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ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
ODRŽANE DANA 16. rujna 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., Boris Lovrić, Tomislav Gelemanović, Lovorko
Gržac, ing., Božica Kostanjšek, Robert Košuljandić, Damir Lončarić, 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, direktor KTDa „Vodovod Žrnovnica“ Igor Uremović, predsjednik Savjeta mladih Sandi Manestar,
v.d. ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice Irena Jurić, ravnateljica OŠ Vladimira
Nazora Deana Čandrlić-Zorica, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica Martina
Magaš, zapovjednik PVJ Robert Hrelja, ispred Poduzetničkog centra Vinodol Ivica
Jerčinović, predstojnica Ureda Grada Melanija Milat-Ružić, dipl.iur., pročelnik
Upravnog odjela za javne potrebe, mr. sc. Damir Gašparović, pročelnica Upravnog
odjela za financije mr. sc. Snježana Sikirić, pročelnica Upravnog odjela za komunalni
sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Stanka Car dipl.ing., predstojnik Ureda
za pravne poslove Silvio Ratković dipl.iur., stručna suradnica za promidžbu i veze s
javnošću Denisse Mandekić Krajišnik prof., stručna referntica za pripremu sjednica
Dubravka Pobor - , predstavnici medija.
Aktualni sat
Robert Košuljandić postavlja pitanje zašto se na svečanu sjednicu Gradskog
vijeća ne pozivaju bivši dužnosnici što je u jednom demokratskom sistemu
uobičajeno pravilo. Nadalje postavlja pitanje starih ruševnih objekata koji izazivaju
opasnost za prolaznike i što se poduzima sa istima. Također upoznaje nazočne sa
pismenom od starne obitelji Radil koji žive u Tomislavovoj ulici u Crikvenici, a kao
susjedi skladišta Konzuma gdje se na pločniku svakodnevno parkiraju višetonski
kamioni, te trpe štetu na svojem objektu. Melanija Milat Ružić odgovara da su u tijeku
donošenja pravila o protokolu koja su uključila i pozive bivših dužnosnika na
svečane sjednice te se ubuduće isto neće događati, što je potvrdio i predsjednik
Gradskog vijeća. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić je naglasio da je na
popisu pet objekata koji su u ruševnom stanju, da su vlasnici obaviješteni a neki i
prijavljeni građevinskoj inspekciji, te da je poduzimanje mjera u tijeku. Nadalje je
odgovorio da za problem obitelji Radil zna i da je prisutan problem snabdijevanja za
koji smatra da će se uskoro riješiti jer je sada Konzum vlasnik objekta te će težiti ka
rješenju snabdijevanja u tom dijelu koje ometa i normalno prometovanje
Tomislavovom ulicom.
Dino Manestar u ime Kluba vijećnika SDP-HSLS postavlja pitanje direktoru
KTD „Vodovod Žrnovnica“ d.o.o. u svezi računa za vodu za prošli mjesec. Naime
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iznosi na računima su izrazito visoki i za primijetiti je da su iznosi naknada skoro isti
kao i iznosi za potrošenu vodu. Na istim uplatnicama stoji ispisana reklama KTD da
vrše sve vrste iskopa te su na taj način svi poduzetnici dobili nelojalnu konkurenciju.
Obavještava nazočne da je Klub vijećnika SDP-HSLS izvijestio nadležne organe u
Županiji o povredi poslovnika na prošloj sjednici Gradskog vijeća. Postavlja pitanje u
svezi gradonačelnikovog obrazloženja, da je podnijeti amandman ARS-a na izmjene i
dopune Proračuna Grada nezakonit. Traži odgovor koji je članak Zakona o
proračunu povrijeđen u amandmanu ARS-a. Nadalje postavlja pitanje u kojem se
smjeru kreće stečaj u Jadran d.d. i što će biti sa radnicima. Igor Uremović odgovara
da se građani koji smatraju da su im iznosi za potrošnju vode preveliki jave
pojedinačno sa uplatnicama. Kada se radi o reklami za iskop naglašava da je
„Vodovod Žrnovnica“ d.o.o. poduzeće koje je registrirano za izvođenje radova i da
mora opstati na tržištu. Gradonačelnik odgovara da je manja povreda zakonitosti
izglasavanje amandmana od postupanja po nezakonitom amandmanu. Čini mu se da
se radi o članku 70. Zakona o proračunu. Što se tiče „Jadran“ d.d. sve su radnje
napravljene i jučer je bilo ročište. Jadran ima oko 450 milijuna kuna dugovanja, a
Grad nastoji djelovati tako da očuva Jadran kao cijelinu, dok bi sve drugo bilo
neuspjeh.
Lovorko Gržac postavlja pitanje vezano za nastavak javnog prijevoza na
području Grada koji je u sezonskim mjesecima izazvao
zadovoljstvo među
građanima. Drugo se pitanje odnosi na cestu D8-D8 odnosno u kojoj su fazi pripremni
radovi. Gradonačelnik obrazlaže da će se ići na natječaj kada se radi o javnom
