ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA
CRIKVENICE ODRŽANE 08. lipnja 2018.
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
TOMISLAV MIOČIĆ
BORIS BORAS
JOSIP FRIŠ
BERNARD VUKOJA
PAULO KRMPOTIĆ
ZDRAVKO PERNAR
VEDRAN PAVLIČEVIĆ
MATO GAVRAN
VLADO STRINAVIĆ
PREDRAG ANTIĆ
BRANKO KLEKOVIĆ
MARIO KRUŽIĆ
DAVORKA VUKELIĆ LJUBOBRATOVIĆ
ŽARKO STILIN
SONJA POLONIJO
DRAGUTIN ŠNAJDAR
GRACIJAN ČOP

Sjednici su nazočni:
Gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina, 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, viši savjetnik za računovodstvene poslove proračuna Mirjana
Pobor, predstavnici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu
okoliša i imovinu Vjekoslava Glavan, Karlo Pavlić, Silvio Ratković i Ivica Petrinović,
Melanija Milat Ružić viša savjetnica za upravne poslove i odnose s javnošću, Željka
Broz Manestar- viša savjetnica za upravne poslove i odnose s javnošću, Tena Peričić
– viši stručni suradnik za odnose s javnošću, Dubravka Pobor stučna suradnica za
pripremu sjednica Gradskog vijeća i arhivu, ravnateljica Osnovne škole Zvonka Cara
Desiree Pečaver, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Deana Čandrlić Zorica,
ravnateljica Dječjeg vrtića Radost Crikvenica Martina Magaš, ravnateljica Ustanove u
kulturi Sanja Škrgatić, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Irena Krmpotić,
predstavnica Muzeja Grada Crikvenice Anja Baričević Biuk, zapovjednik JVP Grada
Crikvenice Robert Hrelja direktor EKO Murvica d.o.o. Lovorko Gržac, predstavnik
Murvice d.o.o. Sanjin Šopić, Igor Uremović direktor KTD Vodovod Žrnovnica,
predstavnik Bošnjačke nacionalne manjine Denis Beganović, predstavnici medija,
Novi list – Nataša Car, Ivica Šubat i Sanja Knežević – Internet portal Crikva.hr Internet
TV - Rade Puhar.
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Sjednicom predsjeda potpredsjednik Gradskog vijeća Boris Boras i otvara aktualni sat.

Aktualni sat
Sonja Polonijo predlaže da se u Prostorni plan ugrade parametri ograničavanja
postavljanja različitih antena na zgradama kako bi stanovnike Grada zaštitili od
inoizirajućih zračenja. Nadalje napominje da se zadnjih dana po raznim portalima
pojavljuju natpisi vezano za ograničavanje ulaska u Crikvenicu i parkiranja turističkim
autobusima. Smatra da se ova Odluka Gradskog vijeća nije dovoljno iskomunicirala sa
medijima te smo ispali socijalno neosjetljivi prihvaćajući kao vijeće ovakvu odluku.
Važno je naglasiti da svatko snosi trošak prostora u onom iznosu u kojem ga je
prouzročio.
Tomislav Miočić ističe problem deponija u Zoričićima gdje se odlaže građevinski
materijal i ostalo smeće, pa navodi da je neki dan bačeno 30 kg kiselog zelja. Nadalje
daje primjedbu na istrošenu cestu do Zoričića po kojoj voze kamioni te je postala
ruševna. Ljude još više boli takva situacija jer su sami financirali 1200 metara
asfaltiranja iste ceste. Gradonačelnik odgovara da se nepropisno odlaganje smeća ne
događa samo u Zoričićima. Naglašava da je Grad u narudžbi stupova sa kamerama
koje bi utvrdile počinitelje. Kada se radi o cesti Ladvić Zoričići čekao se je projekt
anglomeracije i definitivno će se urediti cesta. Kritične točke može se urediti i
interventno.
