ZAPISNIK SA 33. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
održane22. veljače 2017. godine u 18,00 sati
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
Josip Friš, Mato Gavran, Lovorko Gržac,ing., Paulo Krmpotić, Ivana Ševerdija,
Marina Baričević, Darko Pavlić, Kuzman Dokoza, Damir Lončarić, Branko Kleković,
dr. Dragan Magaš.

Sjednici su nazočni:
Gradonačelnik Damir Rukavina, zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić,
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, voditeljica TIC TZG Grada
Crikvenice Tea Car Reljac, direktor Murvice d.d. Jevgenij Prpić v.d. ravnateljica
Gradske knjižnice i čitaonice Irena Krmpotić, ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice
Silvija Huljina, zapovjednik JVP Grada Crikvenice Robert Hrelja, tajnica OŠ Zvonka
Cara Diana Crnić, ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Deana Čandrlić Zorica,
ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica Martina Magaš, Denis Beganović –
predstavnik bošnjačke manjine, predstavnici medija Internet TV - Rade Puhar, Portal
Crikva.hr - Ivica Šubat.

Aktualni sat

Marina Baričević je postavila pitanje vezano za katastarske izmjere na području
Grada Crikvenice, točnije kada je u planu Dramalj, Jadranovo i Crikvenica, jer se sa
Selcima već nešto započelo. Nadalje pita za koga je namijenjeno 40 novih vezova u
lučici Podvorska i što je sa ribarskim i gospodarskim vezovima. Traži da
gradonačelnik ovo pitanje proslijedi ŽLU Crikvenica, te da se dobiveni odgovor
proslijedi svim vijećnicima. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara
da se je prije 7 godina krenulo sa katastarskim izmjerama za k.o. Selce i da se i
danas radi na tome u privremenom uredu u Selcu. Naglasio je da je tvrtka koja je
radila izmjeru završila u stečaju, te nastojimo putem drugih nastaviti radove na
izmjerama. Gradonačelnik naglašava kako je više mještana postavilo pitanje o
dodjeli vezova. Dao je primjer socijalnih stanova koje gradi Grad Crikvenica i koji će
se dodijeliti po propisanim kriterijima, pa pretpostavlja da slično postoji i za dodjelu
vezova. Naglašava da će se zatražiti pisani odgovor od ŽLU Crikvenica. Rukavina
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smatra da nije u redu da u Upravnom vijeću ŽLU Crikvenica ne sjedi predstavnik
Grada Crikvenice i ubuduće ćemo nastojati da Grad ima svog predstavnika u ŽLU .
Mato Gavran postavlja pitanje da li se može rasvijetliti dio Vukovarske ulice od broja
102 – 119 koji je nedavno asfaltiran i gdje je potrebno postaviti tri rasvjetna stupa.
Postavio je pitanje sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti od strane
europskih fondova za naše škole – srednju i osnovne te za sportsku dvoranu.
Nadalje je pozvao nazočne da prisustvuju svečanosti Dana nezavisnosti Bosne i
Hercegovine u organizaciji bošnjačke manjine dana 3.3. u Dramlju a povodom
obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić odgovorio je da će se rasvjeta dijela Vukovarske ulice staviti u
plan. U planu je i rješavanje energetske učinkovitosti javnih zgrada domova i škola.
Gradska sportska dvorana treba preći na nove energente.
Branko Kleković postavio je pitanje vezano uz zaključak o savjetovanju s javnošću
te o odluci kojom se daje na korištenje pomoćno nogometno igralište. Naglašava da
gradonačelnik u ovom slučaju nije poštivao svoju odluku, jer je prije donijeta odluka o
korištenju igrališta na Gradskom vijeću nego što je planirano obaviti savjetovanje koje
se na kraju nije ni obavilo. Nadalje postavlja pitanje da li „Murvica“ naplaćuje
naknade za rekonstrukciju zgrada koje već jesu priključene na komunalnu
infrastrukturu. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da se je
dogodio propust zbog brzog stavljanja u funkciju nogometnog igrališta, te nije
upotrebljen novi oblik komunikacije s javnošću. Direktor „Murvice“ Jevgenij Prpić je
rekao da “Murvica“ sve naknade naplaćuje po cjeniku koji je objavljen na webstranici. Detaljniji će se odgovor dati u pismenom obliku.
Pavlić Darko postavlja pitanje o izgradnji marine u Crikvenici naglašavajući da je
Novi Vinodolski sagradio već dvije. Nadalje pita što je sa agrozonom i naglašava da
financijska procjena još nije dostavljena a obećano je da će biti poznata nakon
raspisivanja natječaja. Kako je natječaj raspisan ista može biti objavljena. Nadalje
postavlja pitanje da li će se osnovati firma koja će upravljati agrozonom, te hoće li se
konačno objaviti studija financijske isplativosti. Pita kakve će koristi imati građani
Crikvenice od agrozone. Traži objavu gospodarske studije. Zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić odgovara da će natječaj za izgradnju marine ići do
sezone. Gradonačelnik je u vezi agrozone rekao da je velika većina građana
Crikvenice za agrozonu i da studija pokazuje isplativost tog projekta. Tko god želi
može
se
u
gradskoj
upravi
detaljnije
informirati
o
agrozoni.
Navodi da će agrozonom pretvoriti krš u jedan od crikveničkih proizvoda.
Paulo Krmpotić postavlja pitanje što je sa izgradnjom sportske dvorane Osnovne
škole Zvonka Cara. Drugo se pitanje odnosi na obnovu – izgradnju ribarske kućice u
Selcu koja je inicirana pred više godina.Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
odgovara da je javna nabava za izgradnju školske dvorane pokrenuta, te je uz ostale
i taj projekt pred realizacijom. Pred dva mjeseca pokrenut je projekt ribarske kućice
za ŠRD „Oslić“. Idejni projekt za kućicu postoji te će se na taj način dobiti prostor za
ŠRD Oslić u Selcu a namjera je da se proširi i prostor za ŠRD Arbun iz Crikvenice.
Kuzman Dokoza postavlja pitanje što je sa sportskom lučicom „Omorika“ . Drugo se
pitanje odnosi na sredstva EU fondova koja su dobivena u našem Gradu.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da se kod lučice „Omorika“
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radi o prostoru koji je prostorno planski obrađen te da je povećanje broja vezova
preuzela lučka uprava. Grad mora iznaći model za upravljanje lučicom Omorika.
Kada se radi o sredstvima iz europskih fondova došli smo u ravnopravnu utrku sa
svima koji su do sada povlačili sredstva. Sredstva stižu za četiri projekta iz društvenih
djelatnosti, projekt kanalizacije u Jadranovu sufinanciran je s 85% europskih
sredstava a značajna sredstva se dobivaju za aglomeraciju, dok su u pripremi i drugi
projekti.
Damir Lončarić traži da se rezultati provedene ankete o kvaliteti života među
građanima Crikvenice, dostave vijećnicima. Postavlja pitanje vezano uz vertikalne
puteve koji vode do mora u Selcu, a koje je već u više navrata postavio na vijeću.
Postavlja pitanje prometnog rješenja u Selcu koje bi trebalo razraditi stavljanjem u
funkciju novog trga. Pri tom bi trebalo dozvoliti građanima da daju svoja mišljenja o
toj problematici, u suradnji s MO Selce i to barem 15 dana. Naglašava da bi trebalo
riješiti i signalizaciju, odnosno iscrtavanje žuti i plavih linija. Zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić obećao je dostavljanje rezultata provedene ankete. Odgovara da
je prometno rješenje u Selcu napravljeno prema naručenoj studiji, uz neka
revidiranja. Prometna situacija u Selcu puno je bolja jednosmjernim prometovanjem.
Nakon izgradnje trga u Selcu na odgovarajući način pripremiti će se prometovanje do
turističkesezone.
Ivana Ševerdija postavlja pitanje što je s uređenjem igrališta u Dramlju. Nadalje
napominje da se Hrvatski narodni dom u Dramlju iznajmljuje a da nema ni čistačicu
ni domara. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da na igralištu u
Dramlju fali još samo zemlja i hortikultura te da će za mjesec dana igralište biti
spremno za uporabu. Za Hrvatski narodni dom a i za ostale domove treba riješiti
način upravljanja, a kada se radi o čišćenju treba angažirati servis.
Branko Kleković je u ime kluba vijećnika postavio pitanje zašto vijećnici nikad nisu
dobili izvješće o razdvajanju „Eko-Murvice“ i „Murvice“ i pitao može li se ono dobiti, te
što je poduzeto na konsolidiranju financijskog stanja u „Eko-Murvici“, što je bio i
zaključak Odbora za financije prilikom razmatranja izvješća o poslovanju EkoMurvice za proteklu godinu. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara
da se podaci o poslovanju komunalnih poduzeća mogu iščitati u njihovim godišnjim
izvješćima u kojima je obrađeno i razdvajanje. Zamjenik naglašava da Grad sa
posebnom pažnjom pristupa problemima EKO Murvice. Problemi ne postoje sa
isplatom plaća već sa likvidnošću koja je kod komunalnih poduzeća 'prisutna pred
turističku sezonu. U novom smo proračunu osigurali odnosno povećali sredstva kako
bi se standard održavanja zadržao na postojećem nivou.
Josip Friš, postavlja pitanje može li se asfaltirati cesta ispred HAK-a na ulazu u
Crikvenicu u sklopu uređenja sadašnjih radova na „rotoru“. Drugo je pitanje kada će
završiti radovi na uređenju Preradovićeve ulice. Zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić odgovara da se u svezi ceste ispred HAK-a rješava spor oko vlasništva
između „Jadrana“ i Grada. Završetak radova u Preradovićevoj ulici očekuje se
polovicom četvrtog mjeseca. Ulica će biti pješačka. Postojati će mogućnost pristupa
za dostavu i stanare kada to bude potrebno.
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Nakon aktualnog sata Dubravka Pobor izvršila je prozivku, nakon koje je predsjednik
Gradskog vijeća utvrdio da je sjednici nazočno 11 članova Gradskog vijeća, što je
dovoljan broj za donošenje odluka i zaključaka.
Članovi Gradskog vijeća su sa 10 glasova ZA prihvatili slijedeći

Dnevni red
1. Verifikacija Zapisnika s 32. sjednice Gradskog vijeća,
2. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada
Crikvenice za 2017. Godinu
3. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra društvu KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za posebnu
upotrebu pomorskog dobra društvu Murvica d.o.o.
5. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine – Suvenir tržnice u Crikvenici između
društva Eko-Murvica d.o.o. i Grada Crikvenice
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada
Crikvenice
7. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih
poslova održavanja nerazvrstanih cesta
8. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna UPU – a zone ugostiteljsko
turističke namjene „Nazor-Antić“
9. Prijedlog odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika Grada Crikvenice
10. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku u svezi prijedloga
sudske nagodbe
11. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku u svezi prijedloga
zamjene nekretnina
TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika s 32. sjednice Gradskog vijeća
Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik s 32. sjednice Gradskog vijeća.
TOČKA 2. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području
Grada Crikvenice za 2017. godinu
Obrazloženje Prijedloga dao je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
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prihvatili Prijedlog i donijeli
Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Crikvenice za 2017. godinu
(tekst Godišnjeg plana KLASA:804-04/16-01/18, URBROJ:2107/01-06/3-17-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra društvu KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.
Obrazloženje Prijedloga odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra društvu KTD VODOVOD
ŽRNOVNICA d.o.o.
(tekst Odluke KLASA:940-01/17-01/03,URBROJ:2107/01-06/07-17-4prileži Zapisniku
i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za
posebnu upotrebu pomorskog dobra društvu Murvica d.o.o.
