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 Gradsko poglavarstvo primilo je na znanje Izvješće o izvršenju Proračuna 
Grada Crikvenice za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2008. g.  
 Temeljem članka 7. Odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova za 
vrijeme turističke sezone, GP je odobrilo obavljanje građevinskih radova podnositelju 
zahtjeva Baši Branku na objektu koji se nalazi na adresi Šiljevica 2, Jadranovo.  
 Građevinski radovi adaptacije na krovištu smiju se obavljati od 09,00 do 13,00 
sati, odnosno od 16,00 do 20,00 sati uz proizvođenje što je moguće manje buke, s 
rokom izvođenja radova od 7 dana od dana saznanja o ovome Zaključku, najkasnije 
do 20. srpnja 2008. g.  
 GP prihvatilo je prijedlog II. Aneksa Ugovora o zakupu dizalice sklopljenog 
između grada Crikvenice kao zakupodavatelja i "Brodomehanike" obrta – servisa i 
trgovine brodskih motora i rezervnih dijelova kao zakupnika. Zakupnik je dužan u 
roku od 8 dana od primitka Prijedloga II. Aneksa Ugovora potpisati isti. 
 Obvezuje se zakupnik da osigura tehničku ispravnost dizalice koja je predmet 
ovog zakupa, a UO za razvoj i upravljanje imovinom zadužen je da o točkama 1. i 2. 
Zaključka izvijesti zakupnika.  
 GP odobrilo je prodaju nekretnina na temelju zahtjeva stranaka po točkama 5. 
i 6. Referata imovinsko-pravnih predmeta UO za razvoj i upravljanje imovinom, Klasa 
944-01/07-01/130, Ur. br. 2107/01-02-08-4 od 30. lipnja 2008 .g.  
 GP ne odobrava zamjenu odnosno prodaju nekretnina po točkama 1. i 4. 
Referata.  
 GP utvrdilo je da će se izvršiti prodaja dijela nekretnina iz zahtjeva stranke pod 
točkom 2. Referata uz uvjet da stranka dopuni svoj zahtjev parcelacijskim elaboratom 
kojim bi se imovinskopravno stanje uredilo na način da se dio koji bi bio predviđen za 
pločnik širine 1,20 m oduzme od čestica 6214/1, 6215/2 i 6215/17 i uknjiži kao 
vlasništvo Grada, a preostali dio navedenih čestica, kao i čestica 6214/9 ponudi na 
otkup, poštivajući urbanističke uvjete širine ceste Vatroslava Lisinskog.  
 GP odgodilo je odlučivanje po točki 3. Referata do izrade prometnog rješenja 
okućnice zgrade na adresi Hrusta 29, Crikvenica. UO za razvoj i upravljanje 
imovinom zadužen je ugovoriti izradu prometnog rješenja predmetne lokacije. 
 GP odgodilo je odlučivanje po točki 7. Referata  te zadužilo nadležni UO da 
zatraži očitovanje MO Jadranovo na zahtjev stranke, s time da se u dopisu istakne 
uvjet prema kojemu će se smatrati da je suglasnost MO Jadranovo na zahtjev 
stranke dana ukoliko se Mjesni odbor ne očituje u roku od 10 dana od dana dostave 
dopisa.  
 Zadužen je UO za razvoj i upravljanje imovinom za pripremu natječaja za 
prodaju nekretnina po točkama 5. i 6. Referata, te da podnositelja zahtjeva iz točke 3. 
pismeno izvijesti o Zaključku.  
 GP suglasno je sa sporazumnim preseljenjem postojećih zakupoprimaca 
poslovnih prostora u zgradi na Trgu S. Radića 2 u Crikvenici prema prijedlogu UO za 
javne potrebe, Klasa: 372-01/08-01/228, Ur. broj: 2107/01-02-08-2 od 1. srpnja 2008.  
 GP dalo je suglasnost na Odluku o upisima djece u programe Dječjeg vrtića 
"Radost" Crikvenica za pedagošku godinu 2008./2009. na način da se od 276 molbi 
primi 254 djece, odbiju 22 molbe te ostaje 5 slobodnih mjesta.  



 GP daje na upravljanje i korištenje poslovne prostorije u kojima se obavlja 
djelatnost predškolskog odgoja, a koje se nalaze u zgradi u Crikvenici na adresi 
Vladimira Nazora 2a, Dječjem vrtiću "Radost" Crikvenica, bez naknade na 
neodređeno vrijeme.  
 GP daje na upravljanje i korištenje poslovne prostorije u kojima se obavlja 
djelatnost predškolskog odgoja, a koje se nalaze u Selcu, Ulica Andrije Antića 33, 
Dječjem vrtiću "Radost", bez naknade na neodređeno vrijeme.  
 GP primilo je na znanje Izvješće o utrošenim sredstvima proračunske zalihe u 
mjesecu svibnju 2008. g.  
 GP primilo je na znanje informaciju o ispravku Zaključka, Klasa: 363-03/07-
01/23, Ur. br. 2107/01-02-08/3 od 12. svibnja 2008. g.  
 GP daje na korištenje tvrtki "Cipetić" d.o.o. Viškovo, Juraši 38, javnu površinu 
na dijelu Trga S. Radića u Crikvenici za promotivnu prodaju knjiga u periodu od 11. 
srpnja do 5. kolovoza 2008. g. nenaplatno.  
 GP prihvatilo je predloženo Izvješće o javnoj raspravi UPU-a "Miramare", s 
time da se Izvješće izmijeni na način da se primjedbe po točkama 7., 8. i 11. Izvješća 
ne prihvaćaju.  
 GP zadužilo je UO za razvoj i upravljanje imovinom za izradu Prijedloga 
aneksa ugovora temeljem zahtjeva Caffe bara "Kim", vlasnika Aleksandra Cara, na 
način da se period zakupa javne površine utvrdi od 1. lipnja do 31. prosinca 2008. g.  
 GP prihvatilo je pri9jedlog nadležnog odjela temeljem zahtjeva "LEX-FORI" 
d.o.o. iz Lipovca da se produži dospijeće plaćanja zakupnine za prvi kvartal za kiosk 
u Ul. I. Jeličića u Selcu do 30. lipnja 2008. g.  
 Zadužen je UO za razvoj i upravljanje imovinom da o točki 1. i 2. ovoga 
Zaključka izvijesti podnositelje zahtjeva odnosno zakupnike.  
 GP prihvatilo je zamolbu Centra za socijalnu skrb te odobrilo kupnju klima 
uređaja za poslovni prostor istog. Troškovi nabavke uređaja namirit će se iz 
sredstava proračunske zalihe za 2008. g. Zahtijeva se od Centra za socijalnu skrb da 
klima uređaj postavi na mjesto koje će najmanje narušavati izgled starog dijela 
Crikvenice. Za provedbu Zaključka zadužuje se Ured Grada.  