Dragutin Šnajdar postavlja pitanje vezano za glavnu gradsku plažu. Što je sa
upravljanjem, a što sa otuđenjem imovine – plažnih rekvizita koji su nestali u tijeku
godine a da u skladište nije provaljeno. Kako će se isto nadoknaditi. Drugo se pitanje
odnosi na perilo Poddolčić u Selcu. Isto je proradilo i očišćeno je zahvaljujući
ugostiteljskom obrtu u prostorima „Toča“. Vlasnik je sam očistio perilo, stavio pumpu i
moli da se postavi rasvjeta. Postavlja pitanje da li će se nastaviti praksa da pojedinci
uređuju ovakva mjesta u Gradu. Zamjenica gradonačelnika odgovara da je glavna
gradska plaža u režimu koncesijskih odobrenja te da će trebati više truda ove godine
kako bi se održao red bez naplate ulaza. Kada se radi o uređenju perila navodi da je
pohvalno od gospodina što je uredio perilo, međutim naglašava da je to posao od EKO
Murvice i da je EKO Murvica u nabavci stroja za pranje kamenih površina.
Žarko Stilin postavlja pitanje što je sa rješavanjem pješačkog prijelaza kod trgovačkog
centa Špar naglašavajući da je prošlog tjedna smrtno stradala na tom dijelu ženska
osoba. Nadalje postavlja pitanje da li se planira obećana sanacija Kujundžićevih freski
u Selcu. Treće je pitanje što je sa mogućnošću uvođenja stajališta za bus u Selcu .
Nadalje pita što je sa kupovinom Karlovačkog odmarališta za potrebe parkinga i što je
sa parkiranjem od hotela Slaven do uvale Slana odnosno da li se predviđa naplata u
tom dijelu. Zamjenica gradonačelnika odgovara da će se ispitati opravdanost
postavljanje pješačkog prijelaza kod trgovačkog centra Špar. Slaže se za izdvajanje
sredstava iz proračuna za obnavljanje Kujundžićevih freski. Prijedlog za stajalište busa
u Selcu će se razmotriti. Kada se tiče parkiranja do Slane još nije poznat režim za
parkiranje, ali ubrzo će se i to znati.
Mario Kružić nezadovoljan je odgovorima koje je zatražio na prošloj sjednici. Odgovori
su siromašni tekstom i sadržajem. Dobio sam odgovor koliko iznose troškovi dnevnica
učesnika obilježavanja obljetnice pogibelji Zrinskih Frankopana, a nisam dobio
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odgovor koliko iznose troškovi pokroviteljstva. Također nije odgovoreno zašto Plan
gospodarenja otpadom odnosno izvješće nije dato Gradskom vijeću a isto tako nije mi
odgovoreno zašto donijeta odluka Gradskog vijeća prije dvije godine vezana za
sportski centar Jadranovo nije saživila. Mario Kružić postavlja nova pitanja i to vezano
za provođenje odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa, odnosno što se
namjerava napraviti kako bi se nadoknadila šteta Gradu zbog loše medijski
iskomunicirane odluke. Drugo pitanje odnosi se na kršenje Odluke o komunalnom redu
pa navodi učestalo razbacan komunalni otpad ispred Hotela Katarina u Selcu,
postavljeni suncobrani na zelenoj površini na predjelu Polače u Selcu, parkirana vozila
na mjestima označenim za parking motocikla. Naglašava da komunalni redari uredno
prolaze uz sve ove situacije i ništa ne poduzimaju. Postavlja pitanje zašto se ne poštuje
Odluka o komunalnom redu i tko je za to odgovoran. Treće je pitanje da li se nešto
može poduzeti kako bi se plaža za pse u Lučici Poddvorska fizički odijelila od ostale
plaže jer je primjećeno da se vlasnici sa psima kupaju i na dijelu koji za to nije
predviđen. Četvrto pitanje se odnosi na otuđenje 400 ležaljki i suncobrana sa Gradske
plaže a da pritom nije zabilježena provala, te tko će snositi odgovornost. Gradonačelnik
odgovara vezano za pokroviteljstvo obljetnice Zrinski Frankopani da Grad Crikvenica
nije bio pokrovitelj. Kada se radi o natpisima o parkiranju i zaustavljanju turističkih
autobusa naglašava da su portali željni senzacija, a cilj donijete odluke je da se uvede
reda i omogući posebno mjesto za parkiranje autobusa gdje smo u iznalaženju
lokacije. Isto je to tako decidirano rečeno i medijima. Zamjenica gradonačelnika Silvia
Crnić odgovara da je medijska komunikacija prije donošenja ove odluke posebno
pripremana sa svim subjektima kojih se odluka tiče. Smatra da onaj koji je interpretirao
odluku u medije nije pročitao materijale. Kada se radi o komunalnim redarima
naglašava da u Gradu nisu zadovoljni sa radom komunalnih redara, želimo njihov rad
dignuti na višu razinu i svjesni smo problema na terenu. Intenzivno se radi sa nedavno
zaposlenim pomoćnim komunalnim redarima u tijeku sezone i nadamo se boljem
učinku na terenu. Kada se radi o plaži za pse naša je plaža u Crikvenici posebno
atraktivna dok su u svijetu takve plaže ograđene. Razmišljalo se je i o zelenim
barijerama koje bi dijelile te dvije plaže. Ukoliko bude problema može se ići sa idejom
odvajanja od ostalog dijela plaže. Lovorko Gržac direktor EKO Murvice odgovara da
je točno da je dio imovine (plažnih rekvizita) otuđen, da je slučaj prijavljen policiji koja
sada vrši svoj dio posla. Naglašava da isto otuđenje imovine neće uništiti djelatnost
EKO Murvice na gradskoj plaži, a momentalno je najvažnije da osiguramo dovoljan
broj ležaljki. Mario Kružić reagira na odgovore oko obljetnice Zrinski Frankopani tražeći
da gradonačelnik provjeri da li je potpisana u Gradu narudžbenica za sufinanciranje
troškova prijevoza i u kojem iznosu što bi se ustvari odnosilo na pokroviteljstvo. Kada
se radi o ograđivanju plaže za pse navodi da se dječja igrališta ograđuju, pa tako može
i plaža za pse. Moli još jednom da se isto napravi.
Vlado Strinavić postavlja pitanje direktoru EKO Murvice, što je uzrok povećanja cijena
na posljednjim računima za odvoz smeća i da li to ima veze sa nedodjeljivanjem
koncesije na plažama. Drugo je pitanje iz kojeg razloga djelatnici Gradske uprave nisu
dobili uskršnji bon i da li će djelatnici dobiti regres. Lovorko Gržac odgovara da cijena
komunalnog otpada nema veze sa koncesijom na plaži. Cijena je povećana kako smo
to već u najavi obrazlagali zbog plaćanja Marišćine a tu su i troškovi pretovarne
stanice. Sve ove troškove već godinu dana trpi poduzeće. Zamjenica gradonačelnika
odgovara da je osobno zadovoljna da je u ova krizna vremena potpisan kolektivni
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ugovor sa djelatnicima Gradske uprave što u mnogim gradovima nije slučaj. Sve što u
ugovoru stoji djelatnici imaju zagarantirano.
Predrag Antić osvrće se na odgovor vezan za plažu za pse u Dramlju i naglašava da
plaža nije označena i nema nikakvih tabli. Nadalje navodi da već godinu dana Dramalj
nema pošte i smatra da se je odustalo od pregovora. Drugo se pitanje odnosi na izbor
ravnatelja Centra za pomoć u kući – nigdje nema informacije tko je izabran.
Gradonačelnik odgovara da pošta postavlja uvjete na koje Grad ne može odgovoriti.
Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da je za ravnateljicu Centra za
pomoć u kući imenovana gospođa Sanja Knežević koja je i do sada vodila Udrugu i
nalazi se s nama na sjednici. Odluka će biti objavljena u idućim Službenim novinama.
Predrag Antić nezadovoljan odgovorom u svezi pošte Dramalj naglašava da je
materijal za Gradsko vijeće dobio devet dana nakon slanja iz Crikvenice.
Paulo Krmpotić postavlja pitanje kada će se obilježiti terase u Selcu jer je stanje kao
u Texasu. Upućuje molbu da se saniraju prekopi privatnih investitora na Matkinu u
Selcu jer je turistička sezona pred nama a taj dio Selaca ima veliki broj iznajmljivača.
Zamjenica gradonačelnika odgovara da terase na trgu u Selcu ne prate površinu
kafića, koji se je problem javljao i u Crikvenici. Od komunalnih redara nismo dobili
dojam da postoji nered po tom pitanju, međutim provjeriti ćemo.