prijevozu i da će isti funkcionirati do nove godine. Pri donošenju novog proračuna
razmišlja se o dodjeli koncesije za javni prijevoz. Po pitanju ceste D8-D8 odgovorio je
da se kreditna sredstva prebacuju sa ulice Milovana Muževića na cestu D8-D8 kako
bi se obavili cjelokupni radovi a kada se radi o fekalnoj kanalizaciji i postojećem
cjevovodu.
Božica Kostanjšek postavlja pitanje da li će se refundirati karta za prijevoz
studentima i srednjoškolcima za 9 i 10 mjesec. Nadalje postavlja pitanje da li netko
prati i da li je prijavljivano da se namjerno svakodnevno na stanici u Jadranovu
okreću putokaz i sigurnosna ogledala. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
odgovara da je teško uhvatiti tu mladu populaciju, ali isto tako da se putokazi i
ogledala odmah vraćaju u prvobitno stanje. Gradonačelnik je odgovorio da će se karta
za prijevoz za 9. i 10. mjesec srednjoškolcima i studentima refundirati.
Ratko Đeneš postavlja pitanje što je sa cestom Dvorska – Zoričići. Drugo se
pitanje odnosi na radnje koje su u tijeku sa nautičkom lukom - marinom u Crikvenici.
Ispred Kluba vijećnika HDZ postavlja pitanje što je sa romskim naseljem, te da li je
obzirom na postavljeno pitanje na prošloj sjednici u svezi otkaza učiteljice u Dramlju
nešto poduzeto. Gradonačelnik odgovara da će se u dogovoru sa ŽUC-om jedan dio
ceste Dvorska – Zoričići odraditi i to oko 3500 kvadrata ceste u smislu preasfaltiranja.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je vezano za marinu u
pripremi idejno rješenje za dobivanje lokacijske dozvole. Zamjenik gradonačelnika
Senko Smoljan odgovara da se je dogodio slučaj da je učiteljica Maja Lončarić koja je
radila u Dramlju postala višak, spajanjem daju razreda u jedan – zbog smanjenja
broja učenika. Međutim naporima Grada te razgovorom sa državnom tajnicom
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dobiven je pozitivan odgovor te je na radost djece i roditelja Maja Lončarić vraćena
na posao u Dramlju i ostala je zaposlenica Osnovne škole. Gradonačelnik odgovara
u svezi romskog naselja da je idejno rješenje napravljeno te je u postupku javni
natječaj za dobivanje građevinske dozvole. Sa gotovom projektnom dokumentacijom
možemo se javiti za dobivanje sredstava prema županiji, republici i prema europskim
fondovima.
Darko Pavlić naglašava da je na prošloj sjednici na samom početku
predsjednik Gradskog vijeća zabranio snimanje diktafonom jer nije u skladu s
Poslovnikom, a tri sata kasnije grubo je prekršio odredbe Poslovnika prilikom
donašanja Izmjena i dopuna Proračuna. Postavlja pitanje da li se ubuduće misli
provoditi stranačka stega, ili će se poštivati Poslovnik Gradskog vijeća. Gradonačelnik
naglašava da ako je Klub vijećanika SDP-HSLS znao da je nezakonit amandman
zašto je prišao izglasavanju. Melanija Milat Ružić naglašava da se radi o povredi
poslovnika ali ne o većoj nezakonitosti. Darko Pavlić naglašava da se je uvidjelo da je
amandman nezakonit tek kada je izglasan.
Igor Posarić postavlja pitanje da li i kada se planira obuka komunalnih
policajaca. Drugo pitanje je da li je desna obala Dubračine predviđena za sanaciju i
da li je napravljena procjena radova. Postavlja pitanje gradonačelniku zašto nije
poduzeo mjere radi prekoračenja radnog vremena ugostiteljskih objekata kada je to u
njegovoj nadležnosti. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara je u
planu da, od četiri komunalna redara barem dva do iduće sezone prođu obuku kako
bi mogli imati mogućnost sudjelovanja u reguliranju prometa. Gradonačelnik odgovara
da je zahtjev za uređenje obale Dubračine išao prema Hrvatskim vodama jer je Grad
zainteresiran za uređenje šetnice duž cijele obale, te je u fazi projektiranje do mosta
prema Triblju. Nadalje obrazlaže da je Gradsko vijeće donijelo odluku o buci a da je
dužina radnog vremena ugostiteljskih objekta u ingerenciji gradonačelnika te je
nastojao razgovorom sa vlasnicima lokala koji su prekršitelji pružiti im još jednu
priliku.
Daniel Buljević postavio je pitanje tko još nije platio koncesiju kada se radi o
koncesijama na plažama na što je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
odgovorio da je to samo jedan slučaj i to u Selcima. Nadalje je postavio pitanje što je
sa produženim boravkom u osnovnim školama nakon provedenih anketa, na što je
zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan odgovorio da se mora provesti među
