
            
REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD CRIKVENICA 
    Ured Grada 
Klasa: 022-01/10-01/29 
Ur.br.: 2107/ 01-03-10-1 
Crikvenica, 25. svibanj 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 
 

17. Gradonačelnikov kolegij 
 
koji će se održati  26.  svibnja  2010. godine (srijeda) 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 donesenim zaključcima gradonačelnika 16. travnja 2010. godine: 
 

-Prijedlog dopune Plana lokacija za postavljanje privremenih objekata-kioska i 
prijedlog natječaja za nove lokacije 
 
2.Izvješće o donesenim zaključcima – aktima gradonačelnika 28. travnja 2010. 
godine: 

-  Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju  Muzeja Grada 

Crikvenice,  

- Nacrt prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove 

Gradska knjižnica Crikvenica, 

- Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopune Statuta Muzeja 

Grada Crikvenice, 

- Plan upisa i odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 

vrtić „Radost“ za 2010/11. godinu, 

- Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice 

na dan 31. 03. 2010.godine, 

-  Izvješće sa sastanka Uredništva „Službenih novina PGŽ“, 

-  Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za razdoblje od 01.01. – 

31.03.2010. godine, 

- Zahtjev za korištenje javne površine – glazbeno-plesni program, 

- Prijedlog odluke o davanju vatrogasnih vozila na upravljanje, 

- Prijedlog godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada 

Crikvenice za 2010. godinu – izmjena i dopuna Plana, 

- Prijedlog pravilnika o volontiranju i stručnoj praksi, 



3. Izvješće o donesenim zaključcima gradonačelnika 07. svibnja 2010. godine: 
-Isticanje kandidature Grada Rijeke za organizaciju XVIII. Mediteranskih igara 

2017. godine, 
-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju rabljenih službenih 

automobila, 
 
4. Izvješće o donesenim zaključcima gradonačelnika 19. svibnja 2010. godine: 

-Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za razdoblje 01.01.-
30.04.2010., 

-Informacija o provođenju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada 
Crikvenice, 

-Nacrt prijedloga odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika 
gradonačelnika iz radnog odnosa, 

-Prijedlog teksta  Natječaja za prikupljanje prijedloga za dodjelu nagrade 
Grada Crikvenice za 2010. godinu, 

-Etički kodeks Gradske uprave Grada Crikvenice, 
-Prijedlog za kasniji početak plaćanja zakupnine za zakup zemljišta – obrt 

“EKOM” vl. Bećiri Zlatko, 
-Prijedlog prodaje suvlasničkog dijela nekretnine u Selcu – k.č.br. 90  iz z.k.ul. 

151 k.o. Selce, 
-Odluka o odbiru najpovoljnijeg ponuđača za zakup lokacija za postavljanje 

kioska, 
-Izvješće o trošenju proračunske zalihe, 
-Prijedlog za potpuni ili djelomični otpis potraživanja 

 
5. Izvješće o donesenim zaključcima gradonačelnika 24. svibnja 2010. godine: 

-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Zdenka i Željko Hrenar), 
 
6. Imenovanje predstavnika PGŽ u Partnersko vijeće Jadranske Hrvatske, 
 
7. Prijedlog za Sporazumni raskid Ugovora o zajedničkom ulaganju i podjeli 
dobiti od 10. veljače 2006. godine na projektu Kiosk gradski vodič i za 
definiranje novih poslovnih odnosa na projektu tri info-kioska. 
 

  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) 
 

 
 


