ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
održane dana 21. travnja 2015. godine u 19,00 sati
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
Josip Friš, Mato Gavran, Lovorko Gržac,ing., Paulo Krmpotić, Darko Pavlić, Kuzman
Dokoza, Zdravko Pernar, Igor Posarić, Ivana Ševerdija, Dino Manestar, Branko
Kleković, Davorka Vukelić Ljubobratović, Vedran Antić, Marina Baričević, Željko
Skrbin, Damir Lončarić, dr. Dragan Magaš.
Sjednici su nazočni:
Gradonačelnik Damir Rukavina, zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić,
zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić, načelnik Policijske postaje Damir Volf,
zamjenik direktora KTD „Vodovod Žrnovnica“ Josip Stipeč, 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, viša savjetnica za lokalnu samoupravu i odnose s javnošću Melanija
Milat-Ružić, direktorica EKO Murvice d.o.o. Sonja Polonijo, 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 Vladimira Nazora Deana Čandrlić Zorica,
ravnateljica OŠ Zvonka Cara Desiree Pečaver, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“
Martina Magaš, ravnateljica Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ sanja Škrgatić,
predsjednik Savjeta mladih Gracijan Čop, voditeljica Odsjeka Vjekoslava Glavan,
predstavnik Savjeta mladih Vedran Pavličević, predstavnici medija Anto Ravlić– Novi
List.
Aktualni sat
Mato Gavran postavlja pitanje vezano za azil za nezbrinute životinje na području
našeg Grada. Postavlja pitanje što je Grad poduzeo ili što misli poduzeti za osnivanje
azila ili da se pomogne udrugama koje se brinu o životinjama. Drugo se pitanje
odnosi na parkiralište nasuprot Gradske uprave te predlaže da se stavi pod naplatu
kako bi stranke koje posjećuju Gradske i županijske službe mogle uz naplatu na
kraće vrijeme parkirati vozilo. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara
da je azil za životinje tema dugi niz godina. Privremeni smještaj nezbrinutih životinja
je unutar stare zgrade bivše Mesoopskrbe. Zajednički se radi na azilu sa
Vinodolskom općinom i Gradom Novi Vinodolski a moguće je i uključivanje
Kraljevice. Kada se radi o parkingu nasuprot Gradske uprave mogli bi razmotriti
uspostavljanje naplate parkinga.
Marina Baričević postavlja pitanje u ime građana kod kojih postoji bojazan
„tempirane bombe“ od strane Dine u Omišlju obzirom na skladištenje zapaljivih
materija. Da li se u Dini takve stvari saniraju i da li postoje saznanja o tome. Drugo je
pitanje sanacija dijela Ulice Braće Brozičević iza stambene zgrade. Neugledan je to
dio centra Grada, zapušten je i ružan. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgijić
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odgovara da Grad nema utjecaja na Dinu i smatra da naš Grad nije nje ugrožen i bilo
bi potpuno krivo da se sa ovog mjesta pošalju ovakve poruke. Kada se radi o Ulici
Braće Brozičević taj zapušteni dio je okućnica zgrade i ne pripada Gradu.
Igor Posarić postavlja pitanje u kojoj je fazi reciklažno dvorište. Projekt iznad
Jadranova je zaustavljen i da li se je našla nova lokacija. Drugo se pitanje odnosi na
zgradu nasuprot Gradske uprave u kojoj je bio smješten Prekršajni sud. Smatra da joj
je potrebna privremena sanacija jer je ista pred urušavanjem.
Zamjenik
gradonačelnika odgovara da nova lokacija za reciklažno dvorište ne postoji. Otpad se
za sada još uvijek zbrinjava u prostorima EKO Murvice u Vinodolskoj ulici. Kada se
radi o zgradi Prekršajnog suda ista je dana na prodaju ali je očito cijena previsoka jer
nismo dobili kupca. Manji se zahvat na istoj može napraviti ali samo u smislu
sigurnosti ali ne i dobivanja veće cijene na tržištu.
Damir Lončarić postavlja pitanje zašto je najlošija realizacija malih komunalnih akcija
na području Mjesnog odbora Selce u 2014. godini iako je Mjesni odbor u zadanim
rokovima dao plan i odradio obilazak kritičnih točaka koje je neophodno riješiti sa
predstavnicima Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalnom tvrtkom Murvica.
U cilju jasnijeg i transparentnijeg sagledavanja utjecaja prihoda i rashoda pojedinog
područja Mjesnog odbora na Proračun Grada također molimo analizu prihodne i
rashodne strane proračuna po mjesnim odborima Grada Crikvenice za 2014. godinu.
Drugo je pitanje koliko je naplaćeno naknade za razvoj za odvodnju u 2014. i u
prvom kvartalu 2015. godine i na što su i temeljem kojeg plana ili odluke utrošena
navedena sredstva? Da li je donijet Plan gradnje vodnih građevina, gdje je objavljen i
tko ga je i kada donio? Također moli detaljan izvještaj i dokumente. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je Vijeće donijelo odluku o naknadi
za razvoj a koja će se namjenski trošiti za gradnju novih vodnih građevina. Projektna
dokumentacija Novi-Crikvenica iznosi 12 miliona kuna. 80 – 90 % je sufinanciranje od
strane Europske unije ili Hrvatskih voda. Naknadu ubire Vodovod Žrnovnica na
prolaznom računu. Sredstva se doznačuju Eko Murvici i ista se mogu samo trošiti
namjenski. U pismenom obliku potkrijepit će se odgovor sa planovima gradnje.
Kada se radi o planu mjesnih odbora nije dovoljno samo izraziti želju što bi građani
htjeli. Izvršenje ne ide tako lako, stoji tu dosta rada i dokumentacije. Provodi se
natječaj za određene radove, mora postojati dokumentacija i ne izvode se svi radovi
u prvoj polovici godine, jer fiskalna godina traje do kraja tekuće godine. Slabija
aktivnost određenih mjesnih odbora ne govori o neefikasnosti bilo kojih službi nego
ukazuje na sam angažman Mjesnih odbora.
Darko Pavlić postavlja pitanje kada će biti raspisan natječaj za marinu? Predlaže da
se naprave četiri nova stana u zgradi prekršajnog suda koja će služiti kao socijalni
stanovi, smatra da je rekonstrukcija jeftinija od nove gradnje.
Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da će Ministarstvo prometa i veza
raspisati natječaj a kada, to se ne može reći ovog trenutka ali su stvoreni svi
preduvjeti odnosno sva je potrebna dokumentacija gotova. Svi su se preduvjeti
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stvorili a za pretpostaviti je da će to biti iza turističke sezone. U svezi ulaganja u
socijalne stanove
smatra da je lokacija prevrijedna da bi se uredila za stanove, već bi tu trebala biti
gospodarska aktivnost obzirom na blizinu gotovo svