ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
održane dana 16. prosinca 2015. godine u 17,00 sati
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
Josip Friš, Mato Gavran, Lovorko Gržac,ing., Paulo Krmpotić, Darko Pavlić, Kuzman
Dokoza, Zdravko Pernar, Igor Posarić, Ivana Ševerdija, Branko Kleković, Davorka
Vukelić Ljubobratović, Vedran Antić, Marina Baričević, Damir Lončarić, dr. Dragan
Magaš.
Sjednici nije nazočan:
Dino Manestar.
Sjednici su nazočni:
Gradonačelnik,
zamjenik
gradonačelnika
Veselko
Mutavgjić,
zamjenica
gradonačelnika Silvia Crnić, 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, direktor
EKO Murvice d.o.o.Radivoj Belobrajić, 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 Zvonka Cara Desiree Pečaver, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“
Martina Magaš, voditeljica Odsjeka Vjekoslava Glavan, voditelj Odsjeka Silvio
Ratković, predstavnik Savjeta mladih Vedran Pavličević, predstavnici medija Anto
Ravlić– Novi List, Ivica Tomić – Primorski novitadi.

Aktualni sat
Mato Gavran postavlja pitanje što je sa deponijem smeća u Zoričićima i postoji li
način da se taj problem riješi. Drugo je pitanje da li se planira sagraditi bazen u
našem gradu. Gradonačelnik odgovara da je deponija Zoričići nekoliko puta čišćena.
Trebalo bi postaviti rampu ali to nije moguće jer je isto cesta između Crikvenice i
Vinodolske općine. Sanirati će se i dalje to područje ali onečišćenje ide na savjest
ljudima. Kada se radi o bazenu isto je neisplativa investicija za Grad ako je to
zatvoren bazen, jer je njegovo održavanje preskupo. Izgradnja otvorenog bazena je
zahtjevna i to je velika investicija. Već su napravljeni idejni projekti, pa se možemo
nadati da će doći na red i ta investicija.
Damir Lončarić postavio je pitanje komunalnog uređenja određenih dijelova Selaca
kao primjer ulice Andrije Antića i Ulice Maršala Tita. Radi se o saniranju kolne
površine, elektroenergetskoj mreži, vodovodu, odvodnji. Drugo se pitanje odnosi na
uređenje vertikalnog prilaza moru uz Hotel Slaven. Sada je to neuređen prolaz koji je
glavna vertikala turistima za odlazak na plažu. Treće se pitanje odnosi na Dom
umirovljenika koji je nedavno otvoren, te postavlja pitanje da li imamo program koji bi
domicilnim umirovljenicima davao određene povoljnosti za boravak u domu. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da cestovna infrastruktura u Selcu nije
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alarmantna i da se radi o održavanju. Određenim redoslijedom rješavaju se ceste pa
će tako na red doći ulica Andrije Antića i Ulica Maršala Tita. Put uz Hotel Slaven će
do turističke sezone biti priveden svrsi. Zamjenica gradonačelnika odgovara da se
pomoć starijima i nemoćnima u Gradu inače provodi. Ukoliko se pokaže da isto nije
dovoljno potrebno je razgovarati o nekim povoljnijim cijenama za Grad kada se radi o
domu umirovljenika. Inače cijena u domu je sada oko 5000,00 kuna mjesečno.
Branko Kleković postavlja pitanje što se je učinilo zbog zatvaranja Konzumovih
trgovina- Dramalj, Črni mul, bivše Belje, odnosno da li je Grad koga kontaktirao.
Drugo se pitanje odnosi na Vukovarsku ulicu – što je sa njenim uređenjem.
Gradonačelnik odgovara da se očito zatvaraju nerentabilne trgovine. Kako idući
tjedan dolazi predstavnik Konzuma, razgovarati će se i o tom problemu. Kada se radi
o Vukovarskoj ulici odgovara da će se ista asfaltirati.
Marina Baričević postavlja pitanje kada će se osvijetliti spomenik Stjepana Radića.
Nadalje ističe problem da u Thalassotherapiji nema otorinolaringologa svakodnevno
već samo tri puta tjedno. Neki je dan nastao problem kada je hitno trebalo primiti
dijete kojemu je komad rasprsnutog ekrana mobitela dospjelo u usta. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da će se početkom iduće godine staviti
led reflektor za osvjetljenje spomenika Stjepana Radića. Vijećnik Damir Lončarić
inače ravnatelj Thalasotherapia Crikvenica obrazlaže da postoji primarna i
sekundarna zdravstvena zaštita. Thalassotherapia Crikvenica pruža sekundarnu
zdravstvenu zaštitu, bavi se rehabilitacijom a ne hitnoćama i nemamo hitni trakt pa
