ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
održane dana 28. svibnja 2015. godine u 19,00 sati
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
Josip Friš, Mato Gavran, Lovorko Gržac,ing., Paulo Krmpotić, Kuzman Dokoza,
Zdravko Pernar, Igor Posarić, Ivana Ševerdija, Dino Manestar, Branko Kleković,
Davorka Vukelić Ljubobratović, Vedran Antić, Marina Baričević, Željko Skrbin, Damir
Lončarić, dr. Dragan Magaš.
Sjednici su nazočni:
Gradonačelnik Damir Rukavina, zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić,
zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić, zamjenik direktora KTD „Vodovod Žrnovnica“
Josip Stipeč, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu
samoupravu Jasminka Citković, pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i
gospodarstvo mr.sc. Jasna Perhat, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav,
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu Stanka Car, viša savjetnica za lokalnu
samoupravu i odnose s javnošću Melanija Milat-Ružić, direktorica EKO Murvice
d.o.o. Sonja Polonijo, direktor Murvice d.o.o. Jevgenije Prpić, v.d. ravnateljica
Gradske knjižnice i čitaonice Irena Krmpotić, zapovjednik JVP Grada Crikvenice
Robert Hrelja, ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice Silvija Huljina, ravnateljica OŠ
Vladimira Nazora Deana Čandrlić Zorica, ravnateljica OŠ Zvonka Cara
DesireePečaver, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Martina Magaš, ravnateljica
Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ sanja Škrgatić, predsjednik Savjeta mladih
Gracijan Čop, voditeljica Odsjeka Vjekoslava Glavan,predstavnik Savjeta mladih
Vedran Pavličević, predstavnici medija – Novi List.
Aktualni sat
Branko Kleković postavlja pitanje vezano za natječaj Ministarstva znanosti i sporta čiji
je rok istekao 14. svibnja 2015. Natječaj je raspisan za poticanje amaterskog sporta i
sportske rekreacije, poticanje međunarodne obuke sportske suradnje kao i obuke
neplivača u školama. Postavlja pitanje da li Grad podržava sportske organizacije u
prijavi na ovaj natječaj, te da li su sportske organizacije informirane o ovom natječaju
i na koji način. Drugo se pitanje odnosi na dio Vukovarske ulice između ulice Tina
Ujevića i Ulice Kralja Tomislava koji je dio u očajnom stanju. Naime prilikom
predstavljanja Proračuna za 2015. godinu rečeno je da će se isti dio sanirati iz
sredstava održavanja. Jasminka Citković odgovara da se je natječaj Ministarstva
poslan na grupu sportskih udruga a koje dobivaju veći dio sredstava iz proračuna i
čije je poslovanje uredno što se je utvrdilo internim nadzorom. Na sastanku je bilo pet
udruga te je utvrđeno da niti jedna od njih ne održava i ne prati treninge na taj način
kako je traženo natječajem. Zaključak sa sastanka je da se svim sportskim udrugama
pošalje mail kako bi treninzi bili kontinuirano praćeni od strane trenera te obrađeni
kao seminarski rad koji bi se kasnije mogao upotrijebiti kod prijave na natječaj.
Predsjednik Gradskog vijeća napomenuo je da će se vijećnika pisanim putem
izvijestiti koje su udruge bile nazočne na istom sastanku. Zamjenik gradonačelnika
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Veselko Mutavgjić odgovara da je Vukovarska ulica u planu održavanja za 2015.
godinu i da će planirani radovi biti izvršeni u drugoj polovici 2015. godine.
