ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
GRADA CRIKVENICE
ODRŽANE DANA 30. rujna 2013. godine u 19:00 sati
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
Vedran Antić, Marina Baričević, Josip Friš, Mato Gavran, Lovorko Gržac, ing.,
Branko Kleković, Paulo Krmpotić, dr. sc. Dragan Magaš, Dino Manestar, Darko
Pavlić, Ivan Pavlić, Zdravko Pernar, Igor Posarić, Željko Skrbin, Ivana Ševerdija,
Davorka Vukelić Ljubobratović.
Sjednici nije nazočan:
Žarko Stilin
Sjednici su nazočni:
Gradonačelnik Damir Rukavina, zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić,
zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu
samoupravu i opće poslove Melanija Milat-Ružić, pročelnik Upravnog odjela za
pravne poslove Silvio Ratković, pročelnica Upravnog odjela za financije, mr. sc.
Snježana Sikirić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za javne potrebe, mr. sc. Jasna
Perhat, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša Stanka Car, unutarnja revizorica Zrinka Kuharić, zamjenica pročelnika
Upravnog odjela za pravne poslove Jasminka Citković, savjetnica za promidžbu i
odnose s javnošću Denisse Mandekić, stručna referentica za pripremu sjednica
Dubravka Pobor, direktorica GKTD-a "Murvica" d.o.o. Sonja Polonijo, zamjenik
direktora KTD-a "Vodovod Žrnovnica" Josip Stipeč, predstavnica TZ Grada
Crikvenice – Tea Car Reljac, v.d. ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice Daniela
Lakotić, ravnateljica Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ Sanja Škrgatić,
zapovjednik JVP Grada Crikvenice Robert Hrelja, ravnateljica Dječjeg vrtića "Radost"
Martina Magaš, ravnateljica Osnovne škole Zvonka Cara Desiree Pečaver,
ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Deana Čandrlić-Zorica, zamjenica
predsjednika Savjeta mladih Grada Crikvenice Iva Baldo, ravnateljica Gradske
knjižnice i čitaonice Ksenija Car Ilić, predstavnici medija – Anto Ravlić – „Novi list“,
Robert Košuljandić – „Primorske novine“, Rade Puhar – Internet TV.