Obrazloženje Prijedloga odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog
dobra društvu društvu Murvica d.o.o.
(tekst Odluke KLASA:940-01/16-01/55,URBROJ:2107/01-06/07-17-9prileži Zapisniku
i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 5. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine – Suvenir tržnice u Crikvenici
između društva Eko-Murvica d.o.o. i Grada Crikvenice
Obrazloženje Prijedloga odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Vijećnici su sa
9 glasova ZA
0 glasova PROTIV
2 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
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ODLUKU
o prijenosu imovine – Suvenir tržnice u Crikvenici između društva Eko-Murvica
d.o.o. i Grada Crikvenice
(tekst Odluke KLASA:372-01/16-01/198,URBROJ:2107/01-06/07-17-5 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Grada Crikvenice
Obrazloženje Prijedloga odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Crikvenice
(tekst
Odluke
KLASA:363-01/17-01/25,URBROJ:2107/01-06/03-17-4prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 7. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta
Obrazloženje Prijedloga odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području Grada Crikvenica.
(tekst Odluke KLASA:363-01/16-01/361,URBROJ:2107/01-06/03-17-11 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 8. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna UPU – a zone
ugostiteljsko turističke namjene „Nazor-Antić“
Obrazloženje Prijedloga odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
U raspravi su sudjelovali Damir Lončarić, Branko Kleković i Vjekoslava
Glavan.
Predlagač je u tijeku rasprave predložio AMANDMAN koji je postao sastavni dio
Prijedloga odluke.
AMANDMAN
U članku 14. Prijedloga odluke stavak 1. alineji 4. riječi „u trajanju od 8 dana“
zamjenjuju se riječima „u trajanju od 15 dana“.
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Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna UPU – a zone ugostiteljsko turističke namjene „NazorAntić“
(tekst Odluke KLASA:350-01/17-01/04, URBROJ:2107/01-06/2-17-4 prileži Zapisniku
i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 9. Prijedlog odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika Grada Crikvenice
Nakon obrazloženja zamjenika gradonačelnika Veselka Mutavgjića predlagač povlači
točku dnevnog reda sa razmatranja.
TOČKA 10. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku u svezi
prijedloga sudske nagodbe
Obrazloženje
Prijedloga zaključka dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić i Silvio Ratković.
Vijećnici su sa
9 glasova ZA
0 glasova PROTIV
1 SUZDRŽANI glas
prihvatili Prijedlog i donijeli
ZAKLJU ČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice ovlašćuje gradonačelnika Grada Crikvenice da sa
tvrtkom POD d.o.o iz Rijeke, kao tužiteljem u parničnom predmetu Posl. br. 60 P1512/2015 koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci-Stalna služba u Crikvenici,
ponudi i sklopi sudsku nagodbu, a sve sukladno Zaključku gradonačelnika od 23.
siječnja 2017. godine.
(tekst Zaključka KLASA:711-01/14-01/109,URBROJ:2107/01-04/07-17-10 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 11. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku u svezi
prijedloga zamjene nekretnina
Obrazloženje
Prijedloga zaključka dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić i Silvio Ratković.
U raspravi je sudjelovao Damir Lončarić.
U raspravi je
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Vijećnici su sa
9 glasova ZA
0 glasova PROTIV
2 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
ZAKLJU ČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice ovlašćuje gradonačelnika Grada Crikvenice
da sa Eko-Murvicom d.o.o. Crikvenica, ponudi i sklopi Ugovor o zamjeni nekretnina,
a sve sukladno Zaključku gradonačelnika od 15. veljače 2017. godine.
(tekst Zaključka KLASA:940-01/15-01/27,URBROJ:2107/01-04/07-17-11 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 20,00 sati

Stručna referentica za pripremu sjednica
Gradskog vijeća i arhivu
Dubravka Pobor

Predsjednik Gradskoga vijeća
Lovorko Gržac,ing.
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