tako ni dežurstvo 24 sata. Marina Baričević odgovara da je svaki doktor dužan primiti
hitnoću.
Žarko Stilin obratio se je vijećnicima pozdravljajući ih nakon dužeg izbivanja i
postavio gradonačelniku pitanje da li mu je nedostajao u Gradskom vijeću.
Gradonačelnik je odgovorio da mu nije nedostajao ali mu je drago da će surađivati.
Zdravko Pernar postavio je pitanje kako je poslovala Gradska plaža a obzirom na
našu odluku da se iznajmljivanje plažnih rekvizita da našem poduzeću Murvici d.o.o.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je zarađeno oko 1,5 miliona
kuna samo na ležaljkama, te je zahvalio svim vijećnicima koji su podržali ovu odluku
prilikom donašanja na sjednici gradskog vijeća. Smatra da je do ove godine oštećeno
naše poduzeće Murvica iz razloga jer nije imalo mogućnost iznajmljivanja plažnih
rekvizita na plaži na kojoj ima koncesiju. Ove je godine pet zaposlenika obavilo sav
taj posao.
Nakon aktualnog sata predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je na sjednici
nazočno 13 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dnevni red koji su vijećnici primili u
materijalima.
Vijećnici su sa 13 glasova prihvatili slijedeći
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Dnevni red
1.Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća
2. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2014. godinu
3. Prijedlog odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz
Proračuna Grada Crikvenice članu Gradskog vijeća Igoru Posariću
4. Prijedlog programa rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Crikvenice za
2016. godinu
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika braniteljima
Domovinskog rata na području Grada Crikvenice
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluku o osnivanju Povjerenstva za postavljanje
Spomenika braniteljima 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za
prevenciju kriminaliteta na području Grada Crikvenice
8. Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2016-18. godinu
8.1. Opći i posebni dio Proračuna 2016-18. godine
8.2. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenica za 2016. godinu
8.3. Prijedlog plana razvojnih programa 2016-18. godine
8.4. Prijedlog plana proračuna po izvorima za 2016. godinu
8.5.1. Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu – opisi 2016-18.
8.5.2. Dječji vrtić „Radost“ – opisi 2016-18.
8.5.3. Osnovna škola Vladimira Nazora – opisi 2016-18.
8.5.4. Osnovna škola Zvonka Cara - opisi 2016-18.
8.5.5. Gradska knjižnica Crikvenica - opisi 2016-18.
8.5.6. Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić - opisi 2016-18.
8.5.7. Muzej Grada Crikvenica - opisi 2016-18.
8.5.8. Vijeće albanske nacionalne manjine - opisi 2016-18.
8.5.9. Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo - opisi 2016-18.
8.5.10. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
imovinu - opisi 2016-18.
8.5.11. Javna vatrogasna postrojba - opisi 2016-18.
8.6. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
8.7. Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2016. godinu,
8.8. Prijedlog programa spomeničke rente za 2016. godinu
8.9. Prijedlog programa utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu
8.10. Prijedlog programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
8.11. Prijedlog programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016.
godinu
9. Prijedlog odluke o donošenju UPU Omorika (Dramalj - Crikvenica) – T15
10. Prijedlog za davanje ovlaštenja gradonačelniku u svezi prijedloga nagodbe za
isplatu naknade za eksproprirano (izvlašteno) građevinsko zemljište u Crikvenici
11. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog I. izmjena I dopuna Statuta Osnovne
škole Vladimira Nazora
12. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog I. izmjena I dopuna Statuta Osnovne
škole Zvonka Cara
13. Izvješće o poslovanju Radio DJ Crikvenica za 2014. godinu
14. Prijedlog odluke o suosnivanju FLAG-a (Lokalne akcijske grupe u ribarstvu)
15. Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna Grada Crikvenice za 2015-17. godinu
(izvjestitelj: gradonačelnik)
15.1. Opći i posebni dio Proračuna 2015-17. godine

