ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
ODRŽANE DANA 17. studenog 2010. godine u 18,00 sati U PROSTORU
GRADSKE VIJEĆNICE U CRIKVENICI
Nazočni članovi Gradskog vijeća: Predrag Antić, Daniel Buljević, dr. med., Ratko
Đeneš, Kazimir Ferenčić, dipl. iur., Boris Lovrić, Tomislav Gelemanović, Lovorko
Gržac, ing., Božica Kostanjšek, Robert Košuljandić, Damir Lončarić, dr. sc. Dragan
Magaš, Dino Manestar, Robert Josip Manestar, Darko Pavlić, Ivan Pavlić, Igor
Posarić, dipl.ing., Dragan Stojčić.

Osim vijećnika, sjednici su nazočni: gradonačelnik Damir Rukavina,
dipl.ing., zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan, prof., zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić, direktor KTD-a „Vodovod Žrnovnica“ Igor Uremović, direktorica
GKTD-a „Murvica“ d.o.o. Sonja Polonijo, direktorica Turističke zajednice Grada
Crikvenice Marijana Biondić, zapovjednik JVP Grada Crikvenice Robert Hrelja,
ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Deana Čandrlić-Zorica, ravnateljica Osnovne škole
Zvonka Cara Desiree Pečaver, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica Martina
Magaš, ravnateljica Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ Sanja Škrgatić, prof.,
ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ksenija Car Ilić, prof., pročelnica Ureda
Grada Melanija Milat-Ružić, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za javne potrebe, mr.
sc. Damir Gašparović, pročelnica Upravnog odjela za financije mr. sc. Snježana
Sikirić, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu
okoliša Stanka Car, dipl.ing., pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove Silvio
Ratković dipl.iur., stručna suradnica za promidžbu i veze s javnošću Denisse
Mandekić, prof., stručna savjetnica za lokalnu samoupravu i upravno-pravne poslove
Jasminka Citković, dipl. iur., stručni referent za pripremu sjednica Dubravka Pobor,
predstavnici medija.

Aktualni sat
Daniel Buljević postavio je pitanje kada će biti sastavljeno izvješće o stanju u
prostoru za razdoblje od 2006 – 2009. godine koje bi trebalo biti gotovo do kraja
godine. Drugo se pitanje odnosi na zatvaranje ribarnice; pita da li Grad razmišlja o
otvaranju ribarnice u okviru tržnice. Nadalje sugerira da se smanji javna rasvjeta u
zimskim mjesecima odnosno da se reducira gašenjem svakog drugog svjetla.
Također napominje da odgovor na postavljeno pitanje na prošloj sjednici nije dobio.
Zamjenik gradonačelnika odgovara da će u svezi izvješća o stanju u prostoru
proslijediti pismeni odgovor. Gradonačelnik odgovara da je bivša ribarnica privatni
prostor na koji Grad ne može utjecati, te da se u suradnji s GKTD-om „Murvica“
d.o.o. planira napraviti četiri prodajna mjesta za domaće ribare za prodaju ribe u
okviru tržnice, ali se prije toga moraju zadovoljiti higijenski uvjeti. Nadalje, obrazlaže
da isključivanje javne rasvjete nije moguće iz sigurnosnih razloga. Međutim,
provedena je analiza i priprema se projekt kandidiranja za ekološku rasvjetu.
Smanjenje rasvjete planira se iza 23,00 sata, ali to je skupa investicija.
Igor Posarić postavlja pitanje vezano za gradnju u Šetalištu Vladimira Nazora
u Crikvenici, pobliža lokacija na plaži Lučice Podvorska, odnosno zahvatu uz obalni
rub. Nije naznačeno što se gradi, kao ni broj rješenja te građevinske dozvole, već na
tabli piše da se radi o uređenju interijera, a tamo interijera nema jer nema nikakvog
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objekta. Traži pisani odgovor. Nadalje postavlja pitanje da li bi načelnik Policijske
postaje Crikvenica mogao biti nazočan na sjednicama Gradskog vijeća na aktualnom
satu. Gradonačelnik odgovara da će se na prvo pitanje odgovoriti pisanim putem.
