjeljak, 23. ožujka 1998.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske župa
nije.
Klasa: 021-05/98-01/05
Ur.broj: 2170-02-01-98-4/MS
Bakar, 12. ožujka 1998.
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GRADSKO VIJEĆE
GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Tihomir Kružić, ing., v. r.

