ZAPISNIK SA 30. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ODRŽANE
13. listopada 2016. godine u 18,00 sati
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
Josip Friš, Mato Gavran, Lovorko Gržac,ing., Paulo Krmpotić, Zdravko Pernar, Ivana
Ševerdija, Marina Baričević, dr. Dragan Magaš, Žarko Stilin, Branko Kleković, Vedran
Antić, Darko Pavlić, Davorka Vukelić Ljubobratović,

Sjednici nije nazočan:
Dino Manestar, , Kuzman Dokoza, Damir Lončarić, Igor Posarić.

Sjednici su nazočni:
Gradonačelnik Damir Rukavina, zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić,
zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić, pročelnica Upravnog odjela za društvene
djelatnosti i lokalnu samoupravu Jasminka Citković, pročelnica Upravnog odjela za
financije, turizam i gospodarstvo mr.sc. Jasna Perhat, pročelnica Upravnog odjela za
komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu Stanka Car,
voditeljica Odsjeka Vjekoslava Glavan, Melanija Milat Ružić – viša savjetnica za
lokalnu samoupravu i odnose s javnošću, Ivona Matošić – viša stručna suradnica za
odnose s javnošću , direktor KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Igor Pavelić, direktor
Murvice d.o.o. Jevgenij Prpić, direktor EKO Murvice Radivoj Belobrajić, Tea Car
Reljac voditeljica TIC TZG Grada Crikvenice, v.d. ravnateljica Gradske knjižnice i
čitaonice Irena Krmpotić, ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice Silvija Huljina,
ravnateljica Ustanove u kulturi Sanja Škrgatić, zapovjednik JVP Grada Crikvenice
Robert Hrelja, ravnateljica OŠ Zvonka Cara Desiree Pečaver, OŠ Vladimira Nazora Jadranka Pavelić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica Martina Magaš,
Gracijan Čop predsjednik Savjeta mladih, Denis Beganović predstavnik Bošnjačke
nacionalne manjine,Silvana Manestar ispred LAG Vinodol, Ivica Jerčinović direktor
Poduzetničkog centra Vinodol, Evelin Krajačić – direktorica službe hotelskih operacija
Jadran d.d., predstavnici medija - Rade Puhar – Internet TV, Portal Crikva.hr Ivica
Šubat.
Aktualni sat
Mato Gavran predlaže da Osnovna škola Vladimira Nazora nabavi ormariće za
učenike i postavi ih u hodniku kako bi učenici mogli u iste odlagati svoje stvari , a po
uzoru na Osnovnu školu Zvonka Cara. Drugo je pitanje u kojoj je fazi dvorana
Osnovne škole Zvonka Cara. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara
da je dvorana isprojektirana, da je građevinska dozvola dobivena. Potrebno je doći
do sredstava iz EU fondova ili državnih sredstava, što znači da će sportska dvorana
još pričekati.
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Vedran Antić postavlja pitanje što će biti sa bitvama koje su izvađene na paladi zbog
gradnje novog trga u Selcu. Postoji ideja da se bitve sačuvaju u muzeju. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da se radi o 7 – 9 bitava i da će se iste
pohraniti ukoliko se ne nađe lokacija za njihovo ponovno postavljanje.
Branko Kleković postavlja pitanje da li Grad misli prijaviti obnovu fasada školskih
zgrada vezano za energetsku učinkovitost za koje projekte postoji najava
raspisivanja natječaja iz Ministarstva graditeljstva. Nadalje postavlja pitanje što je sa
projektom anglomeracije i u kojoj je fazi. Zamjenik gradonačelnika odgovara da je
upoznat sa najavom natječaja i da će Ministarstvo najprije ići sa školskim zgradama a
onda sa domovima kulture. Mišljenja je da bi se isto trebalo iskoristiti za domove koji
su nam u lošem stanju. Za Dom Selce već je napravljen certifikat. Kada se radi o
anglomeraciji u fazi smo uređivanja odnosa na koji se način javiti na natječaje;
skuplja se dokumentacija, radi se na nerazvrstanim cestama. Projekt vode Vodovod
Žrnovnica i Murvica a nosioci su Grad Novi Vinodolski i Crikvenica sa Vinodolskom
općinom kao partnerom.
Davorka Vukelić naglašava da je korito Dubračine u donjem toku zatrpano a vezano
za građevinske radove Hrvtaskih voda. Postavlja pitanje da li se je Grad zbog tog
problema obratio Hrvatskim vodama. Pridružuje se pitanju vijećnika Mata Gavrana za
sportsku dvoranu. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da prema
Hrvatskim vodama postoji zahtijev da nam omoguće da sami izvadimo materijal iz
korita Dubračine.
Paulo Krmpotić postavlja pitanje da li se može u Gradu instalirati punjač za vozila na
električnu energiju. Tom bi se prilikom Grad Crikvenica našao na karti ekološko
zdravih gradova. Nadalje postavlja pitanje da li Grad Crikvenica namjerava pokrenuti
projekt moderne led rasvjete. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara
da je Grad naručio projekt punionice za električne automobile. Novim bi proračunom
trebalo osigurati sredstva za punjač za elekrovozila. Nadalje odgovara da Grad ima
katastar javne rasvjete međutim da uvođenje led rasvjete iziskuje znatna financijska
sredstva i to u samoj montaži, što bi povećalo dosadašnje troškove.
Žarko Stilin traži da mu se pismeno odgovori na pitanja na koja nije dobio odgovor a
postavio ih je na pretprošloj sjednici. Vezano za članak u novinama gdje je
gradonačelnik u intervjuu naveo da je Grad Crikvenica od Vlade RH ove godine
dobio 7 – 8 miliona što je više u odnosu na četiri godine od prošle Vlade. Zanima ga
da li je to 7 ili 8. Također traži usporedbu sa periodom 01.01. 2012. - 01.01.2016.
odnosno 01.01. 2016. – 01.07. 2016. Drugo neodgovoreno pitanje sa iste sjednice
odnosi se također na intervju u kojem je rečeno da je porezna reforma provedena
od prošle vlade oštetila lokalnu samoupravu te je Grad Crikvenica prihodovao u
proračunu dva i pol miliona manje sredstava . Iduća dva pitanja postavio je u ime
Kluba - prvo se odnosi na članak u Novom listu od 08.09.2016. gdje je istaknuto da
je Ministar turizma Anton Kliman u posjeti Gradu Crikvenici istaknuo darovanje
45.000 m2 zemljišta Gradu od strane države, a u članku od 17. 09.2016. piše
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36.000 m2. Pita koji je podatak točan i da li smo dobili zemljište ili ćemo ga dobiti i
zašto su različite informacije u medijima. Drugo je pitanje vezano za donošenje
Odluke o izradi UPU Sportski centar Jadranovo-HavišćeR1. Odluka je donijeta na
16. sjednici Gradskog vijeća i objavljena u Službenim novinama. Kako je od objave
prošlo 17 mjeseci postavlja pitanje da li je naručen i izrađen UPU i kada će stanovnici
Jadranova biti upoznati s istim. Naglašava da je sva pitanja poslao i mail poštom te
je žalosno što mail zamjenika gradonačelnika Veselka Mutavgjića ne radi. Traži
pisani odgovor na sva četiri pitanja. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
odgovara da su već odgovori na neka od ovih pitanja spremna, ali da nisu
prosljeđena. Smatra da je prioritet zadovoljiti probleme građana na terenu, gdje se
posvjećuje više vremena. Vijećniku će se uputiti pisani odgovori, a kada se radi o
poreznim prihodima isti rastu što se da isčitati iz proračuna. U Gradu je povećana
gospodarska aktivnost, te je veća zaposlenost, promet sa nekretninama je povećan
te se je gubitak namirio. Međutim stoji da je porezna reforma išla preko leđa lokalne
samouprave.
Marina Baričević postavlja pitanje javne rasvjete gdje nema ili ne svjetle rasvjetna
tijela i to od raskršća ulaza istok u Crikvenicu do raskršća sa naseljem Hrusta;
Štrosmajerovo šetalište – dio oko Črnoga Mula i još na nekim djelovima; ulica
Vidikovac u Jadranovu. Nadalje predlaže da se nađu sredstva kako bi se napisala i
izdala knjiga vezana za 125 godišnjicu meteorologije u Crikvenici, a obzirom da
imamo i tri meteorološke stanice i veliki broj podataka koji se čuvaju. U prihodima za
kulturu nalaze se sredstva koja nisu utrošena a vezana su za izdavačku djelatnost.
Inače bi trebalo održavanje meteoroloških stanica i praćenje vremenske prognoze
trebalo ući u gradski proračun. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara
da je činjenica da je prema Hrusti neosvjetljen dio i da će se to morati odraditi.
Također naglašava da bi bilo lijepo da se meteorološka obljetnica obilježi knjigom i
trebali bi biti ponosni na tradiciju praćenja meteorologije u Crikvenici. Sanja Škrgatić
odgovara da treba stručno prići obilježavanju 125. godišnjici meteorologije i staviti
stavku u proračun Centra za kulturu. Kada se radi o sredstvima na poziciji izdavačke
djelatnosti ista nisu utrošena iz razloga jer u drugom dijelu godine dolaze na naplatu
projekti koji su se odradili u prvom dijelu.

