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ZAPISNIK S 24. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
ODRŽANE DANA 06. travnja 2010. godine u 17,00 sati U PROSTORU
GRADSKE VIJEĆNICE U CRIKVENICI
Nazočni članovi Gradskog vijeća: Predrag Antić, Daniel Buljević, dr. med.,
Ratko Đeneš, Bernard Peko-Lončar, Boris Lovrić, Tomislav Gelemanović, Lovorko
Gržac, ing., Robert Košuljandić, Damir Lončarić, dr. sc. Dragan Magaš, Dino
Manestar, Robert Josip Manestar, Darko Pavlić, Ivan Pavlić, Igor Posarić, dipl.ing.,
Dragan Stojčić.
Sjednici nije nazočna:. Božica Kostanjšek.
Osim vijećnika, sjednici su nazočni: gradonačelnik Damir Rukavina,
dipl.ing., zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan, prof., zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić, direktorica GKTD-a „Murvica“ d.o.o. Sonja Polonijo, direktor KTDa „Vodovod Žrnovnica“ Igor Uremović, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice
Crikvenica Ksenija Car-Ilić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Martina Magaš,
ravnateljica Osnovne škole Zvonka Cara Desiree Pečaver, 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,
pročelnik Ureda za pravne poslove Silvio Ratković dipl. iur., stručna savjetnica za
lokalnu samoupravu i upravno-pravne poslove Jasminka Citković, dipl.iur., unutarnji
revizor Zrinka Kuharić, viša stručna suradnica za promidžbu i veze s javnošću
Denisse Mandekić, prof., stručna suradnica za javnu nabavu i europske integracije Silvia Crnić, dipl. oec., stručna referentica za pripremu sjednica - Dubravka Pobor,
predstavnici medija.
Aktualni sat
Darko Pavlić postavlja pitanje vezano za vodoopskrbu u Ulici br. Košuljandić
gdje je pritisak vode 2,2 bara. U sezoni, kada je velika potrošnja, isti padne do 1,5
bara. Pita da li će se po tom pitanju nešto poduzeti. Nadalje postavlja pitanje vezano
za štampanje brošure „Proračun u malom“. Naime, u Godišnjem izvještaju navedena
je potrošena stavka od 53.874,00 kuna za tu namjenu. Međutim, postojala je ponuda
na oko 20.000,00 kuna odnosno 4,05 lipa po komadu, a koja se nije prihvatila. Igor
Uremović, direktor KTD-a „Vodovod Žrnovnica“ odgovara da je problem pritiska
istaknut u ulicama Cari i Blažići, dok za Ulicu br. Košuljandić nije do sada bilo
primjedaba. Dužni smo osigurati pritisak od 2,5 bara. Pretpostavlja da su radovi na
cesti D8-D8 utjecali na trenutne smetnje. Problem u ulicama Cari i Blažići je mnogo
složeniji i ne može se riješiti vatrogasno, već sa crpnom stanicom u Manestrima i
vodospremom u Klanfarima. Mr. sc. Snježana Sikirić odgovara da je tvrtka „Neriz“
d.o.o. uputila ponudu za štampanje „Proračuna u malom“, no međutim, na traženje
da se ista ponuda dopuni nije odgovorila. „Proračun u malom“ je štampan za
5.000,00 kuna jeftinije nego prethodnih godina. Darko Pavlić nadopunjuje svoje
pitanje činjenicom da žalba na pritisak vode u Ulici br. Košuljandić traje već deset
godina, te se osobno uvjerio u činjenice.
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Dragan Stojčić postavlja pitanje da li postoji mogućnost da u Ladviću ostane
trgovina na mjestu zatvorenog „Konzuma“. Gradonačelnik odgovara da će u isti
prostor neki subjekt doći te da se trgovina neće ugasiti.
Lovorko Gržac postavlja pitanje da li će se u Jadranovu ove sezone održati
koja kazališna predstava. Drugo je pitanje kada će biti realizirane stavke malih
komunalnih akcija, i to dovršenje šetnice u Ulici Obala u Jadranovu, betoniranje
prilaznog puta Uvale Vodna te stepenište u Ulici A. Lukca u Jadranovu. Zamjenik
gradonačelnika Senko Smoljan odgovara da će predstave biti na jesen. Pročelnica,
Stanka Car odgovara da održavanje javnih površina ide preko GKTD-a „Murvica“
d.o.o., a nerazvrstane ceste preko poduzeća „Jela“ s kojim je potpisan ugovor na
četiri godine. Primjedba revizije je bila da se svi poslovi moraju odvijati preko te dvije
tvrtke zbog postojećih ugovora, te se mjesni odbori moraju istima obratiti. Radovi i
troškovnici su poznati i nema razloga da radovi ne započnu odmah. Lovorko Gržac
zahvalio je na odgovoru i zamolio da radovi počnu odmah.
Dino Manestar postavlja pitanje vezano za Maškare. Pohvalio je održavanje
vanjskih manifestacija Maškara, dok u svezi maškaranih zabava u šatoru postavlja
slijedeća pitanja na koje traži pisani odgovor: „Na koji način se pružanje ugostiteljske
ponude (postavljanje šatora) dodijelilo ugostitelju (javni natječaj, javni poziv, izravni
dogovor ili drugo)? Što je i koliko financirano iz Grada Crikvenice, što i koliko iz
proračuna TZ Grada Crikvenice, a što i koliko od strane GKTD-a „Murvica“ –
jednostavnije – što je i koliko financirano javnim novcem? Koliki su ukupni troškovi
održavanja Maškara u Crikvenici, a koliki u Dramlju, Jadranovu, Selcu? Koji je efekt
održavanja Maškara 2011. godine u turističkom smislu, konkretnije koliko je noćenja
ostvareno tijekom manifestacija u hotelima, a koliko u privatnom smještaju, posebno
u usporedbi s prošlim godinama?“ Drugo se pitanje odnosi na lokalne novine,
odnosno da li će se raspisati natječaj i kada te kakav je stav lokalne vlasti u svezi
raspisivanja natječaja s obzirom da je Hrvatsko novinarsko društvo dalo mišljenje na
upit Grada da je prvi natječaj protivan Ustavu i zakonu. Nadalje pohvaljuje TZ što je
po prvi puta raspisan javni poziv za potporu udrugama za projekte, no međutim,
rezultati javnog poziva nisu još objavljeni, te pita kada će biti objavljeni. Iduće pitanje
odnosi se na MO-e. Prema izjavi predsjednika MO-a Crikvenica - zapad Branka
Klekovića za medije, mjesni su odbori potpuno marginalizirani, pa tako gradonačelnik
nikada nije održao sastanak s mjesnim odborima, te postavlja pitanje da li namjerava
održati sastanak s mjesnim odborima. Gradonačelnik odgovara da će se odgovor za
Maškare dati u pisanom obliku, dok za natječaj za lokalne novine odgovara da će se
isti raspisati, ali će biti puno liberalniji te će se vidjeti da li će to biti novine ili glasilo.
Kada se radi o mjesnim odborima, g. Kleković je sa zamjenikom Smoljanom održao
barem 10 sastanaka, te ne vidi problema u kontaktu s mjesnim odborima. Marijana
Biondić, direktorica TZG Crikvenice, odgovara da su rezultati natječaja za
financiranje programa udruga trebali biti objavljeni 15. prosinca prošle godine.,
Međutim, isto nije objavljeno jer nisu osigurana sredstva te će vjerojatno biti
ugrađena u rebalans Proračuna.
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Ratko Đeneš postavlja dva pitanja za koja traži da se pripreme za iduću
sjednicu. Prvo je vezano za javni prijevoz odnosno za prijevoz učenika udaljenih više
od 3,5 km od škole. Naime, prema zakonu istima treba osigurati besplatan prijevoz, a
napominje da na području grada imamo udaljenih mjesta, kao što je npr. Ladvić koji
se nalazi 3,5 km od grada, a Zoričići 5 km. Drugo se pitanje odnosi na program
daljnje izgradnje proširenja vodovoda i kanalizacije za Beniće i Šupera prema višim
naseljima.
Ivan Pavlić postavlja pitanje u svezi izvođenja radova na kanalizaciji Ulice
Milovana Muževića u Dramlju, odnosno da li je izvršena javna nabava i da li se
najesen može očekivati početak radova na toj dionici, a kako je poznato, Osipov put
je vezan za stavljanje u funkciju kanalizacije. Drugo se pitanje odnosi na održavanje
domova, odnosno da li je obavljena javna nabava za održavanje domova, a radi se o
cca 80.000,00 kuna. Stanka Car odgovara da se radovi očekuju najesen, ovisno o
provođenju natječaja. U tim radovima nije obuhvaćen Osipov put, već je to planirano
za početak 2012. godine. Za domove nije provedena javna nabava i provest će se
zajedno s ostalim gradskim prostorima.
Daniel Buljević postavlja pitanje kada će biti otvorena ribarnica na tržnici.
Drugo je pitanje da li je riješen status pomorskog dobra u Dramlju kod Pansiona
„Neptun“ i da li će se ove godine izdavati koncesijska odobrenja. Sonja Polonijo
odgovara da će Crikvenica uskoro imati četiri ribarnice. Za ribarnicu na tržnici GKTD
„Murvica“ je čekalo četiri mjeseca da bi Ministarstvo imenovalo povjerenstvo za
pregled prostora ribarnice, dok je npr. u Vinodolskoj ulici ribarnica profunkcionirala
mjesec dana nakon najma prostora. Senko Smoljan, zamjenik gradonačelnika,
odgovara da su kod Pansiona „Neptun“ izdana koncesijska odobrenja.
Robert Josip Manestar postavio je pitanje vezano za nove zakonske odredbe
po pitanju kanalizacije koje stupaju na snagu 01.01 2012. godine tei što se u tom cilju
poduzima, te isto tako da li razmišlja o budućim prijedlozima za spajanje nekih
lokalnih jedinica kako nas ta situacija ne bi zatekla. Daljnje se pitanje odnosi na
međugradski prijevoz, odnosno da li se o tome razmišlja iz razloga što su neki
prijevoznici jeftiniji po karti prijevoza od redovne autobusne linije Autotransa. Nadalje
traži da se konkretno ispišu poticaji i subvencije gospodarstvu koji su na području
Grada Crikvenice realizirani u prošloj i ovoj godini. Isti odgovor traži u pisanom
obliku. Traži da gradski vijećnici dobiju prijedlog smjernica razvoja gospodarskih
aktivnosti za cjelogodišnje poslovanje na području Grada Crikvenice, pisanim putem.
Sonja Polonijo odgovara da po Zakonu o vodama vodne i komunalne
djelatnosti ne idu zajedno. Stoga se može osnovati zasebna firma ili poslove vezane
za kanalizaciju predati KTD-u „Vodovod Žrnovnica“. Ta je odluka na Gradskom
vijeću. Ukoliko se osnuje zasebno poduzeće, osnivač bi bila „Murvica“, a vlasnik
Grad. Gradsko vijeće trebalo bi ovlastiti gradonačelnika u svojstvu Skupštine GKTDa „Murvica“ da donese odluku o osnivanju. Kako bi se dobilo na vremenu, išlo bi se
paralelno prema Ministarstvu za traženjem upisa djelatnosti javne odvodnje. U
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svakom slučaju, Gradsko se vijeće mora odlučiti. U svezi međugradskog prijevoza,
slaže se s prethodnim govornikom.
Igor Posarić postavlja pitanje zašto web stranica GKTD-a „Murvica“ nije
ažurirana. Drugo se pitanje odnosi na izjavu gradonačelnika sa prošle sjednice kada
je rekao da je solventnost TZ-a bila ugrožena zbog nekih nebuloza iz prošlosti. Traži
odgovor koje su to nebuloze, koliko te nebuloze teže u kunama i tko je odgovoran za
njih. Treće se pitanje odnosi na građevinske radove u Lučici „Podvorska“. Što će se
poduzeti u svezi izlaska građevinske inspekcije na teren s obzirom da je Grad
stranka u postupku koja mora biti izvještavana o tijeku postupka od strane
građevinske inspekcije. Sonja Polonijo odgovara da GKTD „Murvica“ ima web
stranicu, ali joj ne može pristupiti, za što je rečeno da je kriv telekom i multioffice.