3

15.2. Prijedlog II. izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenica za 2015.
godinu
15.3. Prijedlog plana razvojnih programa II izmjene 2015-17. godine
15.4. Prijedlog plana proračuna po izvorima II izmjene godinu
15.5.1. Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu – opisi II
izmjene2015-17.
15.5.2. Dječji vrtić „Radost“ – opisi II izmjene 2015-17.
15.5.3. Osnovna škola Vladimira Nazora – opisi II izmjene 2015-17.
15.5.4. Osnovna škola Zvonka Cara - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.5. Gradska knjižnica Crikvenica - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.6. Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.7. Muzej Grada Crikvenica - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.8. Vijeće albanske nacionalne manjine - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.9. Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.10. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
imovinu - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.11. Javna vatrogasna postrojba - opisi II izmjene 2015-17.
15.6. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi II. izmjene za 2015.godinu,
15.7. Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi II. izmjene za
2015. godinu,
15.8. Prijedlog programa spomeničke rente II. izmjene za 2015. godinu,
15.9. Prijedlog programa utroška boravišne pristojbe II. izmjene za 2015. godinu,
15.10. Prijedlog programa gradnje objekata komunalne infrastruktureII. izmjene za
2015. godinu,
15.11. Prijedlog programa održavanja objekata komunalne infrastrukture II. izmjene
za 2015. godinu.

TOČKA 1.Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća.

TOČKA 2. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2014. godinu
Izvješće o poslovanju Zračne luke obrazložio je direktor Tomislav Palalić .
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković, Žarko Stilin i zamjenica gradonačelnika
Silvia Crnić.
Predsjednik je utvrdio kvorum od 16 vijećnika.
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Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaće se Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2014. godinu.
(tekst zaključka KLASA: 400-01/15-01/168 UR.BROJ: 2107/01-04/07-15-5 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 3. Prijedlog odluke o obustavi isplate sredstava za redovno
godišnje financiranje iz Proračuna Grada Crikvenice članu
Gradskog vijeća Igoru Posariću
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik.
U raspravi je sudjelovao Igor Posarić.
Vijećnici su sa
14 glasova ZA
0 glasova PROTIV
2 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje izProračuna Grada
Crikvenice članu Gradskogvijeća Igoru Posariću.
(tekst Odluke Klasa: 400-01/15-01/172, UR.BR.: 2107/01-04/3-15-4 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)

TOČKA 4. Prijedlog programa rada i financijski plan Savjeta mladih
Grada Crikvenice za 2016. godinu
Obrazloženje po Prijedlogu programa dao je gradonačelnik.
Vijećnici su sa
14 glasova ZA
0 glasova PROTIV
2 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2016.
godinu.
(tekst Odluke Klasa: 021-01/15-01/40, UR.BR.: 2107/01-04/3-15-2 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomenika
braniteljima Domovinskog rata na području Grada Crikvenice
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je predsjednik Gradskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković, Igor Posarić i Vedran Antić.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izmjeni Odluke o podizanju spomenika braniteljima Domovinskog rata na području
Grada Crikvenice
(tekst Odluke Klasa: 611-01/14-01/02, UR.BR.: 2107/01-04/3-15-7 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)

TOČKA 6. Prijedlog odluke o
izmjeni Odluku o osnivanju
Povjerenstva za postavljanje Spomenika braniteljima
Obrazloženje po prijedlogu odluke dao je predsjednik Gradskog vijeća.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izmjeni Odluku o osnivanju Povjerenstva za postavljanje Spomenika braniteljima
(tekst Odluke Klasa: 611-01/15-01/01, UR.BR.: 2107/01-04/3-15-3 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)

TOČKA 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za
prevenciju kriminaliteta na području Grada Crikvenice
Obrazloženje po prijedlogu odluke dao je predsjednik Gradskog vijeća.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli

6

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada
Crikvenice
(tekst Odluke KLASA:804-04/14-01/08,UR.BR.:2107/01-04/03-15-14 prileži Zapisniku
i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 8. Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2016-18. godinu
8.1. Opći i posebni dio Proračuna 2016-18. godine
8.2. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenica za 2016. godinu
8.3. Prijedlog plana razvojnih programa 2016-18. godine
8.4. Prijedlog plana proračuna po izvorima za 2016. godinu
8.5.1. Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu – opisi 2016-18.
8.5.2. Dječji vrtić „Radost“ – opisi 2016-18.
8.5.3. Osnovna škola Vladimira Nazora – opisi 2016-18.
8.5.4. Osnovna škola Zvonka Cara - opisi 2016-18.
8.5.5. Gradska knjižnica Crikvenica - opisi 2016-18.
8.5.6. Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić - opisi 2016-18.
8.5.7. Muzej Grada Crikvenica - opisi 2016-18.
8.5.8. Vijeće albanske nacionalne manjine - opisi 2016-18.
8.5.9. Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo - opisi 2016-18.
8.5.10. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
imovinu - opisi 2016-18.
8.5.11. Javna vatrogasna postrojba - opisi 2016-18.
8.6. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
8.7. Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2016. godinu,
8.8. Prijedlog programa spomeničke rente za 2016. godinu
8.9. Prijedlog programa utroška boravišne pristojbe za 2016. godinu
8.10. Prijedlog programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
8.11. Prijedlog programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016.
godinu
Prijedlog proračuna za 2016. godinu obrazložio je Gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković i Davorka Vukelić.
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je nazočne sa prispjelim amandmanima od
strane vijećnika Igora Posarića, Zdravka Pernara i Žarka Stilina.
(amandmani su sastavni dio Zapisnika)
Od šest amandmana koje je dao vijećnik Igor Posarić predlagač je prihvatio 1.,2.,3.,5.
i 6. amandman, tako da su isti postali sastavni dio Prijedloga proračuna. Amandman
broj 4. predlagač je prihvatio uz izmjene, a kako se je sa istima složio vijećnik Igor
Posarić, amandman broj 4. postao je sastavni dio Prijedloga proračuna.
Amandman vijećnika Zdravka Pernara predlagač je prihvatio, te je postao sastavni
dio Zapisnika.
Dva amandmana vijećnika Žarka Stilina predlagač nije prihvatio. Vijećnik Žarko Stilin
nije tražio glasovanje u svezi datih amandmana.
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Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog proračuna po
predloženim dokumentima:
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
2 glasa PROTIV
4 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Proračun Grada Crikvenice za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018.
godinu
( tekst Proračuna Grada Crikvenice za 2016. godinu KLASA:400-06/15-01/16,
UR.BR.:2107/01-01/01-15-9 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
2 glasa PROTIV
4 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2016. godinu
(tekst Odluke KLASA:400-06/15-01/16,UR.BR.:2107/01-01/01-15-10 prileži Zapisniku
i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
2 glasa PROTIV
4 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
PLAN razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018.
godinu
(tekst Plana KLASA:400-06/15-01/16, UR.BR.:2107/01-01/01-15-11 prileži Zapisniku
i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
2 glasa PROTIV
4 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
Zaključak
Prihvaća se Plan proračuna po izvorima za 2016. godinu
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
2 glasa PROTIV
4 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Opise programa Upravnog odjela za društvene djelsatnosti i lokalnu
samoupravu
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Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Opise programa Dječjeg vrtića “Radost” Crikvenica
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Opise programa Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Opise programa Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Opise programa Gradske knjižnice Crikvenica
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Opise programa centra za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Opise programa Muzeja Grada Crikvenice
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Opise programa Vijeća albanske nacionalne manjine
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Vijećnici su sa
11 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Opise programa Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Opise programa Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i imovinu
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili
Opise programa Javne vatrogasne postrojbe
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
PROGRAM
javnih potreba u kulturi za Grad Crikvenicu za 2016. godinu
(tekst Programa KLASA:612-01/15-01/20, UR.BROJ:2107/01-04/01-15-1 prileži
zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
PROGRAM
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2016. godinu
(tekst Programa KLASA:612-01/15-01/20, UR.BROJ:2107/01-04/01-15-2 prileži
zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
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(tekst Programa KLASA:612-01/15-01/20, UR.BROJ:2107/01-04/01-15-3 prileži
zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
PROGRAM
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na
području Grada Crikvenice za 2016. godinu
(tekst Programa KLASA:400-06/15-01/16, UR.BROJ:2107/01-05/01-15-12 prileži
zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
(tekst Programa KLASA:363-01/15-01/440, UR.BROJ:2107/01-06/01-15-3 prileži
zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
(tekst Programa KLASA:363-01/15-01/439, UR.BROJ:2107/01-06/01-15-3 prileži
zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 9. Prijedlog odluke o donošenju UPU Omorika (Dramalj Crikvenica) – T15
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je vijećnike sa amandmanom koji je dao
vijećnik Kuzman Dokoza.
(amandman vijećnika Kuzmana Dokoze u privitku je zapisnika)
Predlagatelj je amandman djelomično prihvatio. Amandman se sastoji od tri točke a
predlagatelj nije prihvatio prvu i drugu točku amandmana, dok je treću točku
prihvatio.
Kuzman Dokoza se je složio sa obrazloženjem amandmana i nije zatražio
glasovanje. Tako je amandman postao sastavni dio Prijedloga odluke.
U raspravi je sudjelovao Branko Kleković.
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Nakon rasprave predlagatelj je povukao točku dnevnog reda.