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća
Vijećnici su sa
12 glasova ZA
0 glasova PROTIV
1 SUZDRŽANIM glasom
donijeli
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 30. Sjednice Gradskog vijeća.
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TOČKA 2. Izvješće o trošenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz
2016. godine
Izvješće je podnio gradonačelnik.
Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o trošenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2016. godine.
(tekst Zaključka KLASA: 400-01/16-01/128 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01. –
30.06.2016. godine
Izvješće je podnio gradonačelnik.
Vijećnici su sa
8 glasova ZA
0 glasova PROTIV
3 SUZDRŽANA glasa
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.2016.
godine.
(tekst Zaključka KLASA: 022-01/15-01/64 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 4. Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna
Grada Crikvenice za 2016. godinu
Izvješće je podnio gradonačelnik.
Vijećnici su sa
8 glasova ZA
0 glasova PROTIV
3 SUZDRŽANA glasa
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se polugodišnje izvješća o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2016.
godinu
(tekst Polugodišnjeg izvještaja KLASA:400-01/16-01/124 prileži Zapisniku i čini
njegov sastavni dio)

TOČKA 5. Referat Odbora za izbor i imenovanje
Izvješće je podnio predsjednik Odbora mr.sc. Dragan Magaš.
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Vijećnici su sa
9 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje te se predlaže Županijskoj
Skupštini Primorsko-goranske županije imenovanje Martine Magaš za suca porotnika
za mladež Općinskog suda u Rijeci.
(tekst Zaključka KLASA: 711-01/16-01/36 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
1. O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra za zk.č.br. 550/7 (dio zk.č.br. 550/4)
Dramalj
(tekst Odluke KLASA: 940-01/15-01/36 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
2. O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra za zk.č.br. 8418/3 (dio zk.č.br. 8418/1)
Crikvenica
(tekst Odluke KLASA: 940-01/15-01/48 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
3. O D L U K U
o ukidanju statusa javnog dobra za zk.č.br. 8421/4 (dio zk.č.br. 8421/3)
Crikvenica
(tekst Odluke KLASA: 940-01/15-01/35 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 7. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2015. godinu
Izvješće je podnio predsjednik Savjeta mladih Gracijan Čop.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih za 2015. godinu.
(tekst Zaključka KLASA: 022-01/16-01/27 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 8. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje pomoćnog
nogometnog igrališta u Crikvenici
Obrazloženje o Prijedlogu odluke dala je pročelnica Upravnog odjela za društvene
djelatnosti i lokalnu samoupravu Jasminka Citković.
Vijećnici su sa
8 glasova ZA
0 glasova PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o davanju na upravljanje pomoćnog nogometnog igrališta u Crikvenici.
(tekst Odluke KLASA: 940-01/16-01/37 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Nakon 8. točke dnevnog reda predsjednik je izvjestio nazočne da je direktoru Eko
Murvice pozlilo te da je napustio sjednicu. Predlaže da se točka dnevnog reda danas
ne raspravlja što je od strane vijećnika jednoglasno prihvaćeno.

TOČKA 9. Prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Obrazloženje o Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
U raspravi su učestvovali Branko Kleković, Marina Baričević i Lovorko Gržac.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
(tekst Odluke KLASA: 350-01/14-01/70 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 10. Izvješće o poslovanju Društva MURVICA d.o.o.
Crikvenica za 2015. godinu
Izvješće je podnio direktor Društva Jevgenij Prpić. U raspravi su učestvovali Darko
Pavlić i Vedran Antić. Direktor Društva obvezao se je pismeno odgovoriti na pitanje o
kakvoći mora u Selcima na dane 17. 08. i 09.06. 2016. i o uzrocima.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
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0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Društva MURVICA d.o.o. Crikvenica za 2015.
godinu.
(tekst Zaključak KLASA: 400-01/16-01/57 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 11. Izvješće o radu Lokalne akcijske grupe Vinodol za 2015.
godinu
Izvješće je podnijela ispred Lag-a Vinodol Silvana Manestar. U raspravi je
učestvovao Darko Pavlić.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Lokalne akcijske grupe Vinodol za 2015. godinu
(tekst Zaključak KLASA: 400-01/16-01/133 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 12. Izvješće o radu Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. za
2015. godinu
Izvješće je podnio direktor Poduzetničkog centra Vinodol Ivica Jerčinović. U raspravi
je učestvovao Lovorko Gržac.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. za 2015. godinu
(tekst Zaključak KLASA: 402-01/16-01/26 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 13. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2015.
godinu
Izvješće je podnio direktor Zračne luke Rijeka Tomislav Palalić. U raspravi su
učestvovali Žarko Stilin, Veselko Mutavgjić i Lovorko Gržac.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
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ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2015. godinu
(tekst Zaključak KLASA: 340-01/16-01/18 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 14. Izvještaj o poslovanju Jadran d.d. za 2015. godinu
Izvješće je podnijela direktorica službe hotelskih operacija Evelin Krajačić.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Jadran d.d. za 2015. godinu.
(tekst Zaključka KLASA: 400-01/16-01/135 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 15. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj
nadležnosti Grada Crikvenice na dan 30. lipnja 2016. godine
Izvješće je podnio gradonačelnik.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada
Crikvenice na dan 30. lipnja 2016. godine
(tekst Zaključka KLASA: 400-01/16-01/134 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni
dio)

TOČKA 16. Sustav odvodnje
Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski

otpadnih

voda

aglomeracije

Obrazloženje o Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. i Murvica d.o.o. da
se na javnim površinama u vlasništvu i upravljanju Grada Crikvenice omogući
gradnja sustava vodovodne mreže i mreže odvodnje otpadnih voda koji su
predviđeni projektom „Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce“.
(tekst Odluke KLASA: 940-01/16-01/41 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 17. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova
Obrazloženje o Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
(tekst Odluke KLASA: 363-01/16-01/362 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 21,30
Stručna referentica za pripremu sjednica
Gradskog vijeća i arhivu
Dubravka Pobor
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Predsjednik Gradskoga vijeća
Lovorko Gržac, ing.

