ZAPISNIK S 11. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
ODRŽANE DANA 09. ožujka 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., Tomislav Gelemanović, Lovorko Gržac,
dipl.ing., Božica Kostanjšek, Robert Košuljandić, Damir Lončarić, Boris Lovrić, 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, direktorica GKTD-a „Murvica“ d.o.o. Sonja Polonijo, zamjenik
direktora KTD-a „Vodovod Žrnovnica“ Vladimir Stipeč, predsjednik Savjeta mladih
Maro Car, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Crikvenica Ksenija Car-Ilić, v.d.
ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice Irena Jurić, ravnateljica OŠ Vladimira Nazora
Deana Čandrlić-Zorica, ravnateljica OŠ Zvonka Cara Desiree Pečaver, ravnateljica
Dječjeg vrtića „Radost“ Martina Magaš, predstojnica Ureda Grada Melanija MilatRužić, dipl.iur., pročelnik Upravnog odjela za javne potrebe, mr. sc. Damir
Gašparović, pročelnica Upravnog odjela za financije mr. sc. Snježana Sikirić,
predstojnik Ureda za pravne poslove Silvio Ratković, dipl. iur., pročelnica Upravnog
odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Stanka Car, dipl.ing.,
stručna savjetnica za lokalnu samoupravu i upravno-pravne poslove Jasminka
Citković, dipl. iur., stručna suradnica za promidžbu i veze s javnošću Denisse
Mandekić Krajišnik, prof., stručna referentica za pripremu sjednica - Dubravka Pobor,
predstavnici medija.

Aktualni sat
Robert Košuljandić postavlja pitanje u svezi korištenja Hrvatskog narodnog
doma u Dramlju, čiji je prostor u zakupu tvrtke „Veneo“. Naime, prostor su nenaplatno
koristile udruge, a sada se za sat korištenja traži 230,00 kuna. Nadalje je komentirao
informaciju koju je gradonačelnik Grada Crikvenice dao na podnevnom Dnevniku
HTV-a, u kojemu je spomenuo navodni bankrot Grada Crikvenice. Obrazlaže da su
tim riječima mnogi građani ostali preplašeni te postavljaju pitanja što se događa.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je tvrtka „Veneo“ d.o.o. u
zakupu doma u Dramlju, a da udruge i dalje mogu koristiti prostor nadoknađujući
zakupniku troškove režija. Gradonačelnik je u svezi HRT-ovog Dnevnika odgovorio
da se u razgovoru radilo o punjenju proračuna te je bilo naglašeno kako se obveze
prema Gradu Crikvenici izvršavaju lošije te se to odražava na Proračun. Međutim, o
bankrotu nije bilo riječi, te je istaknuto da su gotovo sve lokalne jedinice izložene
poteškoćama, koje u Gradu Crikvenici nisu izražene jer su u tijeku velike investicije.
Dakle, Crikvenica je jedan od jačih gradova. Pročelnica Upravnog odjela za financije
naglasila je da su se u prva dva mjeseca prihodi smanjili za oko dva milijuna kuna u
odnosu na prošlu godinu, a podbacila je naplata komunalnog doprinosa. Pročelnica
je najavila rezanje troškova i rebalans Proračuna. Robert Košuljandić zatražio je da

se na idućoj sjednici Vijeća prikaže TV prilog emitiran u Dnevniku HRT-a koji se
odnosi na gradonačelnikovu izjavu.
Dino Manestar postavlja pitanje kada će sportske i ostale udruge dobiti sredstva iz
Proračuna za svoj redovan rad. Pročelnica Upravnog odjela za financije odgovara da
je potrebno malo strpljenja dok se ne plati oko pet milijuna kuna prošlogodišnjih
obveza. Samo su nekim klubovima uplaćena minimalna sredstva.
Božica Kostanjšek postavlja pitanje nasipavanja obale u Jadranovu i zanima ju čija je
to odluka. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da se isto ne može
nazvati nasipavanjem, već je to intervencija dohranjivanja obale nakon štete od
velikog juga.
Lovorko Gržac postavlja pitanje kada će se urediti park kod crkve u Jadranovu, te
kada će biti sanirane udarne rupe na dijelu županijske ceste od groblja do ulaza u
Jadranovo. Zamjenik gradonačelnika odgovara da je ugovor o uređenju parka
potpisan i da će uskoro početi radovi, a da će rupe na cesti biti sanirane u sklopu
zajedničke akcije saniranja udarnih rupa prije turističke sezone.
Dragan Stojčić ponavlja svoj prijedlog da se unificiraju reklame za turističke izlete
brodovima postavljene u luci. Također traži pojašnjenje pisanog odgovora na pitanje
o cijeni priključka vode. Iz odgovora nije vidljiv točan iznos cijene. Pita da li je cijena
jedinstvena za sve lokalne jedinice, s obzirom na cijenu objavljenu u „Službenim
novinama“, te da li postoji odluka Skupštine o toj cijeni, koju je zatražio na uvid.
Zamjenik gradonačelnika odgovara da je s Lučkom upravom i brodarima dogovoreno
unificiranje panoa. Direktor KTD-a odgovara da svaka lokalna jedinica formira cijenu.
Ako se radi o financiranju cijene priključka u Bateru – Grad Novi Vinodolski je
financirao 60 % cijene priključka te je tako mještanima Batera priključak bio jeftiniji.
Ivan Pavlić postavlja pitanje vezano za prostorno plansku dokumentaciju, a iz razloga
zainteresiranosti Dramlja za proširenje lučica odnosno povećavanje broja priveza za
brodice. Postavlja pitanje kada će se ukloniti sve neregularno postavljene reklame,
kao i neuredne reklamne ploče u gradu Crikvenici. Zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić odgovara da je prostornim planom definirano što će se mijenjati. Granice
građevinskog zemljišta se neće mijenjati. Mnogi nelegalno postavljeni reklamni panoi
su uklonjeni. Za one koji su ostali izvršena je naplata od oko sto tisuća kuna. Naveo
je mogućnost uvođenja koncesije za plakatiranje.
Damir Lončarić postavio je pitanje kada će vijećnici dobiti na verifikaciju Zapisnik sa
9. sjednice Gradskoga vijeća – tematske sjednice o turizmu. Nadalje navodi da
investitor Doma za umirovljenike nije platio komunalni doprinos, nije ni oslobođen od
plaćanja, a započeo je izvođenje radova. Gradonačelnik odgovara da su prijedlozi
vezani za turističku sezonu obrađeni te će vijećnicima biti prezentirani zajedno s
rokovima na idućoj sjednici Vijeća. Vezano za investiciju u Dom za umirovljenike,
gradonačelnik obrazlaže će projekt biti prezentiran u skladu sa zaključkom Vijeća,
nakon čega će vijećnici odlučivati o načinu plaćanja komunalnog doprinosa.

Darko Pavlić postavlja pitanje o tijeku radova na investicijama u kapitalne objekte –
Vinodolsku i Zidarsku ulicu, odnosno da li će biti završeni kako je planirano.
Gradonačelnik je odgovorio da sve ide svojim tijekom, osim što su vremenske prilike
malo produljile rokove.
Predrag Antić naglašava da nakon upozorenja na prošloj sjednici još uvijek nije dobio
odgovor u svezi Vukovarske ulice odnosno nije dobio traženu okončanu situaciju
izvedbenog projekta čime se krše odredbe Poslovnika. Pročelnica Stanka Car
odgovorila je da ima kopiju okončane situacije te ju je predala vijećniku Antiću. Drugo
pitanje odnosi se na cestu D8-D8, odnosno da li je gotov izvedbeni projekt i u kojoj je
fazi izgradnja kanalizacije. Predrag Antić nadalje postavlja pitanje i traži pisani
odgovor u svezi duga RK „Vinodol“ sportskoj dvorani u Crikvenici odnosno u svezi
korištenja Gradske sportske dvorane. Postavlja pitanje što je s eminentnim
gastronomima koji su odradili dobar posao za 120. obljetnicu turizma. Gradonačelnik
je odgovorio da se je odbor u kojemu su bili eminentni gastronomi sam raspustio
nakon obilježavanja 120. obljetnice turizma. Voditelj sportske dvorane Ivica Šubat je
odgovorio da RK „Vinodol“ duguje sportskoj dvorani, a točan će se iznos navesti
pisanim putem.
Kazimir Ferenčić postavlja pitanje u svezi obavljenog posla unutarnje kontrole po
pitanju zastarjelih potraživanja Grada Crikvenice. Zanima ga i neplaćeni komunalni
doprinos Hotela „Marina“ u svezi nemogućnosti sastavljanja obračuna.
Gradonačelnik je obrazložio da je Rješenje o plaćanju komunalnog doprinosa za
Hotel „Marinu“ šest puta bilo nevažeće. Sada su službe uložile trud kako bi Rješenje
bilo važeće. Potraživanje je oko dva milijuna kuna. U svezi zastarjelih potraživanja,
pročelnik Ureda za pravne poslove Silvio Ratković odgovara da je na sjednici javno
iznio podatak koji nije točan; u svezi zastare, ne radi se o iznosu od 2,8 milijuna
kuna. Naglasio je da će točne podatke vijećnici dobiti po završenom izvješću interne
kontrole.
Igora Posarića zanima zašto se po treći put radi studija o ekonomskoj isplativosti
buduće marine. Gradonačelnik odgovara da je studija rađena 2006. godine i da nije
bila kvalitetna. Od tada su se promijenili uvjeti gradnje, a izrađena je i studija utjecaja
na okoliš gdje su precizirani i neki novi poslovi koji neminovno traže i novu studiju
isplativosti.
Daniel Buljević postavlja pitanje vezano za recesiju, odnosno da li su se u skladu sa
situacijom plaće u javnim službama Grada, odnosno u Gradskoj upravi, GKTD-u
„Murvica“ i KTD-u „Vodovod Žrnovnica“ smanjile. Također ga zanima može li biti
popravljen nogostup u Ulici kralja Tomislava, na dijelu od Gradske uprave do Hotela
„Therapia“. Mr. sc. Snježana Sikirić odgovara da će se u Godišnjem izvješću vidjeti
smanjenje od 10% što se tiče Gradske uprave. U skladu s novim Zakonom, predlaže
se smanjivanje plaća gradonačelnika, načelnika i drugih dužnosnika, o čemu će se
uskoro raspravljati. Gradonačelnik je odgovorio da je Tomislavova ulica u planu za