Slaže se s prijedlogom da načelnik PP bude nazočan na aktualnom satu i osobno će
razgovarati s načelnikom PP Crikvenica.
Robert Manestar traži u pisanom obliku izvješće o realizaciji zaključaka s
održane tematske sjednice Gradskog vijeća o turizmu. Obrazlaže da Grad ima studiju
razvoja u razdoblju od 2006 do 2012. godine, da se gospodarska situacija mijenja, da
je „Jadrankomerc“ izašao iz stečaja, a u tvrtki „Jadran“ d.d. otvoren je stečaj. Ta
situacija nalaže formiranje Ureda za gospodarstvo i turizam u Gradu sa svojim
planom i programom. U svezi tvrtke „Jadran“ d.d., gradonačelnik odgovara da je na
prošloj sjednici Gradskog vijeća dana podrška rješavanju „Jadrana“ kao cjeline.
Stoga je pripremljen prijedlog za rješavanje „Jadrana“ kao cjeline te je isti upućen na
očitovanje u Fond za privatizaciju, a o tome je izvještena i premijerka Jadranka
Kosor. Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan odgovara da je pitanje o osnivanju
Ureda za gospodarstvo postavljeno na prošloj sjednici te je na isto i odgovoreno, što
je vidljivo iz zapisnika s prošle sjednice.
Božica Kostanjšek postavlja pitanje da li je moguće raspisati natječaj za
poslovni prostor za cvjećarnicu u Jadranovu zbog potreba nabavke cvijeća
mještana Jadranova. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je u
sklopu mrtvačnice prostor u kojemu je već bila cvjećarnica pa je zatvorena, a natječaj
se može raspisati, no međutim, pitanje je tko će imati interes za otvaranje cvjećarnice
u Jadranovu.
Robert Košuljandić postavlja pitanje gradonačelniku temeljem čega je na
prošloj sjednici amandman SDP-a i HSLS-a u svezi točke dnevnog reda Izbor
ravnatelja Muzeja Grada Crikvenice proglasio nezakonitim. Obrazlaže da, ukoliko
gradonačelnik smatra da neki akt nije sukladan zakonu, dužan je naložiti
predstavničkom tijelu odnosno predsjedniku Gradskog vijeća da obustavi akt od
primjene. Ukoliko to nije učinjeno na taj način, gradonačelnik upućuje akt Uredu
državne uprave, a za sve ostalo nadležan je sud Republike Hrvatske. Drugo je
pitanje zašto Grad nije odgovorio na dopis Županijske lučke uprave poslan 2.
Studenoga u svezi davanja suglasnosti za geomehanička istraživanja u gradskoj luci,
te kako su se radovi mogli odvijati bez suglasnosti, kolika je vrijednost radova i iz
kojih proračunskih sredstava se plaćaju. Drugo pitanje je zašto se u Selcu u Domu
kulture ne održavaju više kazališne predstave koje su bile kvalitetne i dobro
posjećene te da li za iste nema sredstava ili volje, te s tim u svezi pita kakva je
sudbina Centra za kulturu. Gradonačelnik odgovara da je spomenuti amandman
odbio na temelju mišljenja Ministarstva da Irena Jurić ne zadovoljava uvjetima
natječaja, te izražava žaljenje što Klub vijećnika SDP-HSLS ne priznaje mišljenje
Ministarstva. Što se tiče dopisa u svezi suglasnosti za geomehanička istraživanja,
osobno je razgovarao s lučkim kapetanom Franjom Matejčićem. Nisu se mogli složiti
oko činjenice tko će snositi odgovornost za eventualnu štetu premještenih plovila.