Branko Kleković upozorava na komunalni nered i odvoz smeća u centru Grada. Ovaj
produženi vikend molok je bio zatrpan, neuredan i širili su se neugodni mirisi tijekom
dana, a sve su kante na Štrosmajerovom šetalištu u 22,00 sata bile pune. Prisutno je
i dnevno vađenje plastičnih boca što ostavlja ružnu sliku a i nered oko kanti. Drugo se
upozorenje odnosi na parkiranje u Tomislavovoj ulici gdje su parkirana vozila sa dva
kotača na kolniku, onemogućava se komuniciranje pješaka. Prisutna je i dostava za
Hotel Crikvenicu koja redovito ometa promet. Lovorko Gržac naglašava da su se ovih
dana popunili sa radnom snagom, uvesti će se druga smjena i čistiti će se i popodne.
U četiri radna dana pokupili smo 2895 vrećica od 60 litara bačenih van važećih kanti
za smeće. Komunalno redarstvo mora surađivati sa našom Eko patrolom a i građani
bi trebali puno pomoći dojavama . Nova uredba propisala je i kazne pa će i to na neki
način riješiti problem. Zaključuje da je komunikacija svih zainteresiranih strana više
nego potrebna te apelira na sve institucije i građane. Gradonačelnik odgovara da su u
Tomislavovoj ulici parkirana vozila problem. Razmišljanja su išla da se ulica pretvori u
jednosmjernu, međutim ne postoji sekundarna ulica, a zaobilaznica to ne može biti.
Razmišljalo se je da se ukine parking i sa donje strane ulice a što bi vjerojatno izazvalo
revolt domicilnog stanovništva. Osobno sam obavio nekoliko razgovora sa voditeljicom
Hotela Crikvenice. Naglašava da se ozbiljno razmišlja o ukidanju parkiranja sa donje
strane ulice.
Sonja Polonijo ponavlja pitanje da li je Grad voljan pokušati kroz prostorno plansku
dokumentaciju zaštititi građane od inoizirajućih i neinoizirajućih i inih zračenja odnosno
da se u prostorni plan kada budu izmjene ubaci konstrukcija koja stoji u planu Istarske
županije odnosno udaljenost unutar 400 metara. Gradonačelnik reagira da moraju
postojati argumenti da je baš unutar zone 400 metara zračenje štetno. Prvi ću podržati
ukoliko imamo argumente naglasio je gradonačelnik. Sonja Polonijo zadovoljna je
odgovorom i napominje da Grad može i smije propisati zaštitnu udaljenost a argumente
ćemo dati jer nismo prvi.
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Nakno aktualnog sata sjednicom nadalje predsjeda potpredsjednik Gradskog vijeća
Boris Boras. Poziva predsjednika mandatne komisije Vedrana Pavličevića da podnese
izvješće Mandatne komisije.
Vijećnici Gradskog vijeća primili su na znanje izvješće Mandatne komisije.
Predsjedavajući je pročitao prisegu a Gracian Čop istu potvrdio riječju prisežem.
Dubravka Pobor izvršila je prozivku, te je potpredsjednik Boris Boras utvrdio da je
sjednici nazočno 17 vijećnika.
Predsjedavajući je predložio dnevni red kao i dopunu sa točkom 2. Razrješenje i izbor
predsjednika Gradskog vijeća, dok se ostale točke pomiču za jedan unaprijed.
Nakon glasovanja potpredsjednik je utvrdio da je dopuna dnevnog reda prihvaćena
sa 13 glasova ZA. Za dnevni red glasovalo je 15 vijećnika.

Dnevni red
Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća,
Razrješenje i izbor predsjednika Gradskog vijeća
Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske
5. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Crikvenice
6. Prijedlog odluke o IV. Izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika Grada Crikvenice
1.
2.
3.
4.

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća
Predrag Antić iznio je primjedbu na tekst točke 10. dnevnog reda 12. sjednice na str.
11, navodeći da je Josip Friš kao vijećnik sudjelovao u provođenju izbora za Savjet
mladih, a ne kako piše Paulo Krmpotić, te traži da se isto ispravi kao i da se dodaju
imena djelatnica Grada koje su pomagale pri provođenju izbora. Nakon što je
primjedba prihvaćena
vijećnici su sa
17 glasova ZA
0 SUZDRŽANIH glasova
0 glasova PROTIV
donijeli
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća.