TOČKA 10. Prijedlog za davanje ovlaštenja gradonačelniku u svezi
prijedloga nagodbe za isplatu naknade za eksproprirano
(izvlašteno) građevinsko zemljište u Crikvenici
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić, voditelj odsjeka Silvio Ratković i gradonačelnik.
Prije glasovanja predsjednik je utvrdio kvorum od 15 članova Gradskog vijeća.
Vijećnici su sa
14 glasova ZA
0 glasova PROTIV
1 SUZDRŽAN glas
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice ovlašćuje gradonačelnika Grada Crikvenica da sa
ovlaštenicima naknade u upravnom postupku koji se vodi pred Uredom državne
uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za imovinsko-pravne poslove,
Ispostava Crikvenica Klasa: UP/I-942-05/04-01/21 ponudi i sklopi nagodbu, a sve
sukladno Zaključku gradonačelnika od 7. prosinca 2015. godine.
(tekst Zaključka KLASA: 944-01/02-01/8 UR.BROJ: 2107/01-04/07-15-41prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 11. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i
dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora
Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
Vijećnici su sa
15 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Statuta Osnovne škole
Vladimira Nazora Crikvenica.
(tekst Zaključka KLASA:600-01/15-01/06, UR:BROJ:2107/01-04/03-15-11 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 12. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i
dopuna Statuta Osnovne škole Zvonka Cara
Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
Vijećnici su sa
15 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na I. izmjene i dopune Statuta Osnovne škole
Zvonka Cara Crikvenica.
(tekst Zaključka KLASA:600-01/15-01/10, UR:BROJ:2107/01-04/03-15-11 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 13. Izvješće o poslovanju Radio DJ Crikvenica za 2014.
godinu
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik.
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
0 glasova PROTIV
5 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća Izvješće o poslovanju RADIO DJ
CRIKVENICA za 2014. godinu.
(tekst Zaključka KLASA: 400-01/15-01/186 UR.BROJ: 2107/01-04/07-15-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 14. Prijedlog odluke o suosnivanju FLAG-a
Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
Vijećnici su sa
15 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu
(tekst Odluke KLASA: 023-01/15-01/23 UR.BROJ: 2107/01-05/05-15-4 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 15. Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna Grada
Crikvenice za 2015-17. godinu
15.1. Opći i posebni dio Proračuna 2015-17. godine
15.2. Prijedlog II. izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenica za 2015.
godinu
15.3. Prijedlog plana razvojnih programa II izmjene 2015-17. godine
15.4. Prijedlog plana proračuna po izvorima II izmjene godinu
15.5.1. Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu – opisi II
izmjene2015-17.
15.5.2. Dječji vrtić „Radost“ – opisi II izmjene 2015-17.
15.5.3. Osnovna škola Vladimira Nazora – opisi II izmjene 2015-17.
15.5.4. Osnovna škola Zvonka Cara - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.5. Gradska knjižnica Crikvenica - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.6. Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.7. Muzej Grada Crikvenica - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.8. Vijeće albanske nacionalne manjine - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.9. Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.10. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
imovinu - opisi II izmjene 2015-17.
15.5.11. Javna vatrogasna postrojba - opisi II izmjene 2015-17.
15.6. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi II. izmjene za 2015.godinu,
15.7. Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi II. izmjene za
2015. godinu,
15.8. Prijedlog programa spomeničke rente II. izmjene za 2015. godinu,
15.9. Prijedlog programa utroška boravišne pristojbe II. izmjene za 2015. godinu,
15.10. Prijedlog programa gradnje objekata komunalne infrastruktureII. izmjene za
2015. godinu,
15.11. Prijedlog programa održavanja objekata komunalne infrastrukture II. izmjene
za 2015. godinu.
Obrazloženje Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice dao je
gradonačelnik.
Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je nazočne sa dva amandmana od strane
predlagača koji su postali sastavni dio Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna
Grada Crikvenice.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog II. izmjena i dopuna
Proračuna po predloženim dokumentima:
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu s
projekcijama za 2016. i 2017. godinu
(tekst II. izmjena i dopuna Proračuna KLASA: 400-06/15-01/30 UR.BROJ: 2107/0105/02-15-4 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
donijeli
Zaključak
Prihvaća se Opći i posebni dio Proračuna 2015-17. godine
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
II.izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenica za 2015. godinu
(tekst Odluke KLASA: 400-06/15-01/30 UR.BROJ: 2107/01-05/02-15-5 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
II izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu s projekcijama za 2016 i
2017.godinu
(tekst Odluke KLASA: 400-06/15-01/30 UR.BROJ: 2107/01-05/02-15-6 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
donijeli
Zaključak
Prihvaćaju se II izmjene Plana proračuna po izvorima za 2015. godinu
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili
Opise II. izmjene za 2015. godinu Upravnog odjela za društvene djelatnosti i
lokalnu samoupravu
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili
Opise II. izmjena za 2015.-17.godinu Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica
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Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili
Opise II. izmjena za
Crikvenica