roditeljima još jedna anketa sa cijenama koštanja produženog boravka.
Ivan Pavlić zatražio je popis dosadašnjih izvedbenih i idejnih projekata
naručenih od strane Grada Crikvenice i GKTD-a „Murvica“ u prošlim mandatima i
sadašnjem mandatu za koje nisu realizirani radovi. Zanimaju ga daljnji planovi oko
realizacije istih. Naglasio je da je ovo ponovljeno pitanje koje je postavio na 12.
sjednici Gradskog vijeća. Nadalje je postavio pitanje uređenja uvale Pazdehova u
Dramlju prema projektnoj dokumentaciji. Pitanje se odnosi na rješavanje vlasničkih
odnosa – vlasnika TOŠA i korisnika ribarskih kućica. Na oba pitanja traži pisani
odgovor.
Predrag Antić postavio je pitanje gradonačelniku da li je koristio službeno
vozilo Grada za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i gdje se sada to službeno
vozilo nalazi. Drugo se pitanje odnosi na nabavku vozila – službenog za potrebe
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turističke zajednice, odnosno ako se planira kupovina koliko će to koštati.
Gradonačelnik odgovara da je za vrijeme godišnjeg odmora koristio službeno vozilo a
iz razloga jer je obavljao obveze gradonačelnika te je imao i pravo koristiti službeno
vozilo.Momentalno se vozilo nalazi na popravku jer je s istim imao prometnu nezgodu
za koju nije kriv. Nabavka vozila planira se za turističku zajednicu što je i potreba iz
razloga jer je ista jedinstvena na području cijelog teritorija Grada Crikvenice te je za
nabavku planirano 160.000,00 kuna.
Damir Lončarić postavlja pitanje vezano za selačku paladu i postavljanje
reklamnih panoa za brodice. Nadalje postavlja pitanje u svezi punte selačke i
korištenih kućica i pokretnih naprava a koje su na gradskom zemljištu i bez
građevinske dozvole. Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan odgovara da će
Lučka uprava uz sufinanciranje brodara prići rješavanju projekta panoa kao i na veloj
paladi u Crikvenici. Silvio Ratković odgovara za puntu selačku da je u fazi priprema
natječaja za zakup zemljišta te će se zatražiti i mišljenje MO Selce. Početna cijena
zakupa biti će 26,00 kuna po m2 i ići će se na ugovor od godine dana.
Robert Manestar u ime ARS-a naglašava da mu je žao što su prouzročili
nezakonit amandman, ali smatraju u ARS-u da to nije. U medijima se tako prenese te
na taj način ispada da je ARS asocijalan i ne misli na starije. Postavlja pitanje da li i
kada se misli oformiti ured za gospodarstvo i turizam u ovom Gradu. Drugo je pitanje
kada će Crikvenica imati hotelski kapacitet sa 5 zvjezdica. Gradonačelnik odgovara
da se radi na tome da se formira tijelo koje će voditi brigu o gospodarstvu, ali
naglašava da aktualna vlast i bez tog formiranog tijela vodi briga o gospodarstvu.
nadalje naglašava da je u saznanju da će prvi hotelski kapacitet sa 5 zvjezdica biti
hotel Jadranka u Selcu.
Tomislav Gelemanović postavlja pitanje što je sa idejnim rješenjem raskršća
ulaza u Selce i državne ceste te drugo pitanje koje se odnosi na uspješnost turističke
sezone. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da su za raskršće
Selce u tijeku pregovori sa Hrvatskim cestama, dok gradonačelnik odgovara da je
uspješnost sezone bila dobra i bilježi se sa 3% povećanja u odnosu na lanjsku.
Boris Lovrić postavlja pitanje da li će se za ovog mandata izraditi prometna
studija za područje Grada i s tim u svezi napominje da je niz problema u prometu
vezano za izradu te studije. Tako je vezano i pitanje preregulacije dijela ulice
Basaričekove u Crikvenici za koju su građani potpisali peticiju te je dat odgovor da
se čeka izrada prometne studije. Zamjenik gradonačelnika odgovara da će se
odgovor dostaviti pismenim putem, a da je u tijeku srpnja i kolovoza snimano stanje
prometa na dijelu Basaričekove ulice.
Nakon aktualnog sata Dubravka Pobor izvršila je prozivku te je predsjednik
utvrdio da je sjednici nazočno 17 vijećnika. Predložio je dopunu dnevnog reda sa
točkom 11.– Prijedlog PORR Hrvatska d.o.o. za zaključivanje nagodbe. Glasovanjem
se je 16 vijećnika izjasnilo za dopunu dnevnog reda. Nadalje je vijećnik Dino
Manestar ispred Kluba vijećnika SDP-HSLS predložio izmjenu dnevnog reda na
način da se točka 10. dnevnog reda – Prijedlog odluke o izboru i imenovanju
ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice skine s dnevnog reda jer u Prijedlogu
materijala nije dat konkretna prijedlog za imenovanje ravnatelja/ice. Nadalje