Međutim, kasnije se utvrdilo da plovila uopće ne treba premještati. Financiranje je
predviđeno iz stavke uređenja gradskog trga. Zamjenik gradonačelnika Senko
Smoljan odgovorio je da predstava u Selcu nema zbog smanjenja sredstava u
Proračunu, a što se tiče Centra za kulturu, hoće li se ukinuti ili nastaviti s djelovanjem
ovisi o sredstvima koje Centar ima i s kojima raspolaže.
Darko Pavlić naglašava da ima saznanje da u Gradu radi novi savjetnik za
informiranje pa postavlja pitanje koje poslove obavlja, koliko je i iz koje proračunske
stavke plaćen, te koju korist od njegovog rada imaju građani Grada Crikvenice.
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Drugo se pitanje odnosi na šator odnosno da li će biti postavljen i ove godine.
Gradonačelnik odgovara da ima ovlasti te da je smatrao da Grad Crikvenicu treba
prezentirati kvalitetnije pa je u tu svrhu angažirao dotičnog gospodina jer zna da radi
kvalitetno i kvalitetne članke te može građanima prikazati sadržaje Crikvenice
onakvima kakvi jesu. Refundacija je predviđena ugovorom o djelu i iznosi 4000 –
4500 kuna mjesečno. Što se tiče šatora, bit će postavljen i ove godine jer se tako
izjasnilo i Gradsko vijeće s ciljem da maškare postanu brand Grada Crikvenice. Ove
će godine to biti na jedan novi način – ključ u ruke. Onaj tko preuzme šator preuzet
će i brigu o tehničkoj, čuvarskoj i zaštitarskoj službi, kao i infrastrukturu šatora. Grad
će sufinancirati projekt, a očekuje se i ušteda u odnosu na lanjsku godinu. Odluku o
suorganizatoru maškara donijet će Vijeće TZG Crikvenice.
Lovorko Gržac postavio je pitanje da li se za vrtić u Jadranovu mogu nabaviti
televizor i DVD jer su postojeći u lošem stanju. Drugo se pitanje odnosi na početak
projekta „Pomoć u kući“, odnosno u kojoj su fazi započete radnje i kada se može
očekivati realizacija. Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan obvezao se da će u
sljedeća dva mjeseca Grad nabaviti televizor i DVD za potrebe dječjeg vrtića u
Jadranovu. U svezi projekta „Pomoć u kući“. naveo je da su nakon potpisivanja
ugovora sa Ministarstvom izvršene sve predradnje za početak projekta. Određeni
broj ljudi obišao je područje grada te je dobio saznanja dobio iz raznih izvora, tako da
se zasad javilo oko 80 domaćinstava koja bi ušla u projekt. Raspisan je natječaj za
radna mjesta – voditelj programa, gerontodomaćica, medicinska sestra i pomoćni
radnik, te će se izvršiti odabir nakon čega će projekt krenuti.
Predrag Antić postavlja pitanje kakve su uštede proizašle iz objedinjavanja
turističkih zajednica kada znamo da je zaposlena još jedna osoba i da je još jedan
prostor u najmu. Postavlja pitanje zašto su uredi u Dramlju i Jadranovu zatvoreni
svakoga dana osim subote. Drugo pitanje se odnosi na Hrvatski narodni dom u
Dramlju odnosno da li se ugovor sa zakupodavcem „Veneo“ d.o.o. poštuje ili je pred
raskidom. Gradonačelnik odgovara da se ujedinjenjem turističkih zajednica dobilo
mnogo, već samim time što se obveze prema Gradu redovito podmiruju. Marijana
Biondić, direktorica TZG Crikvenice, obrazlaže da je u procesu objedinjavanja važno
da se voditelji ureda upoznaju sa radom kako bi ubuduće bolje funkcionirali, a sada
ionako nema turista zbog kojih bi uredi trebali biti otvoreni. Silvio Ratković, pročelnik
Upravnog odjela za pravne poslove, odgovara da su sa zakupodavcem prostora u
Hrvatskom narodnom domu u Dramlju vođeni razgovori i da se nalazimo pred
izmjenom postojećeg ugovora.
Ivan Pavlić postavlja pitanje što je s Izmjenama i dopunama Prostornog plana
navodeći da je to jedan od najvažnijih dokumenata Grada Crikvenice, te kada se
očekuje javna rasprava i njegovo donošenje. Drugo pitanje odnosi se na park Vrtine
u Dramlju za koji navodi da je također problem s kojim su upoznati Upravni odjel za
komunalni sustav i gospodarenje prostorom te Lučka kapetanija. Park predstavlja
pomorsko dobro te se zbog njega vodio spor pred Općinskim sudom u Crikvenici,
zatim pred Županijskim sudom, a konačno postoji i rješenje Ministarstva. Naime, prije
desetak godina došlo je do promjene vlasnika koji danas nasuprot parka ima
ugostiteljski objekt i u svrhu objekta koristi i dio parka. Traži da se službe očituju o
daljnjem rješavanju ovog problema. Na pitanje će se odgovoriti će pisanim putem.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da su izmjene Plana pred
javnom raspravom te će za dva do tri tjedna biti izložene.
Dino Manestar izjavljuje da je u Lučici Podvorska u Crikvenici srednji mul
propao te je Lučka kapetanija napravila očevid. Prema članku 11. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama, Grad je dužan sanirati oštećenje jer se radi o
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redovitom održavanju. Međutim, isti članak govori da je za izvanrednu situaciju
nadležna Županija. Zanima ga kako Grad gleda na taj problem. Drugo se pitanje
odnosi na obećanje gradonačelnika da će na svakoj sjednici vijećnike informirati o
stanju u „Jadranu“. Napominje da je u svezi odluke koja je predložena po pitanju
„Jadrana“ na prošloj sjednici treća točka skinuta s obrazloženjem gradonačelnika da
se radi na dogovoru s Državnim odvjetništvom, koje je prihvaćeno. Zanima ga u kojoj
je fazi taj dogovor. Treće pitanje postavlja u ime Kluba i navodi da je brojka
nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje 659, da je ove jeseni ugašeno 18 obrta te
da su mnogi obrti u mirovanju. Ako se tome doda situacija u „Jadranu“, očito je da
imamo problem, te ga zanima da li je gradonačelnik donio nekakav plan otvaranja
radnih mjesta i da li se o tome razmišlja. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
potvrđuje oštećenje srednje rive u Lučici Podvorska te odgovara da su izvršena dva
snimanja te da postoje dva načina saniranja oštećenja rive. Sutra će stići troškovnik
radova koje bi trebalo izvršiti, te će se nakon toga kontaktirati Županija i zatražiti
sufinanciranje uzimajući u obzir da je to izvanredna situacija. U svezi tvrtke „Jadran“,
gradonačelnik da je postupio sukladno dogovoru na Gradskom vijeću i dao prijedlog
da se postupi u skladu sa Zakonom o turističkim zemljištima. Gradska uprava je taj
prijedlog poslala i jučer je od premijerke dobiven odgovor da je naložila Državnom
odvjetništvu, Hrvatskom fondu za privatizaciju i Ministarstvu financija da se o
prijedlogu očituju. Smatra da ćemo dobiti očitovanje u primjerenom roku. Ukoliko
očitovanje bude pozitivno, to je za Grad dobro jer će lokalna jedinica dobiti dio
zemljišta koje joj pripada i na taj ćemo način postati jedan od važnih čimbenika u
očuvanju „Jadrana“ kao cjeline, što podržava i ovo Gradsko vijeće. Situacija s
nezaposlenošću također je vezana za „Jadran“ jer se broj nezaposlenih povećao s
brojem djelatnika „Jadrana“ koji su dospjeli na burzu. Neki su otišli u prijevremenu
mirovinu.