Aktualni sat
Darko Pavlić postavlja pitanje što je s obećanom sportskom dvoranom kod OŠ
Zvonka Cara. Drugo pitanje odnosi se na lokve kiše koje se javljaju prilikom velikog
nevremena na Trgu Stjepana Radića, a iz razloga jer je trg valovit. Zamjenica
gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da je dvorana pred potvrdom glavnog projekta
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te da će uskoro biti otvorena mogućnost traženja sredstava za gradnju iste. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da po velikom nevremenu oborinska
kanalizacija ne može primiti veliku količinu vode te napominje da se male lokvice na
trgu stvaraju samo za najvećih kiša.
Željko Skrbin postavlja pitanje dokad će prostor između Gradske vijećnice i
zgrade „Autotransa“ biti u zapuštenom i neurednom stanju. Zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić da je isti prostor, tzv. „Ljetna pozornica“ u vlasništvu „Autotransa“,
dok je prostor bivšeg lokala „Delfin“ gradski prostor. Činjenica je da isti ne izgleda
lijepo, međutim, nastojat će se zagraditi te očistiti od smeća.
Ivan Pavlić postavlja pitanje što je s provedbom Odluke o davanju na
privremeno i povremeno korištenje prostora kojih je vlasnik Grad Crikvenica, točnije
kada se radi o domovima u Jadranovu, Selcu i Dramlju. Zanima ga što je poduzeto
od strane upravnih odjela Grada za provođenje ove odluke. Napominje da je ista
donijeta u veljači 2013. Drugo se pitanje odnosi na asfaltiranje Vukovarske ulice koja
nije do kraja dovršena. Iako nije u vlasništvu Grada, Zakon o cestama iz 2011.
godine daje mogućnost da Grad može riješiti i ovakve probleme. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je Grad krenuo u proceduru
asfaltiranja Vukovarske ulice i na neki način prešao preko zakonskih odredaba te
napominje da će se ista i dovršiti. Silvio Ratković odgovara da nitko od strane
mjesnih odbora nije podnio inicijativu u vezi korištenja domova. Ivan Pavlić upoznaje
nazočne da je MO Dramalj poslao pisanu dokumentaciju za sve udruge iz Dramlja i
da se ista nalazi u gradskim službama te treba samo sklopiti ugovore.
Igor Posarić daje primjedbu na izvođenje radova - postavljanje stupića na
Balustradi. Realizacija je stala, a izvedeno je u veoma lošem stanju. Drugo se pitanje
odnosi na Hotel „Miramare“. Naime, firma koja je vlasnik toga hotela je u stečaju.
Traži da se u pisanom obliku svim vijećnicima dostavi odgovor o trenutnom stanju
Hotela „Miramare“. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da Grad
nije sudjelovao u izvođenju radova postavljanja stupića na Balustradi, već iste radove
vrši GKTD „Murvica“ d.o.o. iz sredstava predviđenih za male komunalne akcije.
Činjenica je da su radovi loše izvedeni pa su se neki stupići čak i urušili, tako da će
se radovi ponoviti na trošak izvođača.
Mato Gavran napominje da je Nogometni klub „Crikvenica“ od danas blokiran
te da je za isti pokrenuta predstečajna nagodba. Zanima ga što će Grad poduzeti.
Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da je Porezna uprava uputila prema
klubu obročnu otplatu pa je to jedno od rješenja za NK „Crikvenicu“. Kako se takve
situacije u ostalim klubovima ne bi ponavljale, pristupili smo pregledu poslovanja svih
sportskih klubova.
Marina Baričević ima primjedbu na postavljanje pješačkog prijelaza u
Kotorskoj ulici kod groblja koji se nalazi odmah iza zavoja. Isto tako, u Vinodolskoj
ulici kod Mosta branitelja pješački prijelaz skriva betonski stup zaobilaznice. Drugo
pitanje odnosi se na šetnicu uz potok kod „Plodina“ i Doma zdravlja te predlaže da se
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postavi ograda iz razloga što je u blizini potok, a istom prolazi veliki broj djece iz
osnovnih škola. Predlaže postavljanje klupica na šetnicu uz nogometno igralište.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da se prijelazi mogu
premjestiti 20-ak metara naprijed i u jednom i u drugom slučaju; međutim, pješaci
imaju naviku prelaženja na tim mjestima i to će se teško iskorijeniti. Klupice na šetnici
uz igralište će biti postavljene, dok bi postavljanje ograde uz vodotok Dubračinu bilo