Međutim, ispostavilo se da to nije točno i sada je problem u rješavanju. Iz ureda
GKTD-a „Murvica“ stranica se ne može niti vidjeti, a kamo li da ju se ažurira.
Marijana Biondić odgovara da je u procesu spajanja turističkih zajednica naslijeđen
veliki broj problema pa tako i dug prema Gradu Crikvenici po osnovi boravišne
pristojbe. Prisutan je i dug prema dobavljačima pa je to uzrokovalo problem sa
solventnošću TZ-a. Međutim, to se rješava i riješit će se. Problemi koji se vuku dugi
niz godina moraju se riješiti i mora se krenuti od početka, a svakako uz pomoć
Grada. Po pitanju gradnje objekta u Lučici „Podvorska“ gradonačelnik odgovara da
ima informaciju da je inspekcija bila, ali da zapisnik još nije dobio.
Robert Košuljandić postavlja pitanje da li Plan upravljanja pomorskim dobrom
koji donosi gradonačelnik mogu vijećnici dobiti na uvid. Drugo se pitanje odnosi na
UPU Omorika, odnosno u kojoj je fazi realizacije, a s obzirom da se na području
naselja Ad turres vrše radovi za otvaranje terena za paintball, i to na dijelu gdje
postoji markica zaštićenosti prostora. Gradonačelnik odgovara da je Plan donijet, a
predstojnica Ureda Grada dopunjuje da je isti objavljen na portalu Grada Crikvenice i
dostupan svima. Vezano za pitanje o UPU-u Omorika, dat će se pisani odgovor.
Boris Lovrić postavlja pitanje da li Grad može nešto poduzeti po pitanju
nelegalne prodaje vezova, što je sve češća pojava, s naglaskom na Jadranovo.
Također postavlja pitanje u svezi „Jadrana“, odnosno kakva je situacija s obzirom na
ukidanje Fonda i osnivanje Agencije za privatizaciju. Po pitanju nelegalne prodaje
vezova, gradonačelnik je odgovorio da će se dati pisani odgovor. Silvio Ratković
obrazlaže, vezano za „Jadran“, da se svaki tjedan održava koordinacija na kojoj je
prisutan i Grad, da smo u fazi prikupljanja sve dokumentacije koju smo dužni predati
po Zakonu o turističkom zemljištu, te je 20. travnja savjetovanje u Zagrebu vezano za
novi Zakon na kojemu ćemo sudjelovati kako bismo prikupili sve informacije te da ne
bismo nešto propustili.
Predrag Antić postavlja pitanje da li se Grad upisao na zemljište Kačjaka
temeljem Zakona o turističkom zemljištu. Drugo se pitanje odnosi na saznanje da je
Učiteljsko vijeće izglasalo smjenu dva člana i predložilo nova dva člana te uputilo
dopis prema Gradu, te ga zanima kada će isti doći na Gradsko vijeće. Silvio Ratković
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odgovara da je zahtjev u svezi Kačjaka podnesen, a da rješenje mora donijeti
imovinsko pravna služba PGŽ. Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan odgovara da
je zahtjev za nove članove školskog odbora zaprimljen prije nekoliko dana te je u
proceduri.
Nakon Aktualnog sata i prozivke koju je izvršila Dubravka Pobor, predsjednik
je utvrdio da je na sjednici nazočno 16 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dopunu Dnevnog reda s točkom
Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti
prijevoza putnika u javnom prometu.
Predsjednik je dao na glasovanje dopunu Dnevnog reda s točkom 12. pod
nazivom Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu . Nakon glasovanja utvrdio je da je
točka s 15 glasova ZA uvrštena u Dnevni red sjednice.