Ratko Đeneš postavlja pitanje ispred Kluba vijećnika HDZ-a što je s projektom
javnog prijevoza. Drugo se pitanje odnosi na polučene efekte desetorice
novozaposlenih djelatnika koji rade na izmjeri objekata u Gradu, te kakvi su rezultati
izmjere. Nadalje pita što je s otkupom stare škole. Ispred Vijeća MO-a Crikvenica istok naglašava da bi prilikom sastavljanja Proračuna trebalo voditi računa o
sredstvima za kancelariju MO-a Crikvenica - istok koja se sada nalazi u Ulici kralja
Tomislava te nije adekvatan prostor. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
odgovara da javni prijevoz funkcionira po sezonskom režimu te da će do kraja godine
biti raspisana koncesija na više godina. U svezi izmjere korištenog stambenog
prostora, zaposleno je deset ljudi koji su bili prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje.
Ušli smo u državni program i odrađeno je naselje Dramalj. Pokazatelja još nemamo,
ali su naznake da je došlo do povećanja površina. Na taj će se način urediti dvije
baze – GKTD-a „Murvica“ i baza komunalne naknade. U svezi stare škole,
gradonačelnik napominje da se vrše pregovori s predstavnicima „Konzuma“. Grad je
zatražio kompletnu procjenu, te je sudski stara škola procijenjena na milijun i tristo
tisuća kuna. Predstavnici „Konzuma“ smatraju da je vrijednost viša, te se sada
očekuje njihov potez. Dogovori će se nastaviti, a nadamo se da će još ove godine ta
tema biti na sjednici Gradskog vijeća, jer o istoj mora odlučiti Gradsko vijeće.
Tomislav Gelemanović postavio je pitanje kada će biti sanirana Ulica Slavka
Jeličića u kojoj je u sezoni došlo do puknuća cijevi. Drugo se pitanje odnosi na
kanalizaciju Ulice Dvorac u Selcu. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
odgovara da će se Ulica Slavka Jeličića sanirati do kraja godine, a da će se odgovor
za kanalizaciju Ulice Dvorac dati u pisanom obliku.
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Boris Lovrić prije postavljanja pitanja naglašava da nitko gradonačelniku ne
osporava zapošljavanje novih djelatnika, ali mnogi, pa ni on, ne znaju o komu se
konkretno radi. Postavlja pitanje da li se nešto može učiniti na pješačkom prijelazu
kod Osnovne škole Zvonka Cara gdje automobili prolaze velikom brzinom, a djeca
prelaze ulicu. Primjerice, je li moguće postaviti fizičku barijeru – ležeće policajce ili
slično. Zasad je postavljeno samo svjetleće upozorenje koje smatra nedovoljnim.
Nadalje napominje da je rekonstrukcijom Sopaljske ulice izlaz Žimider ostao bez
adekvatne signalizacije te zrcala koje omogućava sigurnije uključivanje u promet.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da ŽUC nije dao suglasnost za
postavljanje ležećih policajaca kod škole, te da se razmišlja o nečem drugom,
primjerice, dežurstvu policajca u satima kada djeca dolaze u školu. U svezi Žimidera,
nedavno je na zahtjev građana postavljen znak za suženje puta.
Damir Lončarić postavlja pitanje koja osoba radi kao savjetnik i otkad je
zaposlen, odnosno kad je stupio na snagu ugovor o djelu. Naglašava kako nije vidio
velike pomake. Nadalje postavlja pitanje što sada znači mjesto glasnogovornika u
Gradu Crikvenici te nije li to isti posao, ili možda glasnogovornik nije više kvalitetan.
Postavlja pitanje koji je osobni dohodak glasnogovornika i da li je isplaćeno 4000,00
neto ili bruto. Rečeno je da se radi o ugovoru o djelu, a isplaćuje se mjesečno. Za
ugovor o djelu mora postojati jasno iskazan predmet rada odnosno opseg usluge,
rok izrade, vrijednost. Ako se radi o mjesečnom kontinuiranom radu, to nije ugovor o
djelu već je to zapošljavanje na određeno ili neodređeno vrijeme. Začuđuje činjenica
da je gradonačelnik zaposlio savjetnika za odnose s javnošću kada vijećnici ARS-a
već nekoliko sjednica postavljaju pitanje otvaranja Ureda za gospodarstvo i turizam
pa bi bilo logično da je najprije zaposlen savjetnik za gospodarstvo. Nadalje postavlja
pitanje koliko savjetnika, za koja područja, na koji rok i po kojoj mjesečnoj bruto cijeni
planira zaposliti gradonačelnik u Gradu u narednom periodu. Traži pisani odgovor.