preveliki zahvat jer je nemoguće štititi tako veliki koridor, a slične se situacije nalaze i
na drugim mjestima.
Dino Manestar postavlja pitanje klizanja terena iza Hotela „Miramare“ iz
razloga što na vrijeme nije osiguran iskop, odnosno postoji li neko dugoročno
rješenje. Nadalje, upoznaje nazočne da je dobio odgovor vezan za organiziranje
nesportskih manifestacija u sportskim objektima. Nastavno na to postavlja pitanje
zašto je gradonačelnik osobno intervenirao da se smanji cijena zakupa gradskog
igrališta, a u svezi održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je problem s Hotelom „Miramare“
dugoročan, da je Hotel „Miramare“ dobio stečajnu upraviteljicu koja je odgovorna za
stanje hotela, a Grad je upozorio sve institucije na stanje u kojemu se hotel i okoliš
oko njega nalaze. Gradonačelnik odgovara da nije ni pogodovao ni intervenirao
prilikom dogovora cijene zakupa igrališta za navedeni koncert. Napominje da niti je
mogao pogodovati, niti je to želio; NK „Crikvenica“ je sâm sklopio ugovor s
izvođačem. Nakon odgovora, Dino Manestar navodi da mu je drago čuti da
gradonačelnik nije pogodovao sklapanju navedenog ugovora, a da na medijima
ostaje da se u NK „Crikvenica“ raspitaju za taj slučaj. Nadalje predlaže da se u vezi
Hotela „Miramare“ pristupi imenovanju skrbnika u dogovoru s Konzervatorskim
zavodom, što omogućuju i zakonske odredbe s obzirom da je Hotel „Miramare“
obilježen kao kulturno dobro. Predlaže da se slučaj pokuša riješiti kroz tu instituciju.
Branko Kleković daje primjedbu na izgled stare benzinske pumpe „Šegon“ na
ulazu u Crikvenicu. Na istom prostoru nalazi se i sigurnosno opasni objekt. Bilo bi
potrebno prisiliti vlasnika da taj prostor dovede u primjereno stanje. Drugo pitanje
odnosi se na prostor preko puta paintball igrališta kod „Thalassotherapije“. Na tom se
prostoru baca otpad koji stvara ružnu sliku, a prostor je vlasništvo „Štedbanke“.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić u vezi benzinske pumpe na ulazu u
Crikvenicu odgovara da je ista vlasništvo INA-e i da je točno da je isti prostor
neprimjerenog izgleda te će se morati intervenirati, a isto će se postupiti i za prostor u
vlasništvu „Štedbanke“ ispred paintball igrališta.
Davorka Vukelić Ljubobratović postavlja pitanje vezano za prometno rješenje
Kotorska-Vinodolska-Frankopanska iz razloga što su vozači prisiljeni na slalom
vožnju zbog parkiranih automobila na prometnim tracima. Zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić odgovara da policija mora staviti promet pod kontrolu.
Vedran Antić postavlja pitanje vezano za regulaciju prometa u Selcu. Naime,
22. veljače donijeta je odluka o regulaciji prometa za zimski i ljetni period. Traži pisani
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odgovor zašto ista odluka nije provedena 15. rujna. Drugo pitanje je zašto je smeđa
signalizacija za mjesto Crikvenicu postavljena na polovici Selca. Na isto pitanje
odgovorit će se pisanim putem.
Josip Friš postavlja pitanje hoće li Grad sufinancirati prijevoz učenika. Drugo je
pitanje namjerava li Grad izraditi kriterije za sport koji bi olakšali raspodjelu sredstava
sportskim udrugama. Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da će Grad
maksimalno sufinancirati prijevoz učenika u okvirima koje je odredilo Gradsko vijeće
osiguravanjem proračunskih sredstava. Kada se radi o kriterijima za sportske udruge,
isti postoje, a ove godine prišlo se revidiranju istih s naglaskom na mlađe kategorije
koje kvalitetno rade s djecom.
Zdravko Pernar postavlja pitanje zašto je na ulazu u Frankopansku ulicu
postavljen prometni znak koji označava pješačku zonu, pa ispada da je
Frankopanska ulica pješačka zona. Isti znak bi trebao stajati ispred Trga Stjepana
Radića. Pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša Stanka Car odgovara da je riječ o nespretnom označavanju i da će se
isto ispraviti.
Nakon Aktualnog sata, Dubravka Pobor je izvršila prozivku te je predsjednik
utvrdio da je sjednici nazočno 16 članova Gradskog vijeća.
Predsjednik je dao na glasovanje Dnevni red koji su članovi Gradskog vijeća
primili u materijalu te je sa 14 glasova ZA prihvaćen sljedeći
Dnevni

