
            
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD CRIKVENICA 
    Ured Grada 

Klasa: 022-01/09-01/78  
Ur.br.: 2107/ 01-03-09-1 
Crikvenica, 02. prosinca 2009. 

 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(NN RH broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) sazivam 
 
11. Gradonačelnikov kolegij 

koji će se održati   03. prosinca 2009. godine (četvrtak) s početkom u 13,00 sati u 
prostorijama Grada Crikvenice (sala za sastanke), Ulica kralja Tomislava 85, 
Crikvenica. Za kolegij je predložen slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 
 

1. Izvješće o sigurnosnoj situaciji za mjesec listopad 2009. godine, 
2. Izvješće o donijetim zaključcima i aktima gradonačelnika od 02. studeni – 

01. prosinca 2009. godine 
a) Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika 

Grada Crikvenice za 2010. godinu, 
b) Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i 

namještenika, 
c) Zaključak o Prijedlogu odluke o socijalnoj skrbi, 
d) Zaključak o Prijedlogu mjerila za financiranja djelatnosti predškolskog 

odgoja i naobrazbe u Gradu Crikvenici 2010. godini, 
e) Zaključak o Prijedlogu odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata, 
f) Inicijativa za utvrđivanje vizije i misije Grada Crikvenice – zaključak, 
g) Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Crikvenice – zakupnici HSP, 

TZ Crikvenica i SPES d.o.o. – zaključak, 
h) Prijedlog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta – zaključak, 
i) Urbanistički plan uređenja Uvala Slana (Selce) T1-8-(UPU26)- Nacrt prijedloga 

plana za ponovljenu javnu raspravu- zaključak, 
j) Zaključak o  Prijedlogu odluke o upravljanju Gradskom sportskom dvoranom, 
k) Smjernice za izradu proračuna 2010. – 2012. godine - zaključak, 
l) Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice  za razdoblje  01.01.- 

31.10.09.godine – zaključak, 
m) Prijedlog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice 

Crikvenica - zaključak 
n) Prijedlog plana lokacija za blagdanske, prigodne i javne manifestacije – Božić i 

Nova Godina 2009.- zaključak 
 
 
 
 



 
3. Nacrt prijedloga odluke o izmjeni dopuni Odluke o područjima i granicama, te 

načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Crikvenice, 
 
GRADONAČELNIK  

  
          Damir Rukavina, dipl. ing. 
 
 
 

Dostaviti: 
1. Gradonačelnik, 
2. Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan, 
3. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić, 
4. Rukovoditelji upravnih tijela – svima, 
5. Unutarnja revizorica, Zrinka Kuharić, 
6. Stručni suradnik za odnose s javnošću, Denisse Krajišnik-Mandekić, 
7. Mediji (Novi list, Večernji list, Primorske novine, Kvarnerski radio, Kanal-RI, Radio 
Trsat, Radio Rijeka). 
 
 