Predsjednik Gradskog vijeća dao
jednoglasno prihvaćen slijedeći

je Dnevni red

na glasovanje te je

D n e v n i r e d:
1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća,
2. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 2010. godinu
3. Referat Odbora za izbor i imenovanje:Prijedlog rješenja o razrješenju i
imenovanju zamjenika članice Gradskog izbornog povjerenstva
4. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice na
dan 31. 12. 2010. godine
5. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2010.
godinu
a) Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu,
b) Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu,
6. Prijedlog mjerila za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u
Gradu Crikvenici u 2011. Godini,
7. Prijedlog zaključaka sa panel rasprave na temu „Priprema turističke sezone
2011“ ,
8. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora:
Dramalj, Crikvenica-zapad, Crikvenica-centar, Crikvenica-istok i Selce
9. Otkup „Stare škole“
10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
11. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku davanja
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
12. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje
djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu
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TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća
Primjedbu na Zapisnik dao je Dino Manestar navodeći da je u Zapisniku
ispuštena riječ „u blizini“ kod pobližeg označavanja radova u Lučici „Podvorska“.
Nadalje, kod odgovora zamjenika gradonačelnika Senka Smoljana u svezi radova na
paladi umjesto imena Dino Manestar treba stajati ime direktorice TZG Crikvenice koja
je sudjelovala u razgovorima.
Primjedbu na Zapisnik iznio je Ratko Đeneš navodeći da gradonačelnik nije
izrekao rečenicu „Dionica Dvorska-Zoričići odradit će se ukoliko bude novaca.“
Predsjednik je utvrdio da će se Zapisnik izmijeniti, ukoliko su tvrdnje točne,
nakon preslušane tonske snimke.
Članovi Gradskog vijeća su jednoglasno prihvatili slijedeći
Zaključak
Verificira se Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

TOČKA 2. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada
Crikvenice za 2010. godinu
Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 2010. godinu
podnio je zamjenik načelnika Policijske postaje Crikvenica Joža Naglić.
U raspravi su sudjelovali Igor Posarić, Lovorko Gržac, Robert Košuljandić,
Dino Manestar i Ratko Đeneš, kao i zamjenik načelnika.
Nakon rasprave donijet je jednoglasan
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za
2010. godinu.
(tekst Zaključka Klasa: 804-04/11-01/03 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 3. Referat Odbora za izbor i imenovanje - Prijedlog rješenja
o razrješenju i imenovanju zamjenika članice Gradskog izbornog
povjerenstva
Izvješće po Referatu Odbora dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Tomislav Gelemanović. Izvjestio je nazočne o primljenom amandmanu Predraga
Antića koji se odnosi na razrješenje člana Gradskog izbornog povjerenstva Marka
Vukelića i imenovanje Tihomira Jurića za člana.
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(amandman Predraga Antića u privitku je Zapisnika i čini njegov sastavni dio).
Prišlo se glasovanju te je jednoglasno prihvaćen prijedlog i donijeto je
RJEŠENJE
o razrješenju Vesne Car Samse dužnosti zamjenice članice Gradskog izbornog
povjerenstva i imenovanju Jevgenija Prpića za zamjenika člana Gradskog izbornog
povjerenstva.
(tekst Rješenja Klasa:021-01/11-01/26 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni
dio)
Nadalje su članovi Gradskog vijeća s 15 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM
glasom prihvatili Prijedlog i donijeli
RJEŠENJE
o razrješenju Marka Vukelića dužnosti člana Gradskog izbornog povjerenstva i
imenovanju Tihomira Jurića za člana Gradskog izbornog povjerenstva.
(tekst Rješenja Klasa: 021-01/11-01/26 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni
dio)

TOČKA 4. Izvješće o naplativosti potraživanja u
nadležnosti Grada Crikvenice na dan 31. 12. 2010. godine

direktnoj

Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada obrazložio je
gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Bernard Peko-Lončar, Robert Košuljandić, Igor
Posarić, Dino Manestar, Robert Manestar, Daniel Buljević, pročelnica Upravnog
odjela za financije mr. sc. Snježana Sikirić i gradonačelnik Damir Rukavina.
Nakon rasprave, s 15 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom donijet je
slijedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada
Crikvenice na dan 31. 12. 2010. godine.