red:

1. Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Gradskoga vijeća,
2. Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice Gradskoga vijeća,
3. Prijedlog Oduke o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i
studenata,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi,
5. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Radost“,
Crikvenica,
6. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog drugih izmjena Statuta Muzeja
Grada Crikvenice,
7. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice,
8. Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za
2013. godinu,
9. Izvješće Državne revizije za 2012. godinu,
10. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice
na dan 30. 06. 2013.,
11. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od siječnja do 30. lipnja 2013.
godine,
12. Prijedlog uknjiženja gradskih grobalja i mrtvačnica na području Grada
Crikvenice,
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13. Davanje ovlaštenja gradonačelniku za otkup nekretnina u privatnom vlasništvu
za potrebe novog groblja,
14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice,
15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar,
16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o područjima i granicama te načinu
financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Crikvenice.

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća
Članovi Gradskog vijeća su sa 14 glasova ZA prihvatili sljedeći
Zaključak
Verificira se Zapisnik s 2. sjednice Gradskoga vijeća Grada Crikvenice.

TOČKA 2. Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća
Članovi Gradskog vijeća su sa 14 glasova ZA prihvatili slijedeći
Zaključak
Verificira se Zapisnik s 3. sjednice Gradskoga vijeća Grada Crikvenice.

TOČKA 3. Prijedlog Oduke o izmjeni Odluke o sufinanciranju
prijevoza učenika i studenata
Uvodno obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je zamjenica gradonačelnika
Silvia Crnić.
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković i zamjenica gradonačelnika Silvia
Crnić.
Nakon rasprave, sa 16 glasova ZA – jednoglasno, prihvaćen je Prijedlog i
donijeta
ODLUKA
o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata
(tekst Odluke KLASA: 600-01/13-01/30, URBROJ:2107/01-08/01-13-6 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).
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TOČKA 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
Uvodno obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je zamjenica gradonačelnika
Silvia Crnić.
Kako rasprave nije bilo, sa 16 glasova ZA – jednoglasno, prihvaćen je
Prijedlog i donijeta
ODLUKA
o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
(tekst Odluke KLASA: 402-01/13-01/09, URBROJ:2107/01-08/01-13-7 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 5. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta
Dječjeg vrtića „Radost“, Crikvenica
Uvodno obrazloženje po točki Dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika
Silvia Crnić.
Kako rasprave nije bilo, sa 16 glasova ZA – jednoglasno, prihvaćen je sljedeći
Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice daje prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta
Dječjeg vrtića „Radost“, Crikvenica.
(tekst Zaključka KLASA: 601-01/13-01/10, URBROJ:2107/01-04/05-13-5 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 6. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog drugih
izmjena Statuta Muzeja Grada Crikvenice
Uvodno obrazloženje po točki Dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika
Silvia Crnić.
Kako rasprave nije bilo, sa 16 glasova ZA – jednoglasno, je donijet slijedeći
Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice daje prethodnu suglasnost na Prijedlog drugih
izmjena Statuta Muzeja Grada Crikvenice
(tekst Zaključka KLASA: 612-05/13-01/18, URBROJ:2107/01-04/05-13-5 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 7. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske
uprave Grada Crikvenice
Uvodno obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Dino Manestar i zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
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Nakon rasprave, s 9 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH glasova prihvaćen je
Prijedlog i donijeta
ODLUKA
o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice
(tekst Odluke KLASA: 023-01/13-01/37, URBROJ:2107/01-01/01-13-3 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 8. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Grada Crikvenice za 2013. godinu
Uvodno obrazloženje po Izvješću dao je gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Dino Manestar, Snježana Sikirić, Branko Kleković,
Igor Posarić, zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić i gradonačelnik.
Nakon rasprave, s 10 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH glasova prihvaćen je
Prijedlog i donijet
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu
(tekst Odluke KLASA: 400-06/13-01/12, URBROJ:2107/01-05/02-13-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 9. Izvješće Državne revizije za 2012. godinu
Uvodno obrazloženje po Izvješću dao je gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Dino Manestar, zamjenica gradonačelnika Silvia
Crnić, Branko Kleković, Dino Manestar i Igor Posarić.
Članovi Gradskoga vijeća su s 10 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH glasova
donijeli sljedeći
Zaključak
1. Gradsko vijeće Grada Crikvenice prima na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji
za 2012. godinu.
2. Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća očitovanje gradonačelnika na
Izvješće o obavljenoj reviziji za 2012. godinu.
(tekst Zaključka KLASA:470-01/13-01/03, URBROJ:2107/01-04/05-13-9 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 10. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj
nadležnosti Grada Crikvenice na dan 30. 06. 2013.
Uvodno obrazloženje po Izvješću dao je gradonačelnik.
Članovi Gradskog vijeća su s 10 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH glasova donijeli
sljedeći
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Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prima na znanje Izvješće o naplativosti
potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice na dan 30. 06. 2013.
godine.
(tekst Zaključka KLASA:401-01/13-01/167, URBROJ:2107/01-04/05-13-4
prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 11. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01.
siječnja do 30. lipnja 2013. godine
Uvodno obrazloženje po Izvješću dao je gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković, Igor Posarić i zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Članovi Gradskog vijeća su s 10 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova donijeli
sljedeći
Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prima na znanje Izvješće Gradonačelnika o
radu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013.
(tekst Zaključka KLASA:022-01/13-01/46, URBROJ:2107/01-04/05-13-9 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 12. Prijedlog uknjiženja gradskih grobalja i mrtvačnica na
području Grada Crikvenice
Uvodno obrazloženje po Izvješću dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković i zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Članovi Gradskog vijeća su sa 16 glasova ZA donijeli

O d l u k u o uknjiženju povećanja vrijednosti imovine u poslovnim knjigama
Grada Crikvenice kako slijedi:
1. U poslovnim knjigama Grada Crikvenice uknjižuje se povećanje vrijednosti
imovine, i to kako slijedi:
- Groblje Crikvenica u Crikvenici, ulica Glagoljaša bb koje obuhvaća sljedeće
kat. čestice: 1390, 1382/1, 1381/1, 1391, 1389, 1395/1, 1394/1, 1393, 6063/1,
6064/1, 6063/2, 1394/2, 1394/3, 1395/2, 1396/2, 1396/1, 1392, 1400/2, 1398 i
1397/2, sve k.o. Crikvenica ukupne površine 6.500 m2 procijenjene tržišne
vrijednosti u iznosu od 6.240.000,00 kn;
- Groblje Dramalj u Dramlju, Prilaz
Obali bb koje obuhvaća sljedeće kat. čestice broj: 17/4, 17/5, 19/2, 23, 26, 27, 28/2,
30/3, 30/4, 33/2, 34/1, 3761, 3758/2, sve k.o. Sv. Jelena ukupne površine 2.700,00
m2 procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 2.025.000,00 kn; Groblje
Jadranovo u Jadranovu, Trg palih boraca bb obuhvaća sljedeće kat. čestice broj:
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328/1 i 327, sve k.o. Sv. Jakov ukupne površine 8.579,00 m2 procijenjene tržišne
vrijednosti u ukupnom iznosu 8.235.840,00 kn;
- Groblje Selce u Selcu, E. Antića bb obuhvaća sljedeće kat. čestice broj: 2, 3,
46/1, 48/1, 51/1, 52/1, 53/1, 67/1, 68, 1438, 1439/1, 1439/3, 1440/1 i 1471/1, sve k.o.
Selce ukupne površine 2.450,00 m2 procijenjene tržišne vrijednosti 2.352.000,00 kn.
- mrtvačnica u Dramlju sagrađena na k.č.br. 17/5 iz z.k.ul. 26 k.o. Sv. Jelena,
površine 61,7 m2 procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 372.174,40 kuna.
- mrtvačnica u Jadranovu sagrađena na k.č.br. 328/1 iz z.k.ul. 3233 i k.č.br.
1602/2 iz z.k.ul. 25, obje k.o. Sv. Jakov, površine 161,37 m2 procijenjene tržišne
vrijednosti u iznosu od 973.383,84 kuna.
- mrtvačnica u Selcu sagrađena na k.č.br. 1440/2 i k.č.br. 144/2, obje iz z.k.ul.
1680 i k.č.br. 1442/1 i 1443, obje iz z.k.ul. 450, sve k.o. Selce, površine 95 m2
procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 573.040,00 kuna, a sve sa datumom 01.
siječnja 2013. godine
2. U poslovnim knjigama Grada Crikvenice isknjižuju se gradska groblja po
knjigovodstveno evidentiranoj vrijednosti u poslovnim knjigama, i to kako
slijedi:
- groblje Crikvenica – inv. broj 000250, vrijednost 3.000.352,86 kn
- groblje Selce – inv. broj 000251, vrijednost 869.223,73 kn
- groblje Dramalj, inv. broj 000252, vrijednost 139.345,45 kn
- groblje Jadranovo, inv. broj 000253, vrijednost 489.452,86 kn
s datumom 01. siječnja 2013. godine.
(tekst Odluke KLASA: 022-01/13-01/42, URBROJ:2107/01-04/05-13-5 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 13. Davanje ovlaštenja gradonačelniku za otkup nekretnina
u privatnom vlasništvu za potrebe novog groblja
Uvodno obrazloženje po Izvješću dao je gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković, zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić, Igor Posarić, Marina Baričević, Dino Manestar, Ivan Pavlić.
Članovi Gradskog vijeća su s 10 glasova ZA i 6 glasova PROTIV donijeli
sljedeći
Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na temelju članka 30., stavak 1. podstavak 17.
Statuta Grada Crikvenice, ovlašćuje gradonačelnika Grada Crikvenice da u ime i za
račun Grada Crikvenice ponudi vlasnicima/suvlasnicima otkup nekretnina i to :
- k.č.br. 1839
(gr.č.br. 2886 – pašnjak Luka Pod badanj, z.k.ul. 591, površine 76 čhv
gr.č.br. 2885/1 – pašnjak Luka, z.k.ul. 6, površine 104 čhv
gr.č.br. 2888/2 – livada Luka Pod badanj, z.k.ul. 591, površine 25 čhv
gr.č.br. 2888/1 – livada Luka Pod badanj, z.k.ul. 591, površine 85 čhv
gr.č.br. 2889 – sjenokoša, z.k.ul. 3, površine 109 čhv
gr.č.br. 2885/2 – pašnjak, z.k.ul. 5, površine 103 čhv
- k.č.br. 1840
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(gr.č.br. 2880 – livada Budanj u Budanju, z.k.ul. 672, površine 44 čhv)
k.č.br. 1841
(gr.č.br. 2879 – pašnjak Badanj u Badnju, z.k.ul. 235, površine 250 čhv)
- k.č.br. 1842
(gr.č.br. 2883 – pašnjak Luki u Badanj, z.k.ul. 76, površine 406 čhv
gr.č.br. 2882 – oranica sa trsjem, z.k.ul. 6, površine 339 čhv
gr.č.br. 2881 – pašnjak, z.k.ul. 6, površine 98 čhv)
- k.č.br. 1843
(gr.č.br. 2884 – pašnjak Luki Pod badanj, z.k.ul. 5, površine 604 čhv)
otkup po cijeni od 85 kuna po m2.
(tekst Zaključka KLASA: 940-01/13-01/34, URBROJ:2107/01-04/05-13-5 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).
-

TOČKA 14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi
ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Crikvenice
Uvodno obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić.
Kako rasprave nije bilo, sa 16 glasova ZA – jednoglasno, prihvaćen je
Prijedlog i donijeta
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Crikvenice
(tekst Odluke KLASA: 350-01/12-01/32, URBROJ:2107/01-07/03-13-30 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi
ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica
centar
Uvodno obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić.
U raspravi je sudjelovao Igor Posarić.
Nakon rasprave, sa 16 glasova ZA – jednoglasno, prihvaćen je Prijedlog i
donijeta
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Crikvenica centar
(tekst Odluke KLASA: 350-01/12-01/21, URBROJ:2107/01-07/03-13-41 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

10

TOČKA 16. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o područjima
i granicama te načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na
području Grada Crikvenice
Uvodno obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić.
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković, Marina Baričević, Davorka Vukelić
Ljubobratović, Dino Manestar, Željko Skrbin i gradonačelnik.
Nakon rasprave, s 10 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa
prihvaćen je Prijedlog i donijeta
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o područjima i granicama te načinu financiranja
djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Crikvenice.
(tekst Odluke KLASA: 026-01/13-01/10, BROJ:2107/01-04/01-13-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

Dovršeno u 21:30 sati.

Stručna referentica za pripremu sjednica
Dubravka Pobor
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Predsjednik Gradskoga vijeća
Lovorko Gržac, ing.