slijedeću godinu kada se planira postavljanje plinske instalacije, pa će tom prilikom i
taj dio nogostupa biti rekonstruiran.
Robert Josip Manestar postavlja pitanje kada će biti zaposlen pročelnik za turizam.
Gradonačelnik odgovara da radno mjesto pročelnika za turizam neće biti uvedeno, ali
će se osnovati Gospodarsko vijeće koje neće biti sastavljeno prema političkoj
strukturi, već će to biti stručno vijeće koje će brinuti o gospodarstvu i turizmu.
Predrag Antić postavlja pitanje da li je provedena edukacija djelatnika Gradske
uprave u skladu sa člankom 60. Uredbe o uredskom poslovanju.
Pročelnica Melanija Milat-Ružić odgovara da je javna nabava pri kraju te da će se
prije uvođenja programa nabaviti nova računala jer su postojeća preslaba za novu
aplikaciju. Naglasila je da se poslovi Djelovodnika već vode preko računala.
Damir Lončarić postavio je pitanje da li će gradonačelnik predložiti Smjernice
proračuna na Gradskom vijeću budući da iste pri donošenju Proračuna nisu bile
izglasane. Gradonačelnik odgovara da postupa po Smjernicama, iako one nisu
prihvaćene od strane Gradskog vijeća, te provodi projekte koji su Smjernicama
zacrtani.
Darko Pavlić postavlja pitanje kada će Crikvenica dobiti besplatni pristup Internetu,
odnosno u kojoj je fazi taj projekt. Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan odgovara
da je ugovor s postojećom tvrtkom raskinut iz razloga što je bio nepovoljan za Grad
te će se nakon raspisanog natječaja sklopiti novi ugovor s novim subjektom.
Nakon Aktualnog sata i prozivke koju je izvršila Dubravka Pobor, predsjednik
Gradskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno 17 vijećnika. Predložio je Dnevni
red koji su vijećnici primili u materijalu. Dnevni red je prihvaćen s 15 glasova ZA i 2
glasa PROTIV.

D n e v n i r e d:
1. Prijedlog odluke o poništenju Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Muzeja Grada Crikvenice,
2. Prijedlog odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja/ice Muzeja Grada
Crikvenice,
3. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za zaštitu
okoliša i prostorno planiranje,
4. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 05. lipnja do 31. prosinca
2009. g.

TOČKA 1. Prijedlog odluke o poništenju Natječaja za izbor i
imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice
Obrazloženje Prijedloga odluke o poništenju natječaja dali su zamjenik
gradonačelnika Senko Smoljan i predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Tomislav
Gelemanović.
Zaključke Odbora za Statut i poslovnik iznio je predsjednik Odbora Kazimir
Ferenčić (privitak Zapisniku).
U raspravi su sudjelovali Robert Košuljandić, Dino Manestar, Igor Posarić,
Kazimir Ferenčić, Predrag Antić, Damir Lončarić, Lovorko Gržac.
Dodatna obrazloženja i odgovore na pitanja dali su zamjenik gradonačelnika
Senko Smoljan, Jasminka Citković, Irena Jurić i gradonačelnik.
Predsjednik Gradskog vijeća citirao je zaključak Odbora za Statut i poslovnik
te predložio da se kao takav prihvati od strane Gradskog vijeća, a isti je prihvatio i
gradonačelnik kao predlagatelj:
„Odbor je utvrdio da Prijedlog odluke nije u skladu sa člankom 15. i stavkom
3.i 4. članka 16. Statuta Muzeja Grada Crikvenice, kao ni sa člankom 30. i 43. Statuta
Grada Crikvenice.
Odbor predlaže da se nakon usklađivanja Statuta Muzeja Grada Crikvenice sa
Zakonom i Statutom Grada Crikvenice odmah priđe raspisivanju novog natječaja.
Odbor smatra da razlog poništenja natječaja nije činjenica da predloženi kandidati ne
zadovoljavaju natječajne uvjete, već neusklađenost Statuta Muzeja Grada Crikvenice
sa Zakonom i Statutom Grada Crikvenice.
Posljedica ovih nepravilnosti je da natječajno povjerenstvo nije bilo valjano
imenovano.“
Vijećnici su s 15 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa prihvatili predloženi
Zaključak Odbora za statut i poslovnik i donijeli
ODLUKU
o poništenju Natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice
(tekst Zaključka Klasa: 112-01/09-01/44 Ur.broj: 2107/01-01-10-16 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio).

