ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
održane dana 30. rujna 2015. godine u18,00sati
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
Josip Friš, Mato Gavran, Lovorko Gržac,ing.,Paulo Krmpotić, KuzmanDokoza,
Zdravko Pernar, Igor Posarić, Ivana Ševerdija, Dino Manestar, Branko Kleković,
Davorka Vukelić Ljubobratović, Marina Baričević, Darko Pavlić, Vedran Antić,
dr.Dragan Magaš, Damir Lončarić.
Sjednici nije nazočan: Žarko Stilin.
Sjednici su nazočni:
Gradonačelnik Damir Rukavina, zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić,
zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić, direktor KTD „Vodovod Žrnovnica“ Igor
Uremović, 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, v.d. direktor EKO Murvice Radivoj
Belobrajić, direktor Murvice d.o.o. Jevgenij Prpić, predstavnik TZ Grada Crikvenice
Tea Car Reljac, v.d. ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Irena Krmpotić,
zapovjednik JVP Grada Crikvenice Robert Hrelja, ravnateljica Muzeja Grada
Crikvenice Silvija Huljina, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Martina Magaš,
ravnateljica Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ Sanja Škrgatić, predstavnik
Savjeta mladih Vedran Pavličević, predstavnici medija – Anto Ravlić i Rade Puhar.
Aktualni sat
Mate Gavran postavlja pitanje što se je poduzelo sa pripremama za europsko
prvenstvo u nogometu U-17. Drugo je pitanje što se je poduzelo sa rješavanjem
problema postavljenih tendi na Trgu Stjepana Radića i nezadovoljstvom vlasnika
ugostiteljskih lokala koji koriste tende. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
odgovara da je vezano za europsko prvenstvo Grad Crikvenica preuzeo obvezu
napraviti okvirni plan dogradnje stadiona koji bi imao 3000 sjedećih mjesta, međutim
nije poznat podatak o financiranju istog plana odnosno sa koliko bi se sredstava
uključio Hrvatski nogometni savez. Kada se radi o tendama na Trgu Stjepana Radića
one su iste od prvoga dana i imaju vjerojatno nedostatke jer ne štite od sunca i kiše.
To im nije bila namjena već je to dekorativna namjena uz laganu zaštitu od sunca
zajedno sa posađenim drvećem. I dalje govorimo o terasama a ne o fiksnim
dijelovima objekta. Na tendama se mogu napraviti neke preinake kada se radi, ne o
kiši, već o odvodnji zaostale vode od kiše. Zaštita od sunca će ostati na ovoj razini i
vizura Trga se neće mijenjati.
Marina Baričević naglašava da na spomeniku braniteljima na Mostu branitelja
kraj Doma zdravlja svaki dan otpadaju slova koja označavaju ime mosta. Traži da se
nešto poduzme. Isto tako traži da se ispita vlasništvo u ulici Braće Brozičević za
koju je već postavljala pitanje. Ulica je u centru Grada, neuređena, prljava i
neosvijetljena. Grad je navodno htio urediti istu ali se je jedan od vlasnika stanara
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suprostavio. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da će se u
dogledno vrijeme Most hrvatskih branitelja označiti na neki uobičajeniji način jer
svakodnevno popravljanje natpisa nije dugoročno rješenje. Kada se radi o Ulici Braće
Brozičević dilema je da li je to javni prolaz iako je vlasništvo stanara. Pokušalo se je
prići stavljanju kandelabera za rasvjetu pa su radnici istjerani jer se isto postavlja na
privatnom vlasništvu. Da bi Grad bilo što napravio mora imati suglasnost vlasnika, u
ovom slučaju stanara zgrade. Marina Baričević naglašava da će na ovom problemu
raditi i dalje i kontaktirati stanare jer je narečena ulica jako ružna slika u centru
Grada.
Igor Posarić postavlja pitanje o uređenju šetnice uz Dubračinu gdje je u
posljednjih šest mjeseci napravljen veliki zahvat. Dio se nenamjenski koristi desna
obala Dubračine – koristi se za parkiranje vozila, te postavlja pitanje što će se po tom
pitanju poduzeti. Drugo se pitanje odnosi na uređenje korita Dubračine. Tko time
upravlja i da li postoji volja i želja da se uredi odnosno produži pero na ušću s kojim
bi se spriječio ulazak valova u korito pa bi i vezovi za barke na samom ušću bili
sigurniji. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić naglašava da uređenje šetnice
ide dalje jer se prilazi i uređenju mostova a do adventa veliki most će biti osvijetljen.
Kada se radi o parkiranju ide se ka tome da neće biti sav parkirni prostor na desnoj
obali Dubračine kako bi osigurali prolaz pješacima, ali neće se sva parkirna mjesta
ukinuti. Cijela bi dionica trebala biti prohodna. Koritom Dubračine upravljaju Hrvatske
vode. Veliki dio poslova u koritu je ovih godina napravljen a kada se radi o saniranju
potpornih zidova. Produbljenje korita je druga vrsta radova koja bi se trebala izvesti
na ušću Dubračine. Takav posao je odrađen kod bivše Mesoopskrbe. Morati ćemo
odraditi taj posao ukoliko Hrvatske vode neće, jer nam jugo stvara na ušću Dubračine
velike neprilike.
Ivana Ševerdija postavlja pitanje kada se planira nastavak izgradnje dječjeg
igrališta kod crkve u Dramlju. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara
da je obavljen jedan dio radova, isplaniran je teren, potporni zidovi i građevinski
radovi izvesti će se do kraja godine a igrala i hortikultura ostaje za proljeće.
Branko Kleković postavlja pitanja uređenja dijela Vukovarske ulice u
Crikvenici. Prilikom predstavljanja proračuna rečeno je da će u okviru ove godine biti
sanirana oštećenja. Do kraja godine bi trebalo to urediti jer je taj dio ulice u
neodrživom stanju. Drugo se pitanje odnosi na parkiranje u Crikvenici, odnosno
uvođenje povlašćenog parkiranja na određenim parkiralištima za mještane Grada
Crikvenice. U našem bratimljenom Gradu Poreču ta karta za fizičke osobe iznosi 150
kuna godišnje, a za pravne osobe 300 kuna i imaju mogućnost korištenja tri
parkirališta. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da se je
rebelansom smanjila količina novaca za održavanje cesta ali se nada da će se srediti
taj dio Vukovarske ulice. Kada se radi o parkirnim mjestima naglašava da je problem
parkiranja u sezoni. Preko zime su sve mogućnosti otvorene ali preko sezone je to
već teže jer je pitanje na koja bi se to parkirališta odnosilo. Ukoliko pustimo takvo
parkiranje pod rampama, imati ćemo situaciju da će nam jedno vozilo više dana biti
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na istom mjestu, a i turističkom bi se prometu na taj način oduzimalo parkirna mjesta.
Branko Kleković predlaže da bi bilo dobro da parkiralište kod doma zdravlja bude
jedino parkiralište za takvu namjenu. Napominje da je cijena parkiranja autobusa
veoma niska i ako se manja vozila parkiraju ostvaruje se veći prihod.
Nakon aktualnog sata Dubravka Pobor izvršila je prozivku a predsjednik Gradskog
vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno 16 vijećnika.
Predsjednik je dao dnevni red na glasovanje te je sa 10 glasova ZA prihvaćen
slijedeći
Dnevni

red

1. Referat mandatne komisije
2. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća
3. Referat Komisije za izbor i imenovanje
4. Prijedlog odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i
obrazovanja u gradu Crikvenici
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
6. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Crikvenice
7. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
8. Izvješće o radu gradonačelnika 01.01. – 30.06.2015.godine
9.Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenica na dan
30. 06. 2015. godine
10. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za
2015. godinu
11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (z.č.br.8543-15 k.o. Crikvenica)

TOČKA 1. Referat Mandatne komisije
Predsjednik Mandatne komisije Zdravko Pernar pročitao je Referat mandatne
komisije.
Vijećnici su primili na znanje
IZVJEŠĆE
o davanju ostavke člana Gradskog vijeća Željka Skrbina, nastavku obnašanja
mandata člana Gradskog vijeća Žarka Stilina te o određivanju zamjenika člana
Gradskog vijeća Damira Lončarića
(tekst Izvješća KLASA: 021-01/13-01/25, URBROJ: 2107/01-04/01-15-12 u privitku je
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 2. Verifikacija Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća
Kako vijećnici nisu imali primjedbi sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
2 SUZDRŽANA glasa
donijet je slijedeći
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ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

TOČKA 3. Referat Komisije za izbor i imenovanje
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje dr. Dragan Magaš pročitao je Referat
Komisije.
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
0 glasova PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
donijeli
RJEŠENJE
o prestanku mandata člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje, pok.
Franje Matejčića i imenovanje novog člana, Marine Cerović
(tekst Rješenja KLASA:021-01/15-01/35, URBROJ:2107/01-04/03-15-2 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Vijećnik Kuzman Dokoza priključio se je radu sjednice te je predsjednik utvrdio
kvorum od 16 nazočnih vijećnika.

