Zapisnik sa 38. sjednice Gradskog vijeća Grada
Crikvenice
održane dana 26. rujna 2012. godine
Nazočni članovi Gradskog vijeća: Predrag Antić, Daniel Buljević, dr. med.,
Ratko Đeneš, Bernard Peko Lončar, Tomislav Gelemanović, Božica Kostanjšek,
Lovorko Gržac, ing., Robert Košuljandić, Boris Lovrić, Damir Lončarić, dr. sc. Dragan
Magaš, Dino Manestar, Robert Josip Manestar, Darko Pavlić, Ivan Pavlić, Dragan
Stojčić, Igor Posarić.
Osim vijećnika, sjednici su nazočni: gradonačelnik Damir Rukavina,
zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan, zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić, direktorica GKTD-a „Murvica“ d.o.o. Sonja Polonijo, direktor KTD-a
„Vodovod Žrnovnica“ Igor Uremović, direktorica TZ Grada Crikvenice Marijana
Biondić, tajnica Osnovne škole Vladimira Nazora Jadranka Pavelić, ravnateljica
Dječjeg vrtića "Radost" Crikvenica Martina Magaš, ravnateljica Gradske knjižnice
Crikvenica Ksenija Car Ilić, predsjednik Savjeta mladih Sandi Manestar, ravnateljica
Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ Sanja Škrgatić, ravnateljica Muzeja Grada
Crikvenice Irena Jurić, zapovjednik JVP-a Crikvenica Robert Hrelja, pročelnica Ureda
Grada Melanija Milat-Ružić, pročelnica Upravnog odjela za javne potrebe Silvia Crnić,
pročelnica Upravnog odjela za financije mr. sc. Snježana Sikirić, pročelnik Upravnog
odjela za pravne poslove Silvio Ratković, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za
pravne poslove Jasminka Citković, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav,
prostorno planiranje i zaštitu okoliša Stanka Car, unutarnja revizorica Zrinka Kuharić,
stručna referentica za pripremu sjednica Dubravka Pobor, novinari Internet TV-a, Ivica
Tomić – „Primorske novine“, Franjo Deranja – "Novi list".

Aktualni sat
Boris Lovrić naglašava da se prema zadnjim pokazateljima turistički promet
noćenja povećao u Gradu za 5%, a u Jadranovu za 14%, što dokazuje da je
Jadranovo jedan od potencijala za turistički razvoj i postaje poželjna destinacija.
Međutim, kvaliteta mora nije baš na visini te se dogodilo i da su se gosti požalili na
kvalitetu mora, a u djece su se pojavile i neke bakterijske infekcije. S tim u vezi
postavlja pitanje da li izvršna vlast misli u svoje kapitalne projekte uvrstiti i 1. fazu za
komunalni sustav u Jadranovu odnosno izradu projektne dokumentacije. Nadalje, da
li je taj projekt mogao biti ili još uvijek može biti kandidiran za fondove Europske
unije. Poznato je da su projekti u cilju očuvanja okoliša dobro prihvaćeni od
europskih institucija. Gradonačelnik odgovara da smo pred dobivanjem građevinske
dozvole za jedan dio kanalizacije. Kada je riječ o sredstvima, za tu investiciju su
sredstva planirana iz nekih drugih izvora, npr. Hrvatskih voda.
Daniel Buljević postavlja pitanje kada će biti sanirano ilegalno odlagalište
otpada iznad Jadranova i da li su poduzete ikakve mjere protiv počinitelja i da li je
donijeta koja presuda protiv prekršitelja. Drugo pitanje odnosi se na plažu za pse,
odnosno da li zapadni dio Grada može dobiti plažu za pse kako je to učinjeno u
1

