REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD CRIKVENICA
Gradonačelnik
Klasa: 022-01/18-01/17
Ur.br.: 2107/ 01-04/07-18-1
Crikvenica, 15. svibnja 2018.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN RH broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tmačenje,129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13, 123/17.) sazivam
11. Gradonačelnikov kolegij
koji će se održati dana 24. svibnja (četvrtak) 2018. godine
s početkom u 12,00 sati
u prostorijama Grada Crikvenice (sala za sastanke), Ulica kralja Tomislava 85,
Crikvenica. Za kolegij je predložen slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za mjesec
travanj u 2018.
2. Akti gradonačelnika od 03. travnja 2018. godine:
2.1. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra k.č.br. 8292/1 k.o. Crikvenica,
2.2. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra k.č.br. 8308/17 k.o. Crikvenica,
2.3. II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu,
2.4. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2018. godini,
2.5. Prijedlog odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa na području
Grada Crikvenice,
3. Akti gradonačelnika od 05. travnja 2018. godine:
3.1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za
2017. godinu
3.2. Izmjena i dopuna općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata,
načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje,
3.3. Natječaj za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata kioska
3.4. Plan lokacija ugostiteljskih terasa za 2018. godinu,
3.5.Zaključak o podmirenju troškova prijevoza učeniku Mauro Micha Rak

4. Akti gradonačelnika od 11. travnja 2018. godine:
4.1. Natječaj za davanje u zakup dva javna WC-a
4.2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju plažnih rekvizita
4.3. Odluka o raspisivanju ponovnog natječaja za lokacije za postavljanje kiosaka Dramalj
4.4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju voća i povrća
4.5. Odluka o raspisivanju ponovnog natječaja za lokacije za postavljanje kiosaka Jadranovo
5. Akti gradonačelnika od 13. travnja 2018.godine:
5.1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dio prostora u Domu prosvjete Selce
6. Akti gradonačelnika od 16. travnja 2018. godine:
6.1. Zaključak o raskidu Ugovora i sklapanju novih ugovora za korištenje poslovnog
prostora za udruge
6.2. Zaključak o plaćanju računa za smještaj obitelji Xheljadini i Bećiri
6.3. Suglasnost na cjenik EKO Murvice u dijelu grobljanskih usluga
6.4.Suglasnost na cjenik EKO Murvice u dijelu prikupljanje mješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
6.5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – lokacija kod ulaza u Gradsku
plažu – trgovina na malo
7. Akti gradonačelnika od 20. travnja 2018. godine
7.1. Zaključak o dodjeli potpora za poticanje razvoju poduzetništva
7.2. Zaključak o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje parkirališta za turističke autobuse
7.3. III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018.
7.4. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
RH za područje Grada Crikvenice za 2018. godinu
7.5. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice01. siječnja – 31. ožujka 2018.
godine
8. Akti gradonačelnika od 23. travnja 2018. godine
8.1. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup dva javna wc-a
9. Akti gradonačelnika od 30. travnja 2018. godine
9.1. Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Crikvenice
za 2018. godinu

GRADONAČELNIK
Damir Rukavina, dipl. ing.v.r.

Dostaviti :
1. Gradonačelnik,
2. Zamjenica gradonačelnika Silvija Crnić ,
3. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić,
4. Rukovoditelji upravnih tijela – svima,
5. Melanija Milat Ružić, viši savjetnik za lokalnu samoupravu i odnose s javnošću,
6. Direktor „EKO-MURVICA“ d.o.o. Lovorko Gržac,
7. Direktorica "MURVICA" d.o.o. Jevgenij Prpić,
8. Direktorica TZ Grada Crikvenice Marijana Biondić,
9. Mediji (Novi list, Večernji list, Primorske novine, Kvarnerski radio, Kanal-RI, Radio Trsat,
Radio Rijeka, Internet TV, Crikvenica Danas)