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TOČKA 2. Razrješenje i izbor predsjednika Gradskog vijeća
Predsjedavajući je izvijestio nazočne da je 8 vijećnika Gradskog vijeća podnijelo
prijedlog za izbor predsjednika Gradskog vijeća. Za predsjednika predlažu Josipa
Friša.
Predsjedavajući je otvorio raspravu u kojoj je sudjelovala Sonja Polonijo, nakon čega
se je prišlo glasovanju.
Vijećnici su sa
12 glasova ZA i
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
RJEŠENJE
o razrješenju Veselka Mutavgjića dosadašnjeg predsjednika Gradskog vijeća i
imenovanju Josipa Friša za predsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice
(tekst Rješenja KLASA:021-01/18-01/38 URBROJ:2107/01-04/01-18-2 u privitku je
Zapisnika i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 3. Prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o
socijalnoj skrbi
Obrazloženje o Prijedlogu plana dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
Naglasila je da je na Prijedlog odluke upućen amandman vijećnice Sonje Polonijo.
(amandman KLASA:021-01/18-01/34, UR:BROJ:15-04-18-1 u privitku je Zapisnika i
čini njegov sastavni dio).
Nadalje je sam predlagač uputio amandman na Prijedlog odluke, a koji je postao
sastavni dio Prijedloga odluke.
(amandman KLASA:021-01/18-01/39, UR:BROJ:2107/01-04/1-18-1 u privitku je
Zapisnika i čini njegov sastavni dio).
U raspravi su sudjelovali Sonja Polonijo, Žarko Stilin, Vlado Strinavić, Branko Kleković
Dragutin Šnajdar, Mato Gavran, pročelnica Jasminka Citković i zamjenica
gradonačelnika Silvia Crnić.
Prišlo se je glasovanju za Amandman Sonje Polonijo. Za amandman je glasovalo 5
vijećnika te je predsjednik Gradskog vijeća utvrdio da amandman Sonje Polonijo nije
prihvaćen.
Prišlo se je glasovanju o Prijedlogu odluke.
Vijećnici su sa
17 glasova ZA
0 SUZDRŽANIH glasova
0 glasova PROTIV
prihvatili Prijedlog i donijeli
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ODLUKU
o III. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
(tekst Odluke KLASA: 550-01/18-01/30, UR:BROJ:2107/01-04/01-18-3 u privitku je
Zapisnika i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 4. Prijedlog programa raspolaganja
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

poljoprivrednim

Obrazloženje o Prijedlogu plana dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković, Sonja Polonijo, voditelj Odsjeka Silvio
Ratković i gradonačelnik.
Prišlo se je glasovanju o Prijedlogu odluke.
Vijećnici su sa
17 glasova ZA
0 SUZDRŽANIH glasova
0 glasova PROTIV
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu republike
Hrvatske na području Grada Crikvenice.
(tekst Odluke KLASA: 940-01/18-01/20, UR:BROJ:2107/01-04/07-18-28 u privitku je
Zapisnika i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 5. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava
obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne
rasvjete na području Grada Crikvenice
Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić. U
raspravi je sudjelovao Mario Kružić.
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
5 SUZDRŽANIH glasova
0 glasova PROTIV
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata
i uređaja javne rasvjete na području Grada Crikvenice.
(tekst Odluke KLASA: 363-01/18-01/56 URBROJ: 2107/01-06/03-18-10 u privitku je
zapisnika i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 6. Prijedlog odluke o IV. Izmjenama i dopunama odluke o
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada
Crikvenice
Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić, te
upoznala nazočne sa amandmanom gradonačelnika koji je postao sastavni dio
Prijedloga odluke.
Vijećnici su sa
9 glasova ZA
1 SUZDRŽANIH glasova
7 glasova PROTIV
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o IV. Izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika Grada Crikvenice
(tekst Odluke KLASA: 120-01/13-01/30 URBROJ: 2107/01-04/02-17-18 u privitku je
zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Stručna referentica za pripremu sjednica
Gradskog vijeća i arhivu
Dubravka Pobor
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Predsjednik Gradskoga vijeća
Josip Friš,mag.ing.el.