istočnom dijelu. Nadalje, upoznaje članove Gradskog vijeća da ovim putem podnosi
ostavku na članstvo u Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb, a i pismenim će se
putem obratiti predsjedniku. Razlog je održavanje sastanaka u jutarnjim satima, kada
je spriječen, jer je u radnom odnosu. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
odgovara vezano za odlagalište da se postupci protiv prekršitelja vode i da je to u
nadležnosti inspektora zaštite okoliša. Koliko mu je poznato, još nije donijeta niti
jedna presuda. O plaži za pse u istočnom dijelu grada nije se još razmišljalo;
međutim, ukoliko se nađe prostor, može se oformiti nova plaža za pse.
Igor Posarić kao član Nadzornog odbora GKTD-a "Murvica" d.o.o. naglašava
da je poticao izradu dokumenta koji bi pokazao stanje gradskih perivoja i parkova, a
u cilju održavanja zelenih površina u gradu. Kako nije naišao na plodno tlo, moli
gradonačelnika da pokrene tu inicijativu, odnosno da dâ nalog Upravi društva da se
takav dokument sačini kako bi se koristio za buduće djelovanje. Isto tako, predlagao
je da se na ortofoto snimci prikažu sve površine grada koje GKTD "Murvica" d.o.o.
ima obvezu održavati, i to u sezoni i izvan sezone te da to bude vijećnicima
dostupno. Gradonačelnik napominje da je to smatrao kao redovno održavanje, ali
ukoliko je to potrebno, svakako će dati nalog. Zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić odgovara da su oba pitanja u paketu te da „Murvica“ ima program koji je
teško čitljiv i složeno napisan. Uveli smo tri sezone čišćenja, i tako smo od 01. 05. sa
30% djelovanja prešli na 100%. Za napomenuti je da „Murvica“ odrađuje veliki posao,
ali ako treba, mora i više.
Darko Pavlić postavlja pitanje koliko je utrošeno novaca za novoizgrađeno
boćalište u centru grada i kakvi su se programi tamo odvijali. Drugo se pitanje odnosi
na Dom za stare i nemoćne. Da li postoji saznanje o nastavku radova? S tim u vezi
dodaje da je bura skinula 30% ograde prema cesti. Cesta je potkopana pa može
doći do urušavanja. Pita da li se može narediti investitoru da sanira to stanje.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da se izgrađeno boćalište nije
baš koristilo jer hoteli nisu našli svoj interes iako su društva bila na raspolaganju.
Grad je to koštalo oko 2.000,00 kuna. Vezano za stanje Doma za starije, upozorili
smo vlasnika, a prema novim saznanjima, uskoro slijedi nastavak radova.
Damir Lončarić postavlja pitanje vezano za Radio DJ koji je osnovan kao prvi
privatni radio u Hrvatskoj i funkcionira već 19 godina. Krajem 2011. godine Grad je
postao vlasnik radija. Već 20 dana radio ne radi, ne podmiruju se plaće dva
zaposlena djelatnika. Ukoliko se nastavi muk na radiju, Vijeće za telekomunikacije će
odrediti kaznu koja je poprilična. Također je u travnju raspisan natječaj za izbor
novog direktora. Sada je već rujan, te pita što je u smislu upravljanja učinjeno. Drugo
pitanje odnosi se na postavljanje nekoliko klupa i košarica za smeće na Šetalištu
Vladimira Nazora. Iste klupe služile bi za odmor starijih koji pješače na relaciji Selce
–Crikvenica i obrnuto. Ovo je pitanje postavljeno u prvoj godini mandata i do danas
nije ništa učinjeno. Zamjenik gradonačelnika senko Smoljan odgovara da je radio u
velikim problemima i ima 200.000,00 kuna duga. Vezano za imenovanje direktora,
kandidati su ispitani. Što se tiče muka na radiju, repetitor na Krku doživio je havariju i
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košta oko 14.000,00 kuna. Nadamo se da će se u roku od 15 dana riješiti ovaj
problem. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da će se klupe
postaviti, a nabavka će se izvršiti iz sredstava mjesnog odbora – iz stavke male
komunalne akcije.
Ivan Pavlić postavlja pitanje da li je provedena javna nabava za povezivanje
ceste M. Muževića s Osipovim putem i kada će se početi s radovima. Ujedno se
zahvaljuje gradonačelniku na izgradnji fekalne i oborinske kanalizacije. Drugo je
pitanje problem divljih svinja na području Dramlja koje su sve učestalija pojava i
trebalo bi poduzeti određene mjere. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
odgovara da će Grad Crikvenica uskoro biti domaćin zajedničkog sastanka lovačkih
društava i Hrvatskih šuma koji saziva Ministarstvo, a s obzirom na nastale štete u
rubnim područjima grada. Na istom će se raspraviti problemi pojave divljih svinja i
pokušat će se iznaći rješenje. Vezano za investiciju povezivanja Osipovog puta s
Ulicom Milovana Muževića, drugi će se tjedan izabrati izvođač radova, natječaj je u
tijeku, a početkom jeseni započet će i radovi.
Robert Košuljandić postavlja pitanje kada će započeti radovi na Trgu
Stjepana Radića i da li će se projekt raditi u cjelini s obuhvatom prostora ispred pošte
i dio kod rive, da li je izabran izvođač radova te zašto natječaj nije bio na stranicama
Grada. Drugo se pitanje odnosi na City bus, odnosno tko utvrđuje polaske busa i
zašto se u pravcu Jadranova promijenilo vrijeme polaska. Zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić odgovara da je izvođač odabran te da smo pred potpisom
ugovora. Sam zahvat nešto malo će zadirati u park, a prema zapadu ide do fontane,
obuhvaća rubne dijelove fasade ugostiteljskih objekata i naslanja se na Ulicu kralja
Tomislava. Za deset dana započet će radovi, a dinamiku će izraditi izvođač. Vezano
za linije City busa, naglašava da su mijenjane s obzirom na primjedbe građana
odnosno korisnika busa, a u dogovoru s „Autotransom“ koji je izvršio usklađenje sa
svojim redovnim linijama. Robert Košuljandić nadalje utvrđuje da drugi dio trga ne ide
u izgradnju i da je iznos od 15 milijuna samo za prvi dio, a da će se još naknadno
trebati iznaći sredstava. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić naglašava da se
za natječaj znalo, i to su znali svi oni subjekti koji su bili zainteresirani; međutim,
nepotrebno je bilo stavljati opsežnu dokumentaciju na stranicu Grada. Kada se radi o
investiciji u trg, ovo je prva faza, a još postoje dvije. Park spada u drugu fazu, a treća
je faza paviljon. Investicija će koštati 20 milijuna s PDV-om.
Božica Kostanjšek postavlja pitanje da li se što napravilo vezano za
protupožarnu zaštitu na zapadnoj strani Crikvenice i da li su uređeni pristupni putovi
iznad Jadranova. Drugo je pitanje zašto su prestali radovi na školi u Jadranovu i da li
je razlog neisplata radnika. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da
su vlasnici zemljišta iznad Jadranova Hrvatske šume i da se s njima dogovaramo oko
putova i staza. Međutim, koridor autoceste je ukinuo sve planove za protupožarne
putove, a do izgradnje autoceste do Žute lokve neće doći barem još neko vrijeme, pa
će se raditi na ponovnom aktiviranju protupožarnih putova. Ispod magistrale se u
zadnjih pet godina nešto cesta i staza napravilo, što bi služilo za nužnu obranu od
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požara. Kada se radi o isplaćenim plaćama radnicima na zgradi škole u Jadranovu,
pitanje treba postaviti g. Čačiću jer Grad s tim nema ništa.
Dino Manestar odgovorio je g. Buljeviću da kao predsjednik Odbora za
zdravstvo i socijalnu skrb nema ništa s određivanjem termina sastanka, jer njemu
odgovara svaki termin. Termin se utvrđuje u Gradu. Postavlja pitanje u svezi Hitne
medicinske pomoći naglašavajući da su u srpnju i kolovozu radila dva kompletna
tima. Drugi je tim financirala Županija. Nadalje, u funkciji su tim 1 i tim 2, što znači da
je drugi tim bez liječnika. Pita kakva će organizacija biti nakon 1. listopada. Nadalje
pita na koji je način regulirano korištenje službenih automobila Grada Crikvenice i
GKTD-a „Murvica“ d.o.o. Treće se pitanje odnosi na korištenje prostora bivšeg
„Delfina“ na Petaku. Prije godinu smo dana predlagali da se isti prostor namijeni za
mlade. Postavlja pitanje što Grad namjerava s tim prostorom. Četvrto pitanje je da li
se mogu postaviti košarice za smeće u Gajevom šetalištu u Crikvenici. Zamjenik
gradonačelnika Senko Smoljan odgovara da je Hitna medicinska pomoć dobro
funkcionirala, te da Grad nema saznanja što će biti poslije 1. listopada. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je nedavno s prostora na Petaku
skinuta zabilježba i u postupku smo legalizacije toga objekta. Korištenje službenih
automobila regulirano je pravilnicima o korištenju automobila. Kada se radi o
košaricama u Gajevom šetalištu, postojeće su maknute iz nekih razloga, ali će se
ponovno postaviti.
Dragan Stojčić pita kada će se premjestiti autobusni kolodvor i dokle se došlo
u pregovorima s „Autotransom“, a i s obzirom na novu regulaciju prometa po
uređenju Trga Stjepana Radića. Drugo je pitanje da li se planira uređivati Kala sv.
Antona u kojoj su kuće dosta sređene, a pristup je loš. Zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić odgovara u svezi autobusnog kolodvora da je Grad u pregovorima
s „Autotransom“ oko nekretnina. Cilj nam je da prostor Ljetne pozornice i prostor sa
zgradom „Autotransa“ prijeđe u vlasništvo Grada u zamjenu za prostor novog
kolodvora – prostor koji je u vlasništvu Grada. Naglašava da su nekretnine
„Autotransa“ vrijedne nešto više. Pitanje je koliko će vremena trebati da se izgradi
novi kolodvor jer tek tada ide premještaj. Za Kalu sv. Antona će se ove godine sačiniti
projekt, a iduće bi se išlo u realizaciju.
Predrag Antić postavlja pitanje u kojoj je fazi spor Grada i tvrtke „Veneo“
d.o.o. za Hrvatski narodni dom u Dramlju. Drugo se pitanje odnosi na saniranje
asfalta u Ulici M. Muževića od marketa prema Kačjaku. U šestom mjesecu je
postavio isto pitanje te mu je odgovoreno da će to izvršiti izvođač radova prije
sezone, ali asfalt je još na istom mjestu. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
odgovara da se saniranje oko asfalta prebacilo iza sezone i da je isto obveza
komunalnog poduzeća. Silvio Ratković odgovara da je sutra zakazana rasprava za
sudski spor Grad – „Veneo“ d.o.o. i za naglasiti je da smo se našli s istom tvrtkom na
80% mirnog rješenja.
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Bernard Peko-Lončar postavlja pitanje da li su poduzete radnje od strane
Hrvatskih šuma ili nekoga drugoga na izgorjelom području. Drugo je pitanje kada će
se nastaviti radovi na šetnici uz Dubračinu. Zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić odgovara da se u vezi izgorjelog područja vrše razgovori sa Hrvatskim
šumama i cilj je sačiniti Plan sanacije koji bi se kandidirao prema Ministarstvu
poljoprivrede kako bi se dobila sredstva s obzirom na izvanrednu štetu. To vode
Hrvatske šume. Za radove na šetnici natječaj je pripremljen i biti će objavljen za koji
dan.
Ratko Đeneš postavlja pitanje u svezi sufinanciranja učeničkih i studentskih
karata. Drugo se pitanje odnosi na zahtjev mještana Dolca u svezi financiranja
proširenja vodovodne mreže. Smatra da bi se isto trebalo uvrstiti u Proračun. Daljnje
je pitanje što je napravljeno vezano za kanalizaciju u Benićima i kada se planira
krenuti s radovima. Što je s kružnim tokom u Goranskoj ulici i kako napreduju
pregovori sa ŽUC-om u svezi ceste Dvorska – Zoričići. Gradonačelnik odgovara u
svezi sufinanciranja učeničkih karata da je članak koji je dao dospio pod Reagiranja,
što nije trebao. Nadalje obrazlaže da je Grad Crikvenica raspisao natječaj za
sufinanciranje prijevoza učenika i studenata. Na natječaj se javio „Autotrans“ te je
utvrđena mjesečna karta na relaciji Crikvenica-Rijeka u iznosu od 720,00 kuna. Kako
je Vlada imala namjeru sufinancirati prijevoz, PGŽ nije provela natječaj, već je
provela pregovarački postupak. Po pregovaračkom postupku, cijena karte Crikvenica
Rijeka iznosi 1.840,00 kuna. PGŽ je taj iznos prihvatila. Obrazloženje PGŽ u „Novom
listu“ je laž. Gradonačelnik kaže da je s tim u vezi reagirao i kod g. Vujića. Zamjenik
gradonačelnika odgovara da će se kružni tok u Gornjem kraju sanirati čim se nađe
izvođač. U svezi vodoopskrbe Dolca, radi se o nekoliko kuća. Od strane KTD-a
„Vodovod Žrnovnica“ smo zatražili izračun koji je nešto više od 300 tisuća kuna i ne
bi trebao biti problem da se ista sredstva predvide u budućem proračunu. U postupku
smo ishodovanja dokumentacije vezano za kanalizaciju Benići te će komunalno
poduzeće biti spremno za početak radova na toj dionici. Kada se radi o županijskoj
cesti prema Zoričićima, svake se godine osigurava određena količina asfalta.
Međutim, pokušat će se povući cijela dionica, a s obzirom da će se ići u
rekonstrukciju Tomislavove ulice odnosno stavljati zaštitni sloj.
Robert Manestar naglašava da je urbanizam temelj razvoja grada, što nam
omogućuje i gospodarski razvoj. Za vrijeme bivše vlasti donijeto je mnogo više
planova. Primjerice, PUP Omorika nam je propao, a tu je bila i šansa za „Jadran“ s
obzirom na nove sportske sadržaje. Zahvaljuje se zamjeniku Mutavgjiću na
temeljitom odgovoru u svezi groblja. Iz istog se da iščitati da je to gotovo nemoguća
misija i da je neostvarivo, te pita da li je vlast pokušala naći neko drugo rješenje.
Neke smo prostorne planove izglasali znajući da su loši, ali samo zato da bismo
zaštitili prostor. Međutim, dalje nismo išli. Tako je bilo i sa UPU Selce-sjever. Nadalje
obrazlaže problematiku prijevoza učenika i studenata o kojoj je bilo riječi, kao i
prijevoza građana. Napominje da je pred godinu dana predlagao da se u vezi
prijevoza razgovara s „Autotrolejom“. Naglašava da je razgovarao i s
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gradonačelnikom Grada Rijeke, koji je većinski vlasnik „Autotroleja“, i koji je rekao da
su zainteresirani za Crikvenicu. „Autotrolej“ vozi do Šmrike i do Triblja pa relacija do
Crikvenice ne bi bila neki problem. Kada je karta do Crikvenice iznosila 700 kuna,
kod „Autotroleja“ je bila 350 kuna. Iz navedenih razloga moli da se pokrenu radnje s
„Autotrolejom“. Zamjenik gradonačelnika odgovara da je sufinanciranje „Autotroleja“
u vlasništvu više lokalnih jedinica. Razgovore s „Autotrolejom“ smo obavili, za isto je
potrebno dobiti i županijsku koncesiju. Naše linije nisu komercijalne pa „Autotrolej“
nema interesa. „Autotrans“ ima svoje linije na ovom području. Tako se primjerice na
naš natječaj za prijevoz „Autotrolej“ nije ni javio. Kada se radi o planiranju, smatra da
nije zaustavljeno, već se radi s više promišljanja nego prije. Godinu i pol dana radilo
se na izmjeni PP-a. Vrlo je mali broj planova koji nije donijet. Kada se radi o
gospodarstvu, uskoro će se ići u točkaste izmjene PP-a koje bi označavale
gospodarski razvoj. Na ulazu u Crikvenicu planira se reciklažno dvorište kako bi se
ubuduće smanjile količine otpada. Još uvijek na području Grada imamo kvalitetnog
prostora. Primjerice, planira se staviti u funkciju poljoprivreda, i to masline ili trs na
prostoru rubnih strana od Selca prema Novom Vinodolskom te isto tako od Dramlja
prema Jadranovu, što bi bila dugoročna vrijednost za Grad. Kada se radi o groblju,
ne slaže se da je to nemoguća misija, ali će se morati ozbiljno stati iza tako velike
investicije. Robert Manestar smatra da je posljednji čas kada se radi o groblju.
Nadalje naglašava da za prijevoz nije tražio opravdanje, već je dao prijedlog za
budućnost. Smatra da, ako Grad Kraljevica daje učešće 2,4 u „Autotrolej“, da i
Crikvenica može isto tako jer je ovo više komunalna usluga, a ne treba je promatrati
sa stanovišta tržišta.
Lovorko Gržac izrazio je zahvalu svim udrugama i klubovima, a posebno gđi
Marijani Biondić, direktorici Turističke zajednice Grada Crikvenice sa sav obavljeni
posao u tijeku turističke sezone i za događanja koja su odrađena povodom 600
godina postojanja Crikvenice. Vidljivo je da je bilo dobro da su se turističke zajednice
objedinile u jednu.
Nakon Aktualnog sata, Dubravka Pobor je izvršila prozivku nakon koje je
predsjednik Gradskog vijeća utvrdio da je na sjednici nazočno 17 vijećnika.
Predsjednik Vijeća je dao na glasovanje Dnevni red koji su vijećnici primili u
materijalu za sjednicu. Sa 17 glasova ZA – jednoglasno prihvaćen je slijedeći

Dnevni

red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća,
2. Izvješće gradonačelnika Grada Crikvenice o radu za razdoblje od 01. siječnja do
30. lipnja 2012. godine
3. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu sa
projekcijama za 2013. i 2014. godinu 3.1.- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna
Grada Crikvenice za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu - Opći i
posebni dio,
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- Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2012. godinu sa
projekcijom za 2013. godinu i 2014. godinu,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice po izvorima
financiranja,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu
po programima sa opisom programa,
- Prijedlog izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za
2012. godinu,
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada
Crikvenice za 2012. godinu,
3.2. Prijedlog I. izmjena programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu,
3.3. Prijedlog utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka
turista na području Grada Crikvenice za 2012. g.,
3.4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Crikvenice za 2012. g.,
3.5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.,
3.6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.,
3.7. Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. g.
4. Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica centar
5. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta
6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
7. Izbor članova Savjeta mladih Grada Crikvenice
8. Izvješće o trošenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz.

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća
Primjedbe na Zapisnik iznijeli su Robert Košuljandić, Lovorko Gržac, Dino
Manestar i Boris Lovrić. Predsjednik Gradskog vijeća naglasio je da će se nakon
preslušane snimke Zapisnik ispraviti u skladu sa danim primjedbama.
Vijećnici su sa 15 glasova ZA donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 37. sjednice Gradskog vijeća.

TOČKA 2. Izvješće gradonačelnika Grada Crikvenice o radu za
razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
Uvodno obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Damir Lončarić, Igor Posarić, Dino Manestar, Silvia
Crnić, Stanka Car i gradonačelnik.
Vijećnici su sa 11 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće gradonačelnika Grada Crikvenice o radu za razdoblje od
01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.
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TOČKA 3.
Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada
Crikvenice za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu
3.1.- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu
sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu - Opći i posebni dio,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2012. godinu
sa projekcijom za 2013. godinu i 2014. godinu,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice po izvorima
financiranja,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012.
godinu po programima sa opisom programa,
- Prijedlog izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice
za 2012. godinu,
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada
Crikvenice za 2012. godinu,
3.2. Prijedlog I. izmjena programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu,
3.3. Prijedlog utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju
boravka turista na području Grada Crikvenice za 2012. g.,
3.4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Crikvenice za 2012. g.,
3.5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.
g.,
3.6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.,
3.7. Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. g.
Uvodno obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je gradonačelnik.
Gradonačelnik je predložio amandman kojim se smanjuju stavke aktivnosti za
korištenje Gradske sportske dvorane za 40.000,00 kuna te se ista sredstva
raspoređuju za redovnu djelatnost Nogometnog kluba „Crikvenica“ za realizaciju
projekta Škola nogometa.
(amandman gradonačelnika je u privitku Zapisnika i čini njegov sastavni dio)
Amandman gradonačelnika postao je sastavni dio Prijedloga I. izmjena i
dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu.
U raspravi su sudjelovali: Igor Posarić, Senko Smoljan – zamjenik
gradonačelnika, Dino Manestar, Damir Lončarić, Veselko Mutavgjić – zamjenik
gradonačelnika, Robert Manestar i gradonačelnik.
Prišlo se glasovanju o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada
Crikvenice za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu.
Vijećnici su glasovali kako slijedi: 8 ZA, 1 PROTIV , 8 SUZDRŽANIH.
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da Prijedlog I. izmjena i dopuna
Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu nije prihvaćen. Nadalje je naglasio da
za prijedloge pod točkama 2., 3., 5., 6. i 7. nije potrebno glasovati iz razloga jer
Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu nije
prihvaćen.
Predsjednik je dao na glasovanje točku 3.4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu.
Prišlo se glasovanju. Vijećnici su s 9 glasova ZA i 8 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili prijedlog i donijeli
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ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2012.
godinu.
(tekst Odluke Klasa:400-06/12-01/04,Ur. br:2107/01-05/02-12-7)
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da Prijedlog I. izmjene i dopune
Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu nije prihvaćen.

TOČKA 4. Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU-a
Crikvenica centar
Uvodno obrazloženje po točki Dnevnog reda dali su zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić i predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Igor
Posarić.
Sa 16 glasova ZA i jednim glasom PROTIV vijećnici su prihvatili Prijedlog i
donijeli
ODLUKU
o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU-a Crikvenica centar
(tekst odluke Klasa: 350-01/12-01/21 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 5. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava
obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta
Uvodno obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić.
U raspravi je sudjelovao Dino Manestar.
Sa 17 glasova ZA – jednoglasno, vijećnici su prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja
nerazvrstanih cesta
(tekst odluke Klasa: 363-01/12-01/324 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 6. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Uvodno obrazloženje po točki Dnevnog reda dao je gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Lovorko Gržac i Igor Posarić.
1. Sa 16 glasova ZA vijećnici su prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
(tekst odluke Klasa: 940-01/12-01/73 , Ur.br.: 2107/01-06/04-12-2 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)

2. Sa 16 glasova ZA vijećnici su prihvatili Prijedlog i donijeli
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ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
(tekst odluke Klasa: 940-01/12-01/73 Ur.br.: 2107/01-06/04-12-3 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)

3. Sa 16 glasova ZA vijećnici su prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
(tekst odluke Klasa: 940-01/12-01/73 Ur.br.: 2107/01-06/04-12-4 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)

4. Sa 16 glasova ZA vijećnici su prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
(tekst odluke Klasa: 940-01/12-01/73 Ur.br.: 2107/01-06/04-12-5 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)

TOČKA 7. Izbor članova Savjeta mladih Grada Crikvenice
Nakon obrazloženja od strane pročelnice Ureda Grada, vijećnici su primili na
znanje informaciju o provedbi postupka predlaganja kandidata za izbor članova
Savjeta mladih Grada Crikvenice i utvrđenoj listi kandidata.

TOČKA 8. Izvješće o trošenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz
2012.
Vijećnici su primili na znanje Izvješće o trošenju proračunske zalihe za mjesec
kolovoz 2012. godine.

STRUČNA REFERENTICA ZA
PRIPREMU SJEDNICA

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA
dr. sc. Dragan Magaš,v.r.

Dubravka Pobor, v.r.
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