TOČKA 2. Prijedlog odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti
ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dali su gradonačelnik i zamjenik
gradonačelnika Senko Smoljan, te predsjednik Komisije za izbor i imenovanja
Tomislav Gelemanović. Gradonačelnik je predložio da za se za v.d. ravnateljice
imenuje Silvija Huljina.
U raspravi su sudjelovali Dino Manestar, Lovorko Gržac, Predrag Antić,
Kazimir Ferenčić, Damir Gašparović, Damir Lončarić, Igor Posarić, Darko Pavlić,
Predsjednik Gradskog vijeća Dragan Magaš, Robert Manestar.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je prijedlog gradonačelnika na glasovanje.
Kako se za prijedlog izjasnilo 7 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 9 SUZDRŽANIH
glasova, prijedlog gradonačelnika nije prošao, te je predsjednik utvrdio da Silvija
Huljina nije izabrana za v.d. ravnateljicu Muzeja Grada Crikvenice.

Gradonačelnik je dao drugi prijedlog i predložio drugog kandidata za v.d.
ravnatelja Muzeja Grada Crikvenice; Irenu Jurić.
Kako je Irena Jurić bila nazočna na sjednici kao sadašnja v.d. ravnateljice
Muzeja, zatražila je riječ, zahvalila se i odbila ponudu, odnosno nije prihvatila
imenovanje v.d. ravnateljicom.
Predsjednik je ustvrdio da prijedlog gradonačelnika neće dati na glasovanje
budući da je kandidat odbio prihvatiti dužnost v.d. ravnatelja.
Gradonačelnik nadalje predlaže trećega kandidata, Berislava Jankovića.
Klub vijećnika HDZ-a traži pauzu koju oglašava predsjednik Vijeća.
Nakon pauze otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali Igor Posarić,
zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan i Dino Manestar.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog za imenovanje
Berislava Jankovića za v.d. ravnatelja Muzeja Grada Crikvenice.
Kako se u svezi prijedloga 1 vijećnik izjasnio ZA, 1 PROTIV, a 15 ih je bilo
SUZDRŽANIH, prijedlog gradonačelnika nije prošao, te je predsjednik utvrdio da
Berislav Janković nije izabran za v.d. ravnatelja Muzeja Grada Crikvenice.
Gradski su vijećnici sa 16 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili
slijedeći
ZAKLJUČAK
Obvezuje se gradonačelnik da za sjednicu Gradskog vijeća predloži v.d.
ravnatelja Muzeja Grada Crikvenice.

TOČKA 3. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju
predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje
Obrazloženje po točki Dnevnoga reda dao je predsjednik Odbora za izbor i
imenovanje Tomislav Gelemanović.
R J E Š E NJ E
o razrješenju Ante Franulovića i izboru Igora Posarića za predsjednika Odbora za
zaštitu okoliša i prostorno planiranje
(tekst Zaključka Klasa: 021-01/10-01/07 Ur.broj: 2107/01-01-10-2 prileži Zapisniku
i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 4. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 05. lipnja
do 31. prosinca 2009. g.
Gradonačelnik Grada Crikvenice podnio je izvješće o radu.
U raspravi je sudjelovao Dino Manestar.
Jednoglasno je od strane vijećnika prihvaćen slijedeći

ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća Izvješće Gradonačelnika Grada
Crikvenice o radu za razdoblje od 05. lipnja do 31. prosinca 2009. godine.
( tekst Zaključka KLASA: 022-01/10-01/13 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

Dovršeno u 20,30 sati.

PREDSTOJNICA UREDA GRADA
Melanija Milat-Ružić, dipl. iur.

STRUČNA SURADNICA ZA
PRIPREMU SJEDNICA
Dubravka Pobor

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
dr. sc. Dragan Magaš