(tekst Zaključka Klasa:400-01/10-01/52 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 5. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Crikvenice za 2010. godinu
a) Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu,
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b) Izvješće o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu,
Obrazloženje po točki Dnevnog reda dali su gradonačelnik i pročelnica
Upravnog odjela za financije mr. sc. Snježana Sikirić.
U raspravi su sudjelovali Dino Manestar, Igor Posarić, Robert Josip Manestar i
pročelnica Upravnog odjela za financije mr. sc. Snježana Sikirić.
Nakon rasprave, članovi Gradskog vijeća su s 11 glasova ZA i 5
SUZDRŽANIH glasova donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2010.
godinu.
(tekst Zaključka Klasa:400-01/11-01/30 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Obrazloženje po izvješćima o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja i
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu dala je
pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Stanka Car.
U raspravi su sudjelovali Igor Posarić, Robert Košuljandić, Daniel Buljević,
zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić, Stanka Car.
Nakon rasprave, prihvaćeno je s 12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa
IZVJEŠĆE
o ostvarenju godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu.
(tekst Izvješća Klasa:363-01/11-01/66 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
S 13 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćeno je
IZVJEŠĆE
o ostvarenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu.
(tekst Izvješća Klasa:363-01/11-01/67 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 6. Prijedlog mjerila za financiranje djelatnosti predškolskog
odgoja i naobrazbe u Gradu Crikvenici u 2011. godini
Obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Senko
Smoljan. Upoznao je nazočne s amandmanom gradonačelnika kojim se predlaže da
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se dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji u potpunosti oslobodi troškova boravka u
vrtiću. Amandman je postao sastavni dio Prijedloga mjerila.
(tekst amandmana prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio).
U raspravi su sudjelovali Lovorko Gržac, Robert Košuljandić, Robert Josip
Manestar, Damir Lončarić, zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan.
Kako je u raspravi Robert Josip Manestar predložio da se u članku 10. izvrši
izmjena odnosno da se donesena Mjerila primjenjuju od 01. rujna 2011. godine, a
predlagač je isti prijedlog prihvatio, prijedlog Roberta Josipa Manestra postao je
sastavni dio Prijedloga mjerila. Isti se prijedlog Damira Lončarića vezan za 1. rujna
odnosio na članak 6. Prijedloga mjerila te je prihvaćanjem predlagača isti postao
sastavni dio Prijedloga mjerila.
Nakon rasprave, s 9 glasova ZA i 7 glasova PROTIV prihvaćen je prijedlog
zajedno sa amandmanom i prijedlozima koje je predlagač prihvatio i donijeta su
MJERILA
za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Gradu Crikvenici u
2011. godini.
(tekst mjerila Klasa: 601-01/11-01/4 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 7. Prijedlog zaključaka s panel-rasprave na temu „Priprema
turističke sezone 2011.“
Obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Senko
Smoljan i očitovao se na amandmane Nezavisne gradske liste Igora Posarića na
način da se 1. i 2. amandman prihvaćaju, a 3. djelomično, u smislu da se koordiniraju
aktivnosti oko prijevoza putnika s aerodroma, a ne da se financijski potiče prijevoz od
strane Grada Crikvenice .
U raspravi su sudjelovali Igor Posarić, Robert Košuljandić, Robert Josip
Manestar, Boris Lovrić, Dino Manestar, zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan i
predsjednik Gradskog vijeća Dragan Magaš.
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je zaključak zajedno s prihvaćenim
amandmanima i prijedlogom Dina Manestra vezano za luke otvorene za javni promet.
Članovi Gradskog vijeća donijeli su sa 14 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom
sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaćaju se zaključci sa panel-rasprave na temu „Priprema turističke
sezone 2011.“ zajedno s amandmanima 1. i 2. Nezavisne gradske liste
Igora Posarića koji su sastavni dio ovoga Zaključka, odnosno postaju točka
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23. i 24. Zaključka. 3. amandman prihvaća se u smislu da se koordiniraju
aktivnosti oko prijevoza, a ne da se financijski potiče prijevoz.