Marina Baričević postavlja pitanje vezano za radno vrijeme ugostiteljskih lokala,
odnosno tko će kontrolirati da li se lokali pridržavaju propisanog radnog vremena i da
li će postojati sankcije. Drugo se pitanje odnosi na cijenu parkinga. Naime krenulo se
je sa cijenom 5 kuna jedan sat a svaki slijedeći 7 kuna, da bi se isto nakon nekoliko
dana promijenilo i to sa 5 na 6 kuna i sa 7 na 8 kuna. Isto se odnosi na naše
stanovnike koji parkiraju vozila na obali i plaćaju zimi 50 kuna a u ljeti 250 kuna
mjesečno. Postavlja pitanje koji su razlozi povećanja cijene i to kroz nekoliko dana.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da će lokalna samouprava
imati veće ovlasti kada se radi o radnom vremenu ugostiteljskih lokala ali kada Zakon
stupi na snagu. Grad će dati prijedlog nekih novih odluka. Činjenica je da su cijene
parkinga povećane i to u sezoni kako bi komunalno poduzeće prihodovalo sredstva
koja im nedostaju. Ispod vijadukta nalazi se veliki parking i povoljnija je cijena a tko
se želi parkirati na u prvom redu mora platiti skuplju cijenu.
Željko Skrbin primjećuje da se većina vijećnička pitanja odnose na kvalitetu života.
Mnoga su na Gradskom vijeću dobila odgovor ali nisu realizirana. Navodi primjer da
vijećnik postavi pitanje za koje ne trebaju materijalna sredstva, dobije odgovor ali
realizacije nema – parkiranje na nogostupu ispred apoteke. Nadalje navodi da je na
šetnici zdravlja od vrtića do bazena u Selcu parkirano oko 200 vozila. Isti je slučaj od
Saxa na Črnom molu do Kačjaka u Dramlju. Oko pola milijuna kuna u tijeku turističke
sezone se izgubi, što znači da imamo dovoljno parkirališta ali nismo organizirani.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić ne slaže se sa vijećnikom kada se radi o
odgovorima na vijećnička pitanja i naglašava da se ponekad tražene radnje ne mogu
izvršiti jer je problem zakon, neka su u rješavanju i slično, ali se za svako odgovoreno
pitanje pokušava naći rješenje. Kada se radi o parkiranju na potezu uz obalu prema
Selcima i Dramlju naglašava da je obalna linija preduga kako bi se organizirala
naplata parkinga. Legalni sustav parkiranja bio bi preskup obzirom na označavanje
kontrolu i postavljanje naplatnih uređaja a sve u skladu sa zakonom. Činjenica je da
bi se neke dionice mogle urediti ali kompletna obalna crta ne. Željko Skrbin nije
zadovoljan odgovorom na prvo pitanje i smatra da je isti odgovor demagoški. Što se
tiče odgovora na drugo pitanje i dalje tvrdi da problem parkiranja u Crikvenici nije
riješen na adekvatan način.
Dragan Magaš postavlja pitanje da li se može predvidjeti prostor za rad MO Istok kao
i prostor za održavanje raznih aktivnosti za djecu. Gradonačelnik odgovara da u
Ladviću kod boćališta postoje dva objekta koja bi se trebala staviti u funkciju interesa
građana te će se u dogledno vrijeme razmotriti ovaj upit.
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Paulo Krmpotić postavlja pitanje da li je i tko je pozvan na otvaranje tunere u Selcima
koja je rekonstruirana sredstvima MO Selce. Kako je to jedina osvijetljena tunera na
Jadranu postavlja pitanje zašto ne svijetli. Zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić naglašava da nije pozvan na otvaranje, a zašto tunera ne svijetli ne zna.
Predsjednik Gradskog vijeća dodaje da ni on nije pozvan na otvaranje tunere.
Dino Manestar izvještava da je tabela na zapadnom dijelu Grada sa natpisom Crni
mol izmjenjena u Črni mul a što je bilo jedno od vijećničkih pitanja, pa je tragom toga
potrebno izmjeniti i ostale dokumente. Kada se radi o čistoći zapadnog dijela
Crikvenice od Hotela Omorike do Kačjaka ima jako malo kanti za smeće. Moli, da se
u tom dijelu intervenira. Nadalje naglašava da područje oko restorana Lanterna u
Dramlju nije u funkciji i postavlja pitanje da li će se ove turističke sezone stanje
promijeniti. Daljnje pitanje je upućeno TZ Crikvenici a odnosi se na dodjelu nagrada
za najljepšu okućnicu. Dobitnicima nagrada za najljepšu okućnicu još iz 2013. godine
nisu uručene nagrade, a natječaj je završen, odabir je izvršen i nagrađeni su
obaviješteni o istom. Prošle su već dvije godine a nagrađeni nisu primili nagradu.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da će kante za smeće na
predjelu Omorika – Kačjak biti postavljene do konca šestog mjeseca. Upoznaje
nazočne da tim za urbanu opremu upravo na području grada snima izgled
komunalne opreme. Kada se radi o području Lanterne odgovara da je bilo naznaka
da će se do 15. svibnja odobriti plaža Lanterna u Planu lokacija te će koncesijsko
vijeće donijeti odluku o dodjeli iste nekom od koncesionara. Smatra da je 01. lipnja
krajnji rok za dodjelu koncesije. Vezano za pitanje nagrađenih za najljepšu okućnicu
direktorica TZ Crikvenica Marijana Biondić odgovara da će odgovor dati pisanim
putem.
Kuzman Dokoza naglašava da nije zadovoljan odgovorom vezano za Plažu
Lanterna. Turisti otkazuju rezervacije na području Dramlja zbog neuređenih plaža.
Kada se radi o dodjeljivanju koncesija za razne prodajne prostore smatra da bi iste
koncesije trebalo davati na rok od 12 mjeseci iz razloga što preostali dio godine na
koji se ne daje koncesija prostor postaje neuredan i neočišćen sve do iduće turističke
sezone. Zamjenik gradonačelnika odgovara da je plaža Lanterna u sustavu postupka
davanja koncesije. Uslijedio je žalbeni postupak na dodjelu koncesije. Ministarstvo je
od Županije zahtijevalo ponavljanje natječaja. Županija nije ponovila natječaj već je
pokrenula postupak pred Ustavnim sudom. Pitanje je koliko je vijećnika Županije sa
našeg područja diglo glas u Županiji protiv ovakvog postupanja. Kada se radi o
površinama na kojima se daje koncesija za tri mjeseca maksimalno treba raditi da se
iste površine nakon korištenja stave u prvobitnu funkciju i očiste od stvari i predmeta.
Josip Friš postavio je pitanje vezano za sudjelovanje na lokalnoj radionici u srednjoj
školi gdje su srednjoškolci pitali za iskorištavanje potencijala Kotora u turističke svrhe
i uvođenje iskaznica za gradsku plažu za građane sa stalnim mjestom boravka u
Crikvenici. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić obrazlaže da kada se radi o
ulaganju u Kotor Grad Crikvenica učestvovao je sa nekim malim ulaganjima, ali
točniju priču o budućnosti Kotora i turizmu obrazložiti će u pisanom obliku TZ Grada
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Crikvenica. Naglašava da je zanimljiva inicijativa vezana za uvođenje iskaznica za
gradsku plažu. Potrebno je naći model i poraditi ćemo na tome.
Igor Posarić postavlja pitanje što je sa prijevozom turista sa Aerodroma Krk u
Crikvenicu. Drugo se pitanje podnosi na šetnicu uz Dubračinu koja je u dijelu ušća
popločena kamenim pločama a sada se na istoj površini parkiraju vozila. Smatra da
je to preskupi parking obzirom na sredstva uložena u to i postavlja pitanje da li će se
postaviti stupiće koji bi onemogućili parkiranje. Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić
odgovara da od 15. lipnja započinje prijevoz na relaciji Crikvenica- Aerodrom Krk.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da će se dio novopopločenog
prostora šetnice Dubračina zaštititi stupićima a na dijelu će se iscrtati parking. Cilj
popločenja je i dugoročno spajanje svih mostova na Dubračini. Inače postaviti će se
stupići sa logom Grada Crikvenice i njihova izrada traje nešto duže.
Davorka Vukelić postavlja pitanje u kojem je statusu projekt crikveničke marine jer je
jedan od odgovora bio da je projekt u stanju mirovanja obzirom na određivanje
granica pomorskog dobra. Drugo je pitanje da li je moguće na šetnici Crikvenica
Selce postaviti kante za smeće i klupe. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
odgovara da smo vezano uz marinu riješili sa lukom za javni promet i na redu je
utvrđivanje granice luke za nautički turizam od strane Županije pa ako uz malo sreće
dobijemo koncesionara sve će krenuti. Kada se radi o šetnici Crikvenica-Selce ista je
više prometnica nego šetnica i to Županijska. Ima nešto komunalne opreme a lanjske
je godine postavljeno i nešto klupa. Nastojati će se da se postave kante za smeće.
Nakon aktualnog sata predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je na sjednici
nazočno 15 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dnevni red kako su vijećnici primili u
materijalima kao i tri točke koje se predlažu po hitnom postupku:
1. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
UPU 24:Miramare (Crikvenica)
Za uvrštenje točke u dnevni red po hitnom postupku glasovalo je 10 vijećnika.
2. Zaključak o podržavanju prijedloga projekta i potpisivanju Pisma namjere za
prijedlog prijave projekta – projekt Vodifikacija naselja Manestri-KlanfariDramalj
Za uvrštenje točke u dnevni red po hitnom postupku glasovalo je 13 vijećnika.
3. Zaključak o podržavanju prijedloga projekta i potpisivanju Pisma namjere za
prijedlog prijave projekta – projekt I. faze kanalizacije sanitarnih voda naselja
Jadranovo
Za uvrštenje točke u dnevni red po hitnom postupku glasovalo je 13 vijećnika.
Predsjednik Vijeća utvrdio je da su točke prema iznijetom prijedlogu izglasane
da postanu točke dnevnog reda, pa će se iste razmatrati kao točke 9. 10. i 11.
Dnevnog reda.
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Predsjednik je dao dnevni red na glasovanje te je sa 10 glasova ZA prihvaćen
slijedeći

Dnevni

red

1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog odluke o prihvaćanju sudjelovanja Grada Crikvenice na projektu eŽupanija
3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za posebna postignuća
učenika i studenata
4. Prijedlog imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
5. Prijedlog imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
6. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Vladimira
Nazora Crikvenica
7. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Zvonka Cara
Crikvenica
8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima na kojima se može obavljati
prodaja robe izvan prodavaonica na području Grada Crikvenice
9. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU
24:Miramare (Crikvenica)
10.Zaključak o podržavanju prijedloga projekta i potpisivanju Pisma namjere za
prijedlog prijave projekta – projekt Vodifikacija naselja Manestri-Klanfari-Dramalj
11.Zaključak o podržavanju prijedloga projekta i potpisivanju Pisma namjere za
prijedlog prijave projekta – projekt I. faze kanalizacije sanitarnih voda naselja
Jadranovo
TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća
Kako vijećnici nisu imali primjedbi sa
14 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.
TOČKA 2. Prijedlog odluke o prihvaćanju sudjelovanja Grada Crikvenice na
projektu e-Županija
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
2 glasa PROTIV
2 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
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ODLUKU
o prihvaćanju sudjelovanja Grada Crikvenice na projektu e-Županija
(Tekst
Odluke
KLASA:402-01/14-01/31,UR.BROJ:2107/01-05/09-15-6
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

prileži

TOČKA 3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za posebna
postignuća učenika i studenata
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
Vijećnici su sa
15 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za posebna postignuća učenika i studenata
(Tekst
Odluke
KLASA:022-01/14-01/36,UR.BROJ:2107/01-04/03-15-9
prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Predsjednik vijeća utvrdio je da je dolaskom vijećnice Davorke Vukelić nazočno 16
članova Gradskog vijeća.
TOČKA 4. Prijedlog imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje mr.sc. Dragan Magaš obrazložio je točku
dnevnog reda.
Vijećnici su sa
15 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na temelju prijedloga Odbora za izbor i imenovanje
predlaže Županijskoj Skupštini Primorsko-goranske županije imenovanje sudaca
porotnika za Županijski sud u Rijeci kako slijedi:
1. Valentina Pauković, Crikvenica, Braće Car Uračić 18,
2. Iva Šaban, Jadranovo, Omladinska 44.
(Tekst Zaključka KLASA: 711-01/15-01/58 UR. BROJ:2107/01-04/03-15-3 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 5. Prijedlog imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje mr.sc. Dragan Magaš obrazložio je točku
dnevnog reda.
Vijećnici su sa
15 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na temelju prijedloga Odbora za izbor i imenovanje
predlaže Županijskoj Skupštini Primorsko-goranske županije imenovanje sudaca
porotnika za Općinski sud u Rijeci kako slijedi:
1. Juraj Rošić, Crikvenica Benići 74
2. Lea Katarina Pilaš, Dramalj, Katrica 3.
(Tekst Zaključka KLASA: 711-01/15-01/59 UR. BROJ:2107/1-04-15-3 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 6. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole
Vladimira Nazora Crikvenica
Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta obrazložila je zamjenica
gradonačelnika Silvia Crnić.
Vijećnici su sa
15 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova donijeli
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice daje prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta
Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica, KLASA: 012-03/15-01/5, UR. BROJ:
2107/01-31-01-15-2 od 27. ožujka 2015. g.
(Tekst Zaključka KLASA:600-01/15-01/10, UR:BROJ:2107/01-04/07-15-5 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 7. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole
Zvonka Cara Crikvenica
Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta obrazložila je zamjenica
gradonačelnika Silvia Crnić.
Vijećnici su sa
15 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova donijeli
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ZAKLJUČAK
Daje se prethodna suglasnost na Statut OŠ Zvonka Cara Crikvenica, KLASA:012-10/15-

01/04, UR:BROJ:2107/01-32/1-15-01 od 27. ožujka 2015.g.
(Tekst Zaključka KLASA:600-01/15-01/06, UR:BROJ:2107/01-04/07-15-5 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima na kojima se
može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Grada Crikvenice
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
U raspravi je učestvovao Vedran Antić i Branko Kleković.
Nakon pauze gradonačelnik je predložio
Amandman
„U članku 1. Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni odluke o mjestima na kojima se
može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica na području Grada Crikvenice, u
stavku 3. iza riječi „utvrditi“ dodaju se riječi „vrsta materijala“.
Amandman je postao sastavni dio Prijedloga odluke.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan
prodavaonica na području Grada Crikvenice
(Tekst Odluke KLASA:363-01/15-01/191, UR.BROJ:2107/01-06/3-15-6 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 9. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja UPU 24:Miramare (Crikvenica)
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
U raspravi su učestvovali Branko Kleković, Igor Posarić i Dino Manestar.
Vijećnici su sa
9 glasova ZA
0 glasova PROTIV
7 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 24:Miramare
(Crikvenica)
(Tekst Odluke KLASA:350-01/14-01/68, UR.BROJ:2107/01-06/2-15-50 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 10.Zaključak o podržavanju prijedloga projekta i potpisivanju Pisma
namjere za prijedlog prijave projekta – projekt Vodifikacija naselja ManestriKlanfari-Dramalj
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice podržava prijedlog prijave projekta Vodifikacije
naselja Manestri - Klanfari - Dramalj na ograničeni poziv Financiranje provedbe
investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne
vodoopskrbe/odvodnje br. EN.2.1.16.” i u tu svrhu upućuje Pismo namjere za
podnošenje prijedloga projekta.
(tekst Odluke KLASA: 402-01/15-01/21 UR.BROJ: 2107/01-05/03-15-3 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 11. Zaključak o podržavanju prijedloga projekta i potpisivanju Pisma
namjere za prijedlog prijave projekta – projekt I. faze kanalizacije sanitarnih
voda naselja Jadranovo
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice podržava prijedlog prijave projekta I. faza
kanalizacije sanitarnih voda naselja Jadranovo na ograničeni poziv Financiranje
provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne
vodoopskrbe/odvodnje br. EN.2.1.16.” i u tu svrhu upućuje Pismo namjere za
podnošenje prijedloga projekta.
(tekst Odluke KLASA: 402-01/15-01/22 UR. BROJ:2107/01-05/03-15-3 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 20,45 sati.
Stručna referentica za pripremu sjednica
Gradskog vijeća i arhivu
Dubravka Pobor

Predsjednik Gradskoga vijeća
Lovorko Gržac, ing.
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