
IZVJEŠĆE S 86. SJEDNICE GRADSKOG POGLAVARSTVA 
ODRŽANE 7. TRAVNJA  2008.  

 
 

Na 86. sjednici Gradskog poglavarstva članovi su primili na znanje Rebalans plana 
poslovanja KTD-a Vodovod "Žrnovnica" d.o.o. Novi Vinodolski za 2007. godinu te 
plan poslovanja KTD-a Vodovod "Žrnovnica" za 2008. godinu.  
 Poglavarstvo je primilo na znanje i Plan poslovanja GKTD-a "Murvica" d.o.o. 
Crikvenica. 
 U nastavku sjednice, Gradsko poglavarstvo je zadužilo nadležni upravni odjel 
Grada Crikvenice da od turističkih zajednica na području Grada Crikvenice naplati 
potraživanja koja se odnose na 2006. godinu u iznosu od 641.029,30 kn do 31. 
srpnja 2008. godine.  
 Poglavarstvo je zadužilo nadležni upravni odjel da od turističkih zajednica 
potraživanje koje se odnosi na 2007. godinu naplati na sljedeći način: 30% 
potraživanja do 31. kolovoza 2008. godine, 50% potraživanja do 30. rujna 2008. 
godine i 20% potraživanja do 31. listopada 2008. godine.  
 Članovi Gradskog poglavarstva dali su pozitivno mišljenje na Prijedlog statuta 
Muzeja Grada Crikvenice s amandmanima koji su sastavni dio Zaključka. 
 Prijedlog statuta Muzeja Grada Crikvenice upućen je Gradskom vijeću Grada 
Crikvenice na razmatranje i davanje prethodne suglasnosti.  
 Sukladno članku 11. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja 
nekretninama u vlasništvu Grada Crikvenice, Gradsko poglavarstvo donijelo je 
odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača kako slijedi: 
 Najpovoljnijim ponuđačem po natječaju za nekretninu pod rednim brojem 1 
natječaja – suvlasnički dio u 1140/5760 dijela k.č.br. 6238/5 iz z.k.ul. 5844A k.o. 
Crikvenica u površini od 43,20 m2 za kupoprodajni iznos od 32.400,00 kn utvrđuje se 
Branka Kolačko iz Ludbrega.  
 Najpovoljnijim ponuđačem po natječaju za nekretninu pod rednim brojem 2 
natječaja – suvlasnički dio u 1140/5760 dijela k.č.br. 6238/6 iz z.k.ul. 1202 k.o. 
Crikvenica u površini od 5,00 m2 za kupoprodajni iznos od 3.750,00 kn utvrđuje se 
Branka Kolačko iz Ludbrega. 
 Najpovoljnijim ponuđačem po natječaju za nekretninu pod rednim brojem 3 
natječaja – suvlasnički dio u 20/60 dijela k.č.br. 4498 iz z.k.ul. 2595 k.o. Selce u 
površini od 59,40 m2 za kupoprodajni iznos od 44.847,00 kn utvrđuje se "PELLIO" 
d.o.o. iz Zagreba.  
 Nadležni upravni odjel zadužen je za pripremu ugovora o kupoprodaji 
nekretnina.  
 Gradsko poglavarstvo prihvatilo je tekst natječaja za literarne radove učenika 
osnovnih škola i srednje škole na području Grada Crikvenice.  
 Poglavarstvo je primilo na znanje izvješće GKTD-a "Murvica" o poslovanju 
sportske dvorane u 2007. godini te donijelo cijenu sata korištenja Gradske sportske 
dvorane kako slijedi: 
 - cijena sata velike sportske dvorane iznosi 440 kn (PDV uključen) 
 - cijena sata korištenja male sportske dvorane iznosi 220 kn (PDV uključen) 
 - cijena sata korištenja "skladišta" iznosi 110 kn (PDV uključen) 
Cijene će važiti od 1. siječnja do 31. prosinca  2008. godine.  
 Gradsko poglavarstvo prihvatilo je zahtjev za promjenu radnog vremena 
trgovine "Cloud" iz Crikvenice te odobrilo trgovačkom obrtu promjenu radnog 



vremena nedjeljom od 12,30 sati do 18,30, sukladno Pravilniku o radnom vremenu 
prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Grada Crikvenice.  
 Gradsko poglavarstvo prihvatilo je zahtjev Hotela "Varaždin" za produženje 
radnog vremena na bazenima istoimenog hotela u Selcu do 05,00 sati dana 27. 
srpnja 2008. godine u svrhu održavanja svadbene svečanosti, sukladno Odluci o 
ugostiteljskoj djelatnosti.  