2. Dodaje se nova točka 25. koja glasi: „Kontinuirano poboljšanje uvjeta u
lukama otvorenim za javni promet, Grad Crikvenica“

TOČKA 8. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora: Dramalj, Crikvenica-zapad, Crikvenica-centar,
Crikvenica-istok i Selce
Gradonačelnik je obrazložio Prijedlog odluke i osvrnuo se na dani amandman
Kluba zastupnika SDP-HSLS koji ne može prihvatiti jer je suprotan članku 98. Statuta
Grada Crikvenice koji propisuje objavljivanje općih akata.
Nakon zatražene pauze od strane Kluba vijećnika SDP-HSLS prišlo se
glasovanju za amandman (amandman je prilog Zapisniku i čini njegov sastavni dio).
Amandman nije prošao jer je za isti glasovalo 8 vijećnika.
Nadalje se prišlo glasovanju za Prijedlog odluke. S 12 glasova ZA i 3
SUZDRŽANA glasa prihvaćen je Prijedlog i donijeta je

ODLUKA
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora: Dramalj, Crikvenica-zapad,
Crikvenica-centar, Crikvenica-istok i Selce.
(tekst Odluke Klasa:026-01/11-01/01 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 9. Otkup „Stare škole“
Uvodnu riječ vezano za otkup „Stare škole“ dao je gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Igor Posarić, Dino Manestar i Robert Josip Manestar.
Nakon rasprave prihvaćen je prijedlog gradonačelnika te je s 15 glasova ZA i
jednim SUZDRŽANIM glasom donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se procijenjena tržišna vrijednost nekretnine „Stare škole“ u
Crikvenici sačinjena po stalnom sudskom vještaku u građevinarstvu
Jasminki Lilić iz Rijeke od 13. ožujka 2011. godine.
2. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Crikvenice da ponudi vlasniku „Stare
škole“ „Jadrankomercu“ d.d. kupnju iste prema vještačenju iz točke 1.
ovoga Zaključka.
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3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Crikvenice da u slučaju prihvaćanja
ponuđene cijene od strane vlasnika „Stare škole“, potpiše i sklopi Ugovor o
kupnji „Stare škole“ u Crikvenici.

(tekst Zaključka Klasa:350-01/10-01/68 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom
doprinosu
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić. Obrazložio je da se amandman ARS-a prihvaća, dok se amandman
Damira Lončarića ne prihvaća.
(tekst amandmana ARS-a i vijećnika Damira Lončarića u privitku su Zapisnika i čine
njegov sastavni dio)
U raspravi su sudjelovali Igor Posarić, Robert Josip Manestar, Damir Lončarić,
Dino Manestar, Robert Košuljandić, Daniel Buljević.
Predsjednik Gradskog vijeća obrazložio je da je amandman ARS-a postao
sastavni dio Prijedloga odluke, a da se o amandmanu Damira Lončarića mora
glasovati. S 12 glasova ZA prihvaćen je amandman Damira Lončarića te je postao
sastavni dio Prijedloga odluke.
Predsjednik je dao Prijedlog odluke na glasovanje zajedno s amandmanima
ARS-a i Damira Lončarića koji su sastavni dio Prijedloga, te je sa 14 glasova ZA i 2
SUZDRŽANA glasa prihvaćen prijedlog i donijeta
ODLUKA
o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
(tekst Odluke Klasa:363-05/11-01/01 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 11. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić obrazložio je Prijedlog odluke.
Kako pitanja nije bilo, predsjednik je dao Prijedlog odluke na glasovanje te je sa 11
glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa prihvaćen Prijedlog i donijeta
ODLUKA
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova
(tekst Odluke Klasa:363-01/10-01/479 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 12. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja
koncesije za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u javnom
prometu
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić obrazložio je Prijedlog odluke.
U raspravi su sudjelovali Robert Košuljandić i Robert Josip Manestar.
Nakon rasprave, s 15 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta
ODLUKA
o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u
javnom prometu
(tekst Odluke Klasa: 340-01/11-01/06 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 21,00 sat

STRUČNA SURADNICA ZA
PRIPREMU SJEDNICA
Dubravka Pobor

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
dr. sc. Dragan Magaš