2015.-17.godinu Osnovne škole Vladimira Nazora

Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili
Opise II. izmjena za 2015.-17.godinu Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili
Opise II. izmjena za 2015.-17.godinu Gradske knjižnice Crikvenica
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili
Opise II. izmjena za 2015.-17.godinu Centra za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili
Opise II. izmjena za 2015.-17.godinu Muzeja Grada Crikvenica
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili
Opise II. izmjena za 2015.-17.godinu Vijeća albanske nacionalne manjine
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Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili
Opise II. izmjena za 2015.-17.godinu Upravnog odjela za financije, turizam i
gospodarstvo
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili
Opise II. izmjena za 2015.-17.godinu Upravnog odjela za komunalni sustav,
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili
Opise II. izmjena za 2015.-17.godinu Javne vatrogasne postrojbe
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
II. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi za Grad Crikvenicu za 2015.godinu
(tekst II. izmjene Programa KLASA: 612-01/14-01/21 UR.BROJ: 2107/01-04/01-15-8
prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
II. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi II. izmjene za Grad Crikvenicu za
2015. godinu
(tekst II. izmjene Programa KLASA: 612-01/14-01/21 UR.BROJ: 2107/01-04/01-15-8
prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
II. IZMJENE PROGRAMA
utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu
(tekst II. izmjene Programa KLASA: 612-01/14-01/21 UR.BROJ: 2107/01-04/01-15-9
prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
II. IZMJENE PROGRAMA
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na
području Grada Crikvenice za 2015. godinu
(tekst II. izmjene Programa KLASA: 400-06/15-01/30 UR.BROJ: 2107/01-05/02-15-7
prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
(tekst Programa KLASA: 363-01/15-01/312 UR.BROJ: 2107/01-06/01-15-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Vijećnici su sa
10 glasova ZA
1 glas PROTIV
4 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
PROGRAM
održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu
(tekst Programa KLASA: 363-01/15-01/311 UR.BROJ: 2107/01-06/01-15-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 19,15 sati.
Stručna referentica za pripremu sjednica
Gradskog vijeća i arhivu
Dubravka Pobor

Predsjednik Gradskoga vijeća
Lovorko Gržac, ing.
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