
               
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD CRIKVENICA 

          Gradonačelnik 
 
 
Klasa: 022-01/12-01/35 
Ur.br.: 2107/ 01-04/5-12-1 
Crikvenica, 30. srpnja 2012. 

 
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.,  36/09.  
i 150/11.) sazivam 

40. Gradonačelnikov kolegij 
koji će se održati  

 
31. srpnja 2012. godine (utorak) s početkom u 10,00 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 na području Grada Crikvenice za 
mjesec svibanj i lipanj 2012. godine , 
 

2. Zaključci gradonačelnika od 29. lipnja 2012. godine: 
2.1. Zahtjev za obavljanje građevinskih radova u razdoblju zabrane – Hrvatski 
telekom d.d. Zagreb, 
 

3. Zaključci gradonačelnika od 02. srpnja 2012. godine: 
3.1. Prijedlog plana lokacija za postavljanje pokretnih naprava s prijedlogom 

ponovljenog natječaja za 2012. godinu, 

4. Zaključci gradonačelnika od 03. srpnja 2012. godine: 
4.1. V. izmjena Plana nabave za 2012. godinu, 
 

5. Zaključci gradonačelnika od 11. srpnja 2012. godine: 
5.1. Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i 
opreme u osnovnim školama i dječjem vrtiću, 
5.2. Prijedlog pravilnika o kriterijima dodjele športskih stipendija i jednokratnih 
naknada za darovite sportaše Grada Crikvenice, 
5.3. Prijedlog pravilnika o kriterijima dodjele stipendija za školovanje športskih trenera 
Grada Crikvenice, 
5.4. Prijedlog zaključka o organiziranju jedinice prometne mladeži za 2012. godinu, 



5.5. Odgoda plaćanja  za javno prometnu površinu – LEX FORI d.o.o., 
5.6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 
5.7. Zamolba za odgodom plaćanja duga Donum Plus d.o.o. Zagreb, 
5.8. Suglasnost na Odluku o privremenom zatvaranju podružnice DV "Radost" i 
ostvarivanju prava na financiranje olakšice, 
5.9. Nacrt prijedloga Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe 
izvan prodavaonica na području Grada Crikvenice, 
5.10. Prijedlog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svezi izgradnje TS 20/0,4 kv , 
Sopaljska 2, 
 

6. Zaključci gradonačelnika od 12. srpnja 2012. godine: 
6.1. Zahtjev za produženje radnog vremena  ugostiteljskog objekta "KATAKA" iz 
Crikvenice, 
 

7. Zaključci gradonačelnika od 13. srpnja 2012. godine: 
7.1. Zahtjev za produženje radnog vremena  ugostiteljskog objekta caffe bar "Corner" 
iz Selaca, 
 

8. Zaključci gradonačelnika od 17. srpnja 2012. godine: 
8.1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. – 2014. 
godinu  sa pratećim dokumentima,  
8.2. Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Crikvenice za 2011. godinu, 
8.3. Prijedlog polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu, 
8.4. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice na 
dan 30. lipnja 2012. godine, 
8.5. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi, 
8.6. Zahtjev za produženje radnog vremena  ugostiteljskog objekta "KATAKA" iz 
Crikvenice, 
8.7. Zahtjev za produženje radnog vremena  ugostiteljskog objekta "Galija" iz 
Crikvenice, 
8.8. Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice, 
8.9. Prijedlog odluke o usvajanju procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija, 
8.10. Zahtjev Vaterpolo kluba u osnivanju za korištenje imena "Crikvenica", 
 
 

9. Zaključci gradonačelnika od 18. srpnja 2012. godine: 
9.1. Prijedlog izmjena programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu, 
9.2. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2012. godini, 
9.3. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2012. godinu, 
9.4. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2012. 
godinu, 
9.5. Prijedlog I. izmjena Programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu, 
 

10. Zaključci gradonačelnika od 19. srpnja 2012. godine: 
10.1. Zahtjev za produženje radnog vremena  ugostiteljskog objekta caffe bar 



"Corner" iz Selaca, 
 
 

11. Zaključci gradonačelnika od 20. srpnja 2012. godine: 
11.1. Zahtjev za produženje radnog vremena  ugostiteljskog objekta caffe bar 
"Corner" iz Selaca, 
11.2. Prijedlog ponovnog natječaja za postavljanje štanda za prodaju vina, sira i 
kobasica u originalnom pakovanju, 
11.3. prijedlog natječaja za postavljanje štandova – tri lokacije u Crikvenici za 
trgovinu na malo, 
 

12. Zaključci gradonačelnika od 26. srpnja 2012. godine: 
12.1. Zahtjev za produženje radnog vremena  ugostiteljskog objekta "KATAKA" iz 
Crikvenice, 
12.2. Osnivanje LAG-a (lokalne akcijske grupe) "Vinodol", 
 

13. Zaključci gradonačelnika od 27. srpnja 2012. godine 
13.1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 
13.2. Prijedlog natječaja za postavljanje štandova, 
13.3. Prijedlog plana lokacija za blagdanske, prigodne i javne manifestacije  Vela 
Gospa 2012. godine, 
 

14. Zaključci gradonačelnika od 30. srpnja 2012. godine: 
14.1. Prijedlog odluke o provedbi javnog natječaja za sklapanje ugovora za 
obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta, Prijedlog teksta 
natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na 
temelju ugovora. 

 
 
 
 
       GRADONAČELNIK   

       Damir Rukavina, dipl. ing.v.r. 
 
 
 
Dostaviti : 
1. Gradonačelnik, 
2. Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan, 
3. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić, 
4. Rukovoditelji upravnih tijela – svima, 
5. Unutarnja revizorica, Zrinka Kuharić, 
6. Viša stručna suradnica za promidžbu i veze s javnošću, Denisse Mandekić, 
7. Direktorica GKTD "Murvica" Sonja Polonijo, 
8. Direktorica TZ Grada Crikvenice Marijana Biondić, 
7. Mediji (Novi list, Večernji list, Primorske novine, Kvarnerski radio, Kanal-RI, 
Radio Trsat, Radio Rijeka, Internet TV, Crikvenički vjesnik) 
 

 



 
 