Gradonačelnik odgovara da se ne radi o savjetniku te da je osoba na koju se
odnosi pitanje gospodin Ernest Marinković. Naglašava da je gradonačelnik koji je
izabran neposredno na izborima te smatra da o nekim stvarima može sam odlučiti. U
svezi Ernesta Marinkovića naglašava da može poboljšati promidžbu Grada te da se
radi o ugovoru do konca godine, a ako se ukaže potreba, može biti i dalje. Smatra da
je po pitanju promidžbe g. Marinković kvalitetna osoba.
Nakon Aktualnog sata Dubravka Pobor izvršila je prozivku, te je predsjednik
utvrdio da je sjednici nazočno 17 vijećnika. Predložio je Dnevni red koji je prihvaćen
sa 16 glasova ZA.
Dnevni red
1. Verifikacija Zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Crikvenice
3. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
4. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica
5. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Radost“ Crikvenica
6. Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja/ice Muzeja Grada
Crikvenice
7. Prijedlog odluke o imenima ulica i trgova na području Grada Crikvenice
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8. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o javnom linijskom gradskom
prijevozu u cestovnom prometu na području Grada Crikvenice
9. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika
11. Prijedlog kriterija za ostvarenje prava za novčanu pomoć za umirovljenike

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća
Primjedbe na Zapisnik iznijeli su Predrag Antić, Dino Manestar i Boris Lovrić.
Nakon iznijetih primjedaba, uvažavajući iste, a nakon preslušavanja tonskog
zapisa, sa 16 glasova ZA donijet je slijedeći
Z aključak
Verificira se Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

TOČKA 2. Prijedlog plana gospodarenja otpadom Grada Crikvenice
Direktorica tvrtke „EKO Adria“ d.o.o., Koviljka Aškić, podnijela je izvješće o
Prijedlogu plana. U raspravi su sudjelovali Igor Posarić, Darko Pavlić, Robert
Košuljandić, Dino Manestar, Daniel Buljević i Damir Lončarić. Nakon rasprave, u ime
predlagača, zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić povukao je Prijedlog plana
gospodarenja otpadom Grada Crikvenice.

TOČKA 3. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i
dopuna Statuta Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
Obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Senko
Smoljan.
S 15 glasova ZA, članovi Gradskog vijeća donijeli su slijedeći
Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice daje prethodnu suglasnost na Prijedlog
izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica.
(tekst Zaključka Klasa:600-01/10-01/55 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 4. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i
dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica
Obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Senko
Smoljan.
S 15 glasova ZA, članovi Gradskog vijeća donijeli su slijedeći
Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice daje prethodnu suglasnost na Prijedlog
izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica.
(tekst Zaključka Klasa:600-01/10-01/54 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 5. Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica
Obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je predsjednik Odbora za izbor i
imenovanje Tomislav Gelemanović.
Sa 16 glasova ZA, članovi Gradskog vijeća prihvatili su Prijedlog i donijeli
Odluku
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica
(tekst Odluke Klasa: 601-01/10-01/9 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 6. Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je nazočne s podnijetim amandmanom
Kluba vijećnika SDP-HSLS-a kojim se predlaže imenovanje Irene Jurić za v.d.
ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice.
Gradonačelnik se obratio nazočnima obrazlažući da na prošloj sjednici nije
izvršeno imenovanje ravnatelja te je nastupila faza kada se mora imenovati v.d.
ravnatelja. Za v.d. ravnateljicu predložena je Silvija Huljina. Naglasio je da je danas
stigla peticija građana, a da mu razlozi za potpisivanje iste nisu poznati. Peticijom se
inicira imenovanje Irene Jurić za v.d. ravnateljice.