5

obrazlaže da je sukladno članku 17. Odluke o radnim tijelima isti materijal trebao
raspravljati Odbor za izbor i imenovanja te predlaže da se isti materijal vrati Odboru
za kulturu i na raspravu Odboru za izbor i imenovanje. Jasminka Citković obrazlaže
da smo aktima muzeja odredili da će natječajno povjerenstvo raspisati natječaj a da
će Odbor za kulturu biti predlagatelj. Odbor za izbor i imenovanje mogao je samo dati
mišljenje. Gradskom vijeću nitko ne može oduzeti pravo predlaganja kandidata.
Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan obrazlaže da je Odbor za kulturu zauzeo
stav da predloži oba kandidata te da vijeće donese odluku. Igor Posarić i Ratko
Đeneš zatražili su pauzu. Nakon pauze predsjednik je dao na glasovanje prijedlog
Dina Manestra za skidanje točke 10. s dnevnog reda. Sa 9 glasova ZA i 6 glasova
PROTIV vijećnici su se izjasnili da se točka Prijedlog odluke o izboru i imenovanju
ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice skine s dnevnog reda.
Za predloženi dnevni red izjasnilo se je 16 vijećnika ZA te je isti utvrđen kako slijedi:
DNEVNI

RED :

1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća
Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2009. godinu
Izvješće o poslovanju Radio DJ Crikvenica
Izvještaj o radu Poduzetničkog centra za 2009. godinu
Izvješće o poslovanju KTD „Vodovod Žrnovnica“ d.o.o. Novi Vinodolski za
razdoblje 01.01. – 31.12.2009. godine
6. Izvještaj o poslovanju GKTD „Murvica“ d.o.o. Crikvenica za razdoblje 01.01.
31.12. 2009.
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje GKTD
„Murvica“ d.o.o. Crikvenica
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave
Grada Crikvenice
9. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
10. Prijedlog PORR Hrvatska d.o.o. za zaključivanje nagodbe

