Zapisnik sa 39. sjednice Gradskog vijeća Grada
Crikvenice
održane dana 22. studenog 2012. godine
Nazočni članovi Gradskog vijeća: Predrag Antić, Daniel Buljević, dr. med.,
Ratko Đeneš, Bernard Peko Lončar, Tomislav Gelemanović, Božica Kostanjšek,
Lovorko Gržac, ing., Robert Košuljandić, Boris Lovrić, Damir Lončarić, dr. sc. Dragan
Magaš, Dino Manestar, Robert Josip Manestar, Darko Pavlić, Ivan Pavlić, Dragan
Stojčić, Igor Posarić.
Osim vijećnika, sjednici su nazočni: gradonačelnik Damir Rukavina,
zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan, zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić, Tomislav Palalić – direktor Zračne luke Rijeka, direktor Poduzetničkog
centra Vinodol Ivica Jerčinović, voditelj RJ financija i knjigovodstva GKTD-a „Murvica“
d.o.o. Irena Mužević, direktor KTD-a „Vodovod Žrnovnica“ Igor Uremović, financijski
direktor Josip Stipeč, predstavnica TZ Grada Crikvenice Tea Car Reljac, ravnateljica
Osnovne škole Vladimira Nazora Deana Čandrlić, ravnateljica Osnovne škole Zvonka
Cara Desiree Pečaver, ravnateljica Dječjeg vrtića "Radost" Crikvenica Martina Magaš,
ravnateljica Gradske knjižnice Crikvenica Ksenija Car Ilić, predsjednik Savjeta mladih
Sandi Manestar, ravnateljica Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ Sanja Škrgatić,
ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice Irena Jurić, zapovjednik JVP-a Crikvenica
Robert Hrelja, Luka Radil – predsjednik MO centar Crikvenica, pročelnica Ureda
Grada Melanija Milat-Ružić, pročelnica Upravnog odjela za javne potrebe Silvia Crnić,
pročelnica Upravnog odjela za financije mr. sc. Snježana Sikirić, pročelnik Upravnog
odjela za pravne poslove Silvio Ratković, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za
pravne poslove Jasminka Citković, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav,
prostorno planiranje i zaštitu okoliša Stanka Car, unutarnja revizorica Zrinka Kuharić,
Viša stručna suradnica za promidžbu i veze s javnošću Denisse Krajišnik, stručna
referentica za pripremu sjednica Dubravka Pobor, Damir Konestra – Crikvenički
vijesnik, Rade Puhar - Internet TV-a, Ivica Šubat i Ivica Tomić – „Primorske novine“,
Franjo Deranja – "Novi list".

Aktualni sat
Robert Košuljandić predlaže obzirom na radove koji se izvode na Trgu
Stjepana Radića da se ugostitelji obeštete za ovaj dio godine koji ne mogu poslovati
na način da im se prizna ugovor o korištenju prostora za terase za iduću godinu
proporcionalno trajanju radova na Trgu i to po istom modelu kao i za Vinodolsku
ulicu. Nadalje ističe rad ribolovnih društava u svim segmentima događanja u Gradu i
postizanje vrhunskih rezultata na nivou države i svijeta. Postavlja pitanje kakvu
poruku šaljemo tim ljudima kada im se sa stavke proračuna skida 500 kuna.
Gradonačelnik naglašava da za koji dan kreće najveća investicija u povijesti Grada.
Crikvenica će rekonstrukcijom Trga Stjepana radića dobiti kvalitetnu vrijednost.
Nadalje naglašava da se je kod svih investicija razgovaralo sa ugostiteljima i
poduzetnicima i rješavali njihove probleme pa će tako biti i kod ovog slučaja.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić naglašava da je sve točno što je izrekao

vijećnik Košuljandić za ribarska društva međutim kada se radi o 500 kuna to je stvar
rebalansa. Naglašava da bi se na sportskim natjecanjima trebali natjecati kao jedan
klub koji predstavlja Grad Crikvenicu. Ribari su prvi među među najboljima i
vrednovat ćemo ih i više.
Božica Kostanjšek postavlja pitanje vezano za protok vode u Jadranovu.
naime stanovnici ulica Vladimira nazora i Banije imaju problem sa protokom vode te
postavlja pitanje kada će se isto riješiti. Igor Uremović, direktor KTD Vodovod
Žrnovnica odgovara da se radi o pritisku vode prema Kloštru, međutim da od strane
građana nije dobio zahtijev i predlaže da se građani sami obrate KTD-u.
Ivan Pavlić postavlja pitanje u kojoj je fazi spor Grada i Venea d.o.o.
Naglašava da je dom u Dramlju zatvoren, a rečeno je da je riješeno oko 80 %
nagodbe. Postavlja piztanje kako će se dalje i kada će grad dobiti ključeve. Nadalje
napominje da će se uskoro završiti vodoopskrba u Dramlju i to gornji djelovi naselja i
vodosprema Klanfari. Traži da se vijećnici izvjeste o istom. Silvio Ratković odgovara
da se vrše kontakti sa odvjetničkim uredom Venea d.o.o. za naglasiti je da je posjed
nekada jači od vlasništva. Nastojimo ići ka rješenju kako bi Dom za maškare bio
spreman. Igor Uremović odgovara da je vodifikacija Grada crikvenice u cijelosti
dovršena zaključno sa Sopaljskom. Iznad Klanfara, Cari i Blažići krenuli su sa
daljnjom izgradnjom objekata u višoj zoni pa se događa problem sa tlakom. Nije u
pitanju nova vodifikacija već poboljšanje stanja odnosno da se sve dovede u
normalne okvire te se vode pregovori sa Hrvatskim vodama.
Darko Pavlić postavlja pitanje gdje je stalo i zašto i kada će se nastaviti radovi
na šetnici uz Dubračinu. Drugo se pitanje odnosi na Radio DJ. Prošli je puta
objašnjeno kako radio ima pristup internetu i telefonu međutim od 01. 05. 2012. g.
pristup internetu i telefonu je isključen a 17. 08. pokvario se je i repetitor. Postavlja
pitanje da li Grad ima interesa da Radio DJ funkcionira i kada će se popraviti kvar.
Gradonačelnik odgovara da šetnica nije stala. Ove će se godine izvršiti radovi u
iznosu 350.000 kuna a iduće se godine kreće dalje. Za Radio DJ odgovara da je
proveden natječaj za izbor direktora i da je u fazi realizacije. Radio na žalost ne može
profunkcionirati zbog pojedinaca jer nismo donijeli rebalans pa nemamo sredstva za
otkloniti kvar na repetitoru.
Igor Posarić postavlja pitanje da li će gradonačelnik podržati prijedlog da se
cijela sjednica snima i da građani mogu vidjeti cijelu sjednicu Gradskog vijeća na
principu kao aktualni sat. Nezavisna gradska lista Igora Posarića spremna je odvojiti
namjenska sredstava za tu svrhu. Nadalje postavlja pitanje gradonačelniku da li
podržava inicijativu da se napravi dokumenat koji bi pokazao stanje gradskih parkova
i perivoja jer kao član nadzornog odbora GKTD "Murvica" d.o.o. nisam to uspio
progurati. Gradonačelnik odgovar da će podržati tu inicijativu kada se radi o snimanju
cijele sjednice jer bi na taj način građani imali uvida u rad vijećnika. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da se je sa službama Murvice pokušalo

snimiti stanje parkova te vidjeti da li se nešto može odraditi informacijski što bi
pomoglo na poduzimanju daljnjih radnji.
Dino Manestar obzirom na prijave građana postavlja pitanje zašto nije do
kraja odrađena javna rasvjeta u Sopaljskoj, odnosno da li se namjerava završiti
instalacija rasvjetnih tijela. Drugo je pitanje groblja, pa navodi da Grad Crikvenica
raspolaže samo sa 12 grobnih mjesta i postavlja pitanje što se je u ovom mandatu
napravilo da se građanima omogući grobno mjesto na području mjesta gdje žive.
treće se pitanje odnosi na poskupljenje vode. Grad crikvenica ima 34% udjela u
temeljnom kapitalu Vodovoda Žrnovnice i gotovo 60 % od ukupne prodaje vode
ostvaruje se od Grada Crikvenice. Zaključak vijeća je bio da se to na neki način
pokuša riješiti. Od 01. rujna su nove cijene vode za građanstvo koje se daju iščitati sa
web stranica Vodovoda Žrnovnice, međutim građanstvo nije bilo obaviješteno niti
preko medija niti slično već samo preko računa gdje se iščitava povećanje cijene od
12,3 %.Isto se je povećanje moralo donijeti koncenzusom sve tri lokalne jedinice.
Sporno je jer je odluka objavljena 16. rujna a primjenjuje se od 01. rujna, retroaktivno
te se postavlja pitanje da li je to zakonito i zašto se to nije oblavilo u javnim glasilima.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da u Sopaljskoj postoji stara
rasvjeta a da je samo povučen novi kabel. Za stupove treba osigurati sredstava u
proračunu vjerojatno u 2013. godini. Kada se radi o groblju u našem je mandatu
donijet prostorni plan i pristupilo se je fizibiliti studiji. Po zahvatu je groblje veliko i
pozicija se nalazi daleko od infrastrukture te je to u ovom trenutku skupa investicija
za grad. činjenica je da je još 12 grobnica i da to može izdržati 2 – 3 godine.
Gradonačelnik odgovara u svezi poskupljanja vode da je nekadašnja vlast uredno
prepustila 51% vlasništva Gradu Novom Vinodolskom, te naglašava da ne zna iz
kojih razloga. Novi Vinodolski je većinski vlasnik te znači da jedna lokalna jedinica
može donijeti odluku što je upravo zasluga bivše vlasti. Za poskupljenje vode je
Skupština donijela odluku, ja je kao gradonačelnik nisam donio. Nadalje napominje
da je današnja vlast poskupila struju pa su računi za vodu 40% veći od lanjske
godine, poskupilo je i gorivo pa je opravdano bilo i poskupljenje vode. Dino Manestar
smatra da je ovo Gradsko vijeća donijelo samo prostorni plan, ali dalje ništa
pretjerano nije radilo po pitanju groblja. Nadalje obrazlaže da u ugovoru koji su
potpisale tri lokalne jedinice stoji da se cijene vode određuju koncenzusom, što znači
da je Vodovod protivno tom ugovoru povećao cijene i pri tom nije obavijestio
građanstvo. Igor Uremović – direktor KTD Vodovod Žrnovnica odgovara da u
društvenom ugovoru tvrtke stoji da se koncenzusom donose odluke vezane za
cijenu, razvoj i resurse, što znači da je vijećnik Manestar u pravu. Skupština donosi
odluku o cijeni koncenzusom a suglasnost mora dati barem većiski vlasnik. Odvojene
su funkcije člana Skupštine i gradonačelnika. Za objavu o poskupljenju imamo web
stranice i to je zakonski uvjet koji smo ispunili. Dino Manestar ponovno naglašava da
se cijena vode donosi koncenzusom pa ukoliko gradonačelnik nije za to digao ruku, a
član je Skupštine, cijena vode se nije digla, a ipak je.
Tomislav Gelemanović postavlja pitanje kada će krenuti zapadni izlaz Selce
jer je na isti vezana i prometna studija Selaca. Nadalje postavlja pitanje da li se na
pred Turist biroom u Selcu mogu osigurati dva parkirna mjesta za građansto a u
svrhu kada se prijavljuju i odjavljuju turisti jer ljudi nemaju gdje parkirati. Zamjenik
gradonačelnika odgovara da zapadni izlaz selce ima puno nerješenih imovinskopravnih pitanja. isti izlaz htjeli smo implementirati u prometnu studiju te oformiti kružni
tok kako bi se olakšao ulaz i izlaz iz Selaca. U zavidnoj smo situaciji jer je isti izlaz