U raspravi su sudjelovali zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan, vijećnici
Dino Manestar, Igor Posarić, Lovorko Gržac, Darko Pavlić, Ratko Đeneš, Danijel
Buljević, Boris Lovrić, Kazimir Ferenčić, Tomislav Gelemanović, Robert Manestar,
zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Nakon izjašnjavanja gradonačelnika da ne prihvaća podnijeti amandman
Kluba vijećnika SDP – HSLS-a, prišlo se glasovanju o amandmanu. S 10 glasova ZA
i 7 glasova PROTIV, prihvaćen je amandman Kluba vijećnika SDP-HSLS-a.
(tekst amandmana u privitku je Zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Nakon izglasavanja amandmana, predsjednik je dao na glasovanje Prijedlog
odluke kojom se za v.d. ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice imenuje Irena Jurić.
S 10 glasova ZA i 7 glasova PROTIV, vijećnici Gradskog vijeća prihvatili su Prijedlog
i donijeli
Odluku
o imenovanju Irene Jurić za v.d. ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice
(tekst Odluke Klasa:112-01/10-01/67 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 7. Prijedlog odluke o imenima ulica i trgova na području
Grada Crikvenice
Obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Na Prijedlog odluke gradonačelnik je kao predlagač podnio amandman za
uvrštavanje imena koja nedostaju u Prijedlogu odluke, a sukladno terminologiji
ostalih naziva , pa se tako u članku 2., stavku 1. dopunjuje iza rednog broja 96. :
„97. Kalac
98. Lunkovo.“,
u članku 4., u stavku 1. dopunjuje se iza rednog broja 37.:
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„38. Karola Woytile“
(tekst amandmana u privitku je Zapisnika i čini njegov sastavni dio)
U raspravi je sudjelovao Dragan Stojčić.
Kako je amandman postao sastavni dio Prijedloga odluke, predsjednik
Gradskog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog odluke. Sa 16 glasova ZA vijećnici
Gradskog vijeća prihvatili su prijedlog i donijeli
Odluku
o imenima ulica i trgova na području Grada Crikvenice
(tekst Odluke Klasa:015-08/10-01/07 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 8. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o
javnom linijskom gradskom prijevozu u cestovnom prometu na
području Grada Crikvenice
Obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Članovi Gradskog vijeća su s 15 glasova ZA prihvatili Prijedlog i donijeli
Odluku
o stavljanju izvan snage Odluke o javnom linijskom gradskom prijevozu u cestovnom
prometu na području Grada Crikvenice
(tekst Odluke Klasa:340-01/10-01/54 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 9. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Obrazloženje po točki Dnevnog reda dali su zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić i pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove Silvio Ratković.
U raspravi je sudjelovao Igor Posarić.
Članovi Gradskog vijeća su sa 16 glasova ZA prihvatili Prijedlog i donijeli
Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra
(tekst Odluke Klasa:940-01/09-01/133 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o financiranju
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Obrazloženje po točki Dnevnog reda dala je pročelnica Ureda Grada Melanija
Milat-Ružić.
Članovi Gradskog vijeća su sa 16 glasova ZA prihvatili Prijedlog i donijeli
Odluku
o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
(tekst Odluke Klasa:006-01/10-01/03 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio).
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TOČKA 11. Prijedlog kriterija za ostvarenje prava za novčanu
pomoć za umirovljenike
Obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Senko
Smoljan.
Članovi Gradskog vijeća su sa 17 glasova ZA prihvatili Prijedlog i donijeli
Kriterije
za ostvarenje prava za novčanu pomoć za umirovljenike
(tekst Odluke Klasa:550-01/10-01/57 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio).
Dovršeno u 22,00 sati.
STRUČNI REFERENT
ZA PRIPREMU SJEDNICA

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Dubravka Pobor

dr. sc. Dragan Magaš
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