TOČKA 1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća
Primjedbe na Zapisnik dali su Igor Posarić, Robert Košuljandić i Darko Pavlić, te će
se prema istima ispraviti zapisnik bez preslušavanja tonskog zapisa.
Nakon glasovanja predsjednik je utvrdio da je sa 12 glasova ZA i 4 glasa PROTIV
donijet slijedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća

TOČKA 2. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2009. godinu
Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2009. godinu obrazložio je
gradonačelnik. U diskusiji su učestvovali Dino Manestar, Boris Lovrić, Damir Lončarić, Igor
Posarić, Darko Pavlić.
Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Darka Pavlića da se prilikom održavanja
tematske sjednice o turističkoj sezoni uključi i problematika Zračne luke Rijeka.
Nakon glasovanja predsjednik je utvrdio da je sa 16 glasova ZA donijet
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ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prima na znanje Izvješće o poslovanju Zračne luke
Rijeka za 2009. godinu.

TOČKA 3. Izvješće o poslovanju Radio DJ Crikvenica za 2009.
godinu
Izvješće o poslovanju Radio DJ Crikvenica obrazložio je gradonačelnik. U diskusiji su
učestvovali Igor Posarić i Robert Manestar. Članovi Gradskog vijeća podržali su zaključak
Odbora za financije.
Nakon glasovanja predsjednik je utvrdio da je sa 13 glasova ZA donijet
ZAKLJUČAK
1. Gradsko vijeće Grada Crikvenice prima na znanje Izvješće o poslovanju

Radio DJ Crikvenica za 2009. godinu.
2. Potrebno je hitno sazvati Skupštinu Radia DJ Crikvenica, što je obveza

uprave Društva, zbog prezaduženosti i nalaženja rješenja za dalje
funkcioniranje Društva.

TOČKA 4. Izvještaj o radu Poduzetničkog centra za 2009. godinu
Izvještaj o radu Poduzetničkog centra za 2009. godinu obrazložio je gradonačelnik i
direktor centra Ivica Jerčinović. U diskusiji su učestvovali Robert Manestar, Robert
Košuljandić, Darko Pavlić.
Nakon glasovanja predsjednik je utvrdio da je sa 17 glasova ZA donijet
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prima na znanje Izvještaj o radu Poduzetničkog
centra za 2009. godinu.

TOČKA 5. Izvješće o poslovanju KTD „Vodovod Žrnovnica“ d.o.o.
Novi Vinodolski za razdoblje 01.01. – 31.12.2009. godine
Izvješće o poslovanju KTD „Vodovod Žrnovnica“ d.o.o. Novi Vinodolski obrazložio je
gradonačelnik i direktor d.o.o. U diskusiji su učestvovali Predrag Antić, Damir Lončarić,
Daniel Buljević i Darko Pavlić.
Nakon glasovanja predsjednik je utvrdio da je sa 17 glasova ZA donijet
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prima na znanje Izvješće o poslovanju KTD
„Vodovod Žrnovnica“ d.o.o. Novi Vinodolski za razdoblje 01.01. – 31.12.2009. godine.

TOČKA 6. Izvještaj o poslovanju GKTD „Murvica“ d.o.o. Crikvenica
za razdoblje 01.01. 31.12. 2009.
Izvješća o poslovanju GKTD „Murvica“ d.o.o. obrazložio je gradonačelnik. U diskusiji
su učestvovali Daniel Buljević, Dino Manestar, Igor Posarić i Sonja Polonijo.
Nakon glasovanja predsjednik je utvrdio da je sa 17 glasova ZA donijet
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prima na znanje izvješća o poslovanju GKTD
„Murvica“ d.o.o. Crikvenica za 2009. godinu.
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TOČKA 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti
za zaduženje GKTD „Murvica“ d.o.o. Crikvenica
Prijedlog odluke obrazložio je gradonačelnik. U diskusiji su učestvovali Darko Pavlić,
Boris Lovrić, Dino Manestar, Predrag Antić, Ivan Pavlić, i zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Nakon glasovanja predsjednik je utvrdio da je sa 16 glasova ZA i jednim
SUZDRŽANIM glasom prihvaćen prijedlog i donijeta
ODLUKA
o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje GKTD „Murvica“ d.o.o. Crikvenica
(tekst Odluke Klasa:400-01/10-01/97prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice
Prijedlog odluke obrazložio je predstojnik Ureda za pravne poslove Silvio Ratković.
Nakon glasovanja predsjednik je utvrdio da je sa 17 glasova ZA prihvaćen Prijedlog i
donijeta
ODLUKA
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice
(tekst Odluke Klasa:023-01/10-01/28 prileži Zapisniku i čini njegov sastvani dio)

TOČKA 9. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika
Prijedlog odluke obrazložila je predstojnica Ureda Grada Melanija Milat-Ružić.
U diskusiji su učestvovali Kazimir Ferenčić, Dino Manestar, Predrag Antić,Jasminka
Citković, gradonačelnik i Melanija Milat-Ružić.
Iznjeta su dva amandmana :
AMANDMAN Odbora za statut i poslovnik koji glasi:

„U tabličnom prikazu članka 2. pod red.br. 2. u stupcu -radno mjesto brišu se riječi :
Zamjenik pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav , prostorno uređenje i
zaštitu okoliša , te stupcu - koeficijent brojka : 1,95.
AMANDMAN Kluba vijećnika SDP-HSLS koji glasi:
„Mijenjaju se stavke u tablici članka 2. kako slijedi:
R.BR.
2.
7.

8.

RADNO MJESTO
Zamjenik pročelnika
Radna mjesta 2. Razine 7.
kvalifikacijskog ranga (voditelj ustrojstvene
jedinice)
Radna mjesta 8.kvalifikacijskog ranga

KOEFICIJENT
1,90

1,37
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9.
10.
11.

(stručni suradnik)
Radna mjesta 9. kvalifikacijskog ranga
(viši referent)
Radna mjesta 3. razine 10.kvalifikacijskog
ranga (voditelj ustrojstvene jedinice)
Referent I
Referent II
(11. kvalifikacijski rang)“

1,36
1,34
1,24
1,17
1,12

Nakon pauze gradonačelnik je uvažavajući ponijete amandmane predložio
amandman koji je postao sastavni dio Prijedloga odluke a glasi:
AMANDMAN:
U članku 2. u tablici pod red. br. 2. pod „RADNIM MJESTOM“ umjesto riječi
„Zamjenik pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša“ trebaju stajati riječi „Zamjenik pročelnika I“, te isto tako pod red. br. 2.
pod „KOEFICIJENT“ umjesto brojke „1,95 ; 1,89 ; 1,80“ trebaju stajati brojke „1,95 ;
1,90 ; 1,85“.
U članku 2.
pod red.br. 7. pod „KOEFICIJENT“ umjesto brojke „1,38“ treba stajati brojka „1,37“,
pod red.br. 8. pod „KOEFICIJENT“ umjesto brojke „1,35“ treba stajati brojka „1,36“,
pod red.br. 9. pod „KOEFICIJENT“ umjesto brojke „1,33“ treba stajati brojka „1,34“
pod red.br. 10. pod „KOEFICIJENT“ umjesto brojke „1,25“ treba stajati brojka „1,24“
pod red.br. 11. pod „KOEFICIJENT“ umjesto brojke „1,11“ treba stajati brojka „1,12“.
Nakon glasovanja predsjednik je utvrdio da je sa 15 glasova ZA 1 glas
PROTIV i 1 SUZDRŽANI glas prihvaćen Prijedlog i donijeta
ODLUKA
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
(tekst Odluke Klasa:112-01/10-01/30 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 10. Prijedlog PORR Hrvatska d.o.o. za zaključivanje
nagodbe
Prijedlog za zaključivanje nagodbe obrazložio je predstojnik Ureda za pravne
poslove Silvio Ratković. U diskusiji su učestvovali Robert Manestar, Igor Posarić,
Darko Pavlić, Kazimir Ferenčić i gradonačelnik.
Nakon pauze provedeno je glasovanje te je predsjednik utvrdio da je sa 13
glasova ZA 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaćen
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice ovlašćuje gradonačelnika da potpiše sudsku
nagodbu u kojoj prihvaća da PORR Hrvatska d.o.o. plati 1.000.000,00 kuna u roku
od sedam dana od dana zaključivanja nagodbe kao i sudske i javnobilježničke
troškove postupka.
Dovršeno u 22:30 sati.
STRUČNI REFERENT
ZA PRIPREMU SJEDNICA
Dubravka Pobor

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
dr. sc. Dragan Magaš
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