TOČKA 4. Prijedlog odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Crikvenici
Prijedlog odluke obrazložila je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
Predsjednik Gradskog vijeća naglasio je da je na Prijedlog odluke sam predlagač dao
amandman koji je ustvari ispravak tehničke greške i koji je postao sastavni dio
Prijedloga odluke.
(Amandman gradonačelenika pr5ileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
U raspravi je sudjelovao Dino Manestar.
Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ODLUKU
o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu
Crikvenici
(tekst Odluke KLASA:601-01/15-01/07, URBROJ:2107/01-04/01-15-5 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
socijalnoj skrbi
Prijedlog odluke obrazložila je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
Predsjednik Gradskog vijeća naglasio je da je na Prijedlog odluke Odbor za
zdarvstvo i socijalnu skrb dao četiri amandmana, a predlagač je iste prihvatio tako da
su postali sastavni dio Prijedloga odluke.
(Amandmani Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb u privitku su Zapisniku i čine
njegov sastavni dio)
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković i Davorka Vukelić Ljubobratović.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
3 SUZDRŽANA glasa
donijeli
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
(tekst Odluke KLASA:550-01/15-01/27, URBROJ:2107/01-04/01-15-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavi dio)

TOČKA 6. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području
Grada Crikvenice
Prijedlog odluke obrazložio je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
U raspravi je sudjelovao Branko Kleković.
Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda na području Grada Crikvenice
(tekst Odluke KLASA:363-01/15-01/204, URBROJ:2107/01-06/03-15-8
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

prileži

TOČKA 7. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o plaći i drugim
pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog
odnosa
Prijedlog odluke obrazložio je gradonačelnik.
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Vijećnici su sa
9 glasova ZA
0 glasova PROTIV
6 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ODLUKU
o izmjeni odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
iz radnog odnosa
(tekst Odluke KLASA:-01/15-01/204, URBROJ:2107/01-06/03-15-8 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)

TOČKA 8.Izvješće o radu gradonačelnika 01.01. – 30.06.2015.godine
Izvješće o radu gradonačelnika podnio je gradonačelnik Grada Crikvenice
Damir Rukavina.
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
3 glasa PROTIV
3 SUZDRŽANA glasa
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika 01.01. – 30.06.2015.godine
(tekst Zaključka KLASA:022-01/15-01/40, URBROJ:2107/01-04/03-15-2
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

prileži

TOČKA 9. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj
nadležnosti Grada Crikvenica na dan 30. 06. 2015. godine
Izvješće o naplativosti potraživanja podnio je gradonačelnik.
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
0 glasova PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada
Crikvenica na dan 30. 06. 2015. godine
(tekst Zaključka KLASA:400-01/15-01/143, URBROJ:2107/01-05/01-15-2 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 10. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Crikvenice za 2015. godinu
Obrazloženje po Prijedlogu polugodišnjeg izvješća podnio je gradonačelnik.
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Vijećnici su sa
10 glasova ZA
0 glasova PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu
(tekst Polugodišnjeg izvještajaKLASA:400-01/15-01/134,URBROJ:2107/01-05/1-15-4
prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
2. POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana razvojnih programa za 2015. godinu
(tekst Polugodišnjeg izvješća Plana razvojnih programa KLASA:400-01/15-01/134,
URBROJ:2107/01-05/1-15-5 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
(z.č.br.8543-15 k.o. Crikvenica)
Prijedlog odluke obrazložio je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Vijećnici su sa
14 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra (z.č.br.8543-15 k.o. Crikvenica)
(tekst Odluke KLASA:940-01/14-01/14, URBROJ:2107/01-06/04-15-16
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

prileži

Dovršeno u 19,00 sati.
Stručna referentica za pripremu sjednica
Gradskog vijeća i arhivu
Dubravka Pobor

Predsjednik Gradskoga vijeća
Lovorko Gržac, ing.
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