križanje državne i županijske ceste. Kada se radi o parkirnim mjestima ispred Turista
u selcu, ista su postojala i cijeli dan su bila parkirana ista vozila iako je parkiranje bilo
dozvoljeno 15 minuta. Stoga se može osigurati samo stajalište ali parkirna mjesta ne.
Daniel Buljević postavlja pitanje koliko je ugovora o intelektualnom radu
potpisano sa gradom i koliku staku čine za prošlu godinu, te da li je koji od njih
prekinut. Nadalje ističe problem ribolova s kraja, tko je nadležan za kontrolu i što je
učinjeno po tom pitanju koje je postavio još prošle godine. naglašava da se je
prihvaćanjem amandmana nezavisne liste igora Posarića grad obvezao postaviti
podizne stupiće na Crnom molu te pita da li će isto biti ispoštovano do kraja ove
godine. Nadalje napominje da je pred dvije tri sjednice zamolio da se na jednu od
sjednica pozove načelnik Policijske postaje na aktualni sat. Zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić odgovara da bi nadzor nad ribolovom s kraja trebala imati Lučka
kapetanija koja je nadležna za kopneni dio pomorskog dobra., međutim naglašava da
ne smatra taj ribolov nekim problemom. Podizni stupići će se napraviti. vezano za
intelektualne usluge odgovoriti će se pisanim putem.
Predrag Antić postavlja pitanje kada će se početi sa otklanjanjem
nedostataka na cesti kroz Dramalj kada se radi o ogradama, krivo postavljenim
prometnim znacima i nerješenim prilazima. Naglašava da cesta još službeno nije
puštena u promet. Nadalje postavlja pitanje koliko je izvršeno uplata iz Proračuna za
jednokratne socijalne pomoći i na temelju kojih kriterija su isplaćene, te koliko je
sredstava do sada utrošeno za isplatu istih. Traži pisani odgovor. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da su nedostaci na cesti kroz Dramalj
samo jedan krivo postavljen prometni znak i jedna neravnina. Ostalo je otklonjeno u
dogovoru sa mjesnim odborom.
Ratko Đeneš postavlja pitanje vezano za uređenje Lučice Poddvorska. Naime
MO istok poslao je upit GKTD Murvici koliko bi zahvat uređenja zelenih površina i
ostalih radnji koštao te smo zatražili troškovnik. Međutim isti zahtijeva sredstva koja
MO istok nema. Tako da ćemo ovaj troškovnik predati u Grad kako bi se za neko
buduće vrijeme mogla planirati sredstva za uređenje Lučice Poddvorska.
Dragan Stojčić postavlja pitanje što je sa panoima koji na paladi predstavljaju
povijest turizma u Crikvenici. Da li će se ukloniti potpuno ili će se svake godine
ponovo uređivati i postavljati, jer je činjenica da su svake godine ponovo devastirani.
Nadalje predlaže da se priliko uređenja odnosno otvaranja trga stjepana radića 2013.
godine uključi i obilježavanje 80 godina Rely ADAC. Zamjenik gradonačelnika Senko
Smoljan odgovara da ne bi bilo dobro ukloniti panoe jer je to jedan povijesni
dokument crikveničkog turizma. Za obilježavanje 80 godina Rely ADAC očitovati će
se direktorica TZ Crikvenica.
Bernard Peko Lončar postavlja pitanje kada se može očekivati izgradnja
zatvorenog gradskog bazena, te kada se može očekivati čišćenje korita Dubračine.
Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan odgovara da postoji idejno rješenje za
bazen, međutim to je za sada ogromna investicija i za istu Grad u ovom trenutku nije
spreman. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je čišćenje korita
svake godine dogovoreno sa Hrvatskim vodama te se osnovne stvari urede međutim
u neku veću investiciju čišćenja Hrvtaske vode još nisu ušle jer se uvijek pojave
preče stvari.

Nakon prozivke koju je izvršila Dubravka Pobor predsjednik Gradskog vijeća je
utvrdio da je na sjednici nazočno 16 vijećnika.
Prije utvrđivanja dnevnog reda Igor Posarić dao je primjedbu na dan
održavanja sjednica Gradskog vijeća, jer se trebaju održavati četvrtkom kako je to
prethodno dogovoreno te je naglasio da iste moraju biti češće kako bi se izbjegao
obiman dnevni red.
Sa 12 glasova ZA prihvaćen je slijedeći

Dnevni red:
1. Verifikacija Zapisnika sa 38. sjednice Gradskog vijeća,
2. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2011. godinu
3. Izvješće o radu Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski za 2011.
godinu
4. Izvješće o poslovanju KTD "Vodovod Žrnovnica"" d.o.o. Novi Vinodolski za
razdoblje 01.01. – 31. 12. 2011. godine
5. Izvješće o poslovanju GKTD "Murvica" d.o.o. Crikvenica za razdoblje 01.01.-31.12.
2011.
6. Izvješće o poslovanju Radio DJ Crikvenica za 2011. godine
7. Izbor članova Savjeta mladih Grada Crikvenice
8. Izvješće o naplativosti potraživanja na dan 30. 09. 2012. godine
9. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu sa
projekcijama za 2013. i 2014. godinu
9.1.- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu sa
projekcijama za 2013. i 2014. godinu - Opći i posebni dio,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2012. godinu sa
projekcijom za 2013. godinu i 2014. godinu,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice po izvorima
financiranja,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu
po programima sa opisom programa,
- Prijedlog izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za
2012. godinu,
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada
Crikvenice za 2012. godinu,
9.2. Prijedlog I. izmjena programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu,
9.3. Prijedlog utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka
turista na području Grada Crikvenice za 2012. g.,
9.4. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.,
9.5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.,
9.6. Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. g.
10. Izvještaj o trošenju proračunske zalihe za rujan 2012
11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
12. Davanje mišljenja o zahtjevu za izmjenu članka 9. Odluke o grobljima
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dozvoljenom prekoračenju
najviše dopuštene razine buke

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 38. sjednice Gradskog vijeća
Članovi Gradskog vijeća su sa 15 glasova ZA donijeli slijedeći

Zaključak
Verificira se Zapisnik sa 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

TOČKA 2. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2011. godinu
Izvješće je podnio gradonačelnik i direktor Zračne luke Rijeka Tomislav
Palalić. U raspravi su učestvovali Robert Manestar, Danijel Buljević, Darko Pavlić,
Dino Manestar i zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Sa 16 glasova ZA vijećnici su donijeli slijedeći
Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka
za 2011. godinu.

TOČKA 3. Izvješće o radu Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi
Vinodolski za 2011. godinu
Izvješće je podnio gradonačelnik i direktor Poduzetničkog centra Vinodol Ivica
Jerčinović. U raspravi su učestvovali Daniel Buljević, Dino Manestar, Darko Pavlić, i
zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Sa 16 glasova ZA vijećnici su donijeli slijedeći
Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća Izvješće o radu Poduzetničkog centra
Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski za 2011. godinu.

TOČKA 4. Izvješće o poslovanju KTD "Vodovod Žrnovnica"" d.o.o.
Novi Vinodolski za razdoblje 01.01. – 31. 12. 2011. godine
Izvješće je podnio gradonačelnik i direktor KTD-a „Vodovod Žrnovnica“ Igor
Uremović kao i financijski direktor Josip Stipeč. U raspravi su učestvovali Dino
Manestar, Darko Pavlić, Robert Košuljandić i Igor Posarić.
Sa 16 glasova ZA vijećnici su donijeli slijedeći
Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća Izvješće o poslovanju KTD "Vodovod
Žrnovnica"" d.o.o. Novi Vinodolski za razdoblje 01.01. – 31. 12. 2011. godine.
Predsjednik je utvrdio kvorum od 17 članova Gradskog vijeća.

TOČKA 5. Izvješće o poslovanju GKTD "Murvica" d.o.o. Crikvenica
za razdoblje 01.01.-31.12. 2011.
Izvješće je podnio gradonačelnik i voditelj RJ financija i knjigovodstva GKTDa „Murvica“ d.o.o. Irena Mužević. U raspravi su učestvovali Dino Manestar, Igor
Posarić, Predrag Antić i gradonačelnik.
Sa 17 glasova ZA vijećnici su donijeli slijedeći

Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća Izvješće o poslovanju GKTD "Murvica"
d.o.o. Crikvenica za razdoblje 01.01.-31.12. 2011.

TOČKA 6. Izvješće o poslovanju Radio DJ Crikvenica za 2011.
godine
Izvješće je podnio gradonačelnik. U raspravi su učestvovali Dino Manestar,
zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan, Damir Lončarić, Daniel Buljević, Igor
Posarić i Lovorko Gržac.
Sa 16 glasova ZA vijećnici su donijeli slijedeći
Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća Izvješće o poslovanju Radio DJ Crikvenica
za 2011. godine.

