
            
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD CRIKVENICA 
    Ured Grada 

Klasa: 022-01/10-01/25 
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Crikvenica, 21. travanj 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 
 
16. Gradonačelnikov kolegij 

 
koji će se održati  23.  travnja  2010. godine (petak) s početkom u   12,00 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 mjesec veljaču i ožujak 
2010. godine, 

2. Izvješće o donijetim zaključcima i aktima gradonačelnika od  22. ožujka 2010. –  
15. travnja 2010. godine: 

- Mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice Crikvenica, 
- Suglasnost na cjenik komunalnih usluga KTD “Murvica” d.o.o. Crikvenica, 
- Suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Statuta JVP Grada Crikvenice 
- Natječaj za literarne  radove učenika osnovnih i srednjih škola na području Grada 

Crikvenice 
- Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 

Grada Crikvenice 
- Zaključak o prijedlogu zaključaka tematske sjednice Gradskog vijeća Grada 

Crikvenice 15. veljače 2010.g. 
- Zaključak o Prijedlogu odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje 

komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području 
Grada Crikvenice 

- Zaključak o Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje KTD 
“Vodovod Žrnovnica” d.o.o. Novi Vinodolski za dugoročni kredit 

- Zaključak o prijedlogu odluke o utvrđivanju naknade troškova članova Gradskog 
vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice 

- Zaključak o Prijedlogu odluke o javnim priznanjima Grada Crikvenice 
- Zaključak o Izvješću o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada 

Crikvenice na dan 31. prosinca  2009. godine 
- Prijedlog za pokretanje sudskog postupka za raskid Ugovora o zajedničkom 

ulaganju i podjeli dobiti na sustavu “Kiosk gradski vodič” 
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – PLUTON NEKRETNINE d.o.o. 
- Prijedlog plana lokacija za postavljanje pokretnih naprava s prijedlogom natječaja 

za 2010. godinu, 
- Provođenje programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za RH u 2010. godini, 



- Nacrt prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Crikvenice za 2009. 
godinu i nacrt Prijedloga konsolidiranog godišnjeg obračuna proračuna Grada 
crikvenice za 2009. godinu 

- Prijedlog izvješća o ostvarenju godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture 

- Prijedlog izvješća o ostvarenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2009. godinu. 

 
 
 
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) 
 
 

 


