
            
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD CRIKVENICA 
    Ured Grada 

Klasa: 022-01/10-01/16 
Ur.br.: 2107/ 01-03-10-1 
Crikvenica, 18. ožujak 2010. 

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

broj 33/01., 60/01.- vjer.tum.,129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) sazivam 
 
15. Gradonačelnikov kolegij 

 
koji će se održati   19. ožujka 2010. godine (petak) s početkom u 8,00 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 Grad Crikvenicu za 2009. godinu i mjesec 
veljaču 2010. godine, 

2. Izvješće o donijetim zaključcima i aktima gradonačelnika od  16. veljače 2009. – 
18. ožujka 2010. godine: 
a) Prijedlog za potpuni ili djelomični otpis potraživanja 
b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja u 

postupku davanja koncesije i postupku sklapanja ugovora za obavljanje 
komunalnih djelatnosti, prijedlog teksta natječaja za povjeravanje komunalnih 
poslova održavanja javne rasvjete na temelju ugovora 

c) Nacrt prijedloga Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge 
održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog 
otpada 

d) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za 
područje Grada Crikvenice 

e) Nacrt prijedloga Detaljnog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke 
namjene T1-8 u Dramlju – utvrđivanje Prijedloga plana za javnu raspravu 

f) Prijedlog natječaja za prodaju odnosno zamjenu građevinskog zemljišta u 
vlasništvu Grada Crikvenice 

g) godišnje izvješće o radu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2009. godinu 
h) Prijedlog za pokretanje postupka prodaje dva službena vozila Grada 

Crikvenice 
i) Uskrsna humanitarna akcija prodaje pisanica 
j) Inicijativa za pridruživanje humanitarnoj akciji prodaje narcisa 
k) Prijedlog sklapanja II. aneksa Ugovora o zakupu – kiosci u Selcu, Ulica Ivana 

Jeličića 
l) Zahtjev za odgodom otplate rate za poduzetnički kredit Gramar Selce d.o.o. 
m) Nacrt prijedloga Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši 

naplata,načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje 
 
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) 
 
 

 