TOČKA 7. Izbor članova Savjeta mladih Grada Crikvenice
Izbor članova Savjeta mladih izvršila je Komisija u sastavu dr.sc. Dragan
Magaš, Dino Manestar i
Igor Posarić. Nakon izvršenog tajnog glasovanja
predsjednik vijeća pročitao je rezultat glasovanja kako slijedi:
BALDO IVA 17 glasova
GRUBIŠIĆ KRISTINA 12 glasova
KRIŠTAFOR VLADIMIRA 12 glasova
MANESTAR SANDI 13 glasova
MARIČIĆ DRAŽEN 11 glasova
MATOŠIĆ IVONA 14 glasova
PLUKAVEC ALEN 15 glasova
SKOČILIĆ BOJAN 12 glasova
VISKOVIĆ ANTONIO 14 glasova
Predsjednik Gradskog vijeća naglasio je da je svih 9 predloženih kandidata
dobilo potreban broj glasova te je tako izabran Savjet mladih u naprijed narečenom
sastavu.

TOČKA 8. Izvješće o naplativosti potraživanja na dan 30. 09. 2012.
godine
Izvješće je podnio gradonačelnik. Kako rasprave nije bilo sa 13 glasova ZA i 3
SUZDRŽANA glasa donijet je slijedeći
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o naplativosti potraživanja na dan 30. 09. 2012.
godine.

TOČKA 9. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice
za 2012. godinu sa projekcijama za 2013. i 2014. godinu

9.1.- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu sa
projekcijama za 2013. i 2014. godinu - Opći i posebni dio,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2012. godinu sa
projekcijom za 2013. godinu i 2014. godinu,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice po izvorima
financiranja,
- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu
po programima sa opisom programa,
- Prijedlog I. izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za
2012. godinu,
- Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada
Crikvenice za 2012. godinu,
9.2. Prijedlog I. izmjena programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu,
9.3. Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju
boravka turista na području Grada Crikvenice za 2012. g.,
9.4. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2012. g.,
9.5.Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2012.g.,
9.6. Prijedlog programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. g.
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik.
U raspravi su učestvovali Damir Lončarić i Snježana Sikirić.
Prišlo se je glasovanju kako slijedi:
9.1. Sa 11 glasova ZA, jednim glasom PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je
Prijedlog i donijeta je
I.
izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu sa
projekcijama za 2013. i 2014. godinu - Opći i posebni dio
- I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2012. godinu sa projekcijom
za 2013. godinu i 2014. godinu,
- I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice po izvorima financiranja,
- I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu po
programima sa opisom programa,
- I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2012.
godinu,
- Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za
2012. godinu
9.2. Sa 11 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova prihvaćena je
I. izmjena programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu
9.3. Sa 11 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova prihvaćen je
Program utrošaka dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka
turista na području Grada Crikvenice za 2012. g.

9.4. Sa 11 glasova ZA, jednim glasom PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je
Prijedlog i donijet je
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.
9.5. Sa 11 glasova ZA, jednim glasom PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je
Prijedlog i donijet je
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.
9.6. Sa 12 glasova ZA, jednim glasom PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je
Prijedlog i donijet je
Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. g.
(tekst I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu)

TOČKA 11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je gradonačelnik.
Sa 14 glasova ZA prihvaćen je prijedlog i donijeta
ODLUKA
o ukidanju statusa javnog dobra
(tekst Odluke Klasa:940-01/12-01/08 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 12. Davanje mišljenja o zahtjevu za izmjenu članka 9.
Odluke o grobljima
Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća sa 14 glasova ZA i jednim
SUZDRŽANIM glasom narečena točka dnevnog reda odgođena je za iduću sjednicu.

TOČKA 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
Predsjednik Gradskog vijeća naglasio je da su od strane predlagača pristigla i
dva amandmana.
(amandmani su u privitku zapisnika)
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je predlagač, vijećnik Igor Posarić te je
obrazložio i date amandmane.
U raspravi su učestvovali Boris Lovrić, Damir Lončarić, Dino Manestar, Ivan
Pavlić, Dino Manestar, Darko Pavlić, Igor Posarić i gradonačelnik.
Sa 16 glasova ZA donijet je slijedeći
Zaključak
Odgađa se donošenje Prijedlog odluke i predlaže vijećnicima i građanstvu da
sve primjedbe i prijedloge u svezi buke na području Grada upute Nezavisnoj gradskoj
listi Igora Posarića kao predlagaču odluke, koja će se nakon raspravljenih primjedbi
ponovo naći na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća.

Dovršeno u 21,35 sati.
STRUČNA REFERENTICA ZA
PRIPREMU SJEDNICA
Dubravka Pobor

PREDSJEDNIK GRADSKOG
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dr. sc. Dragan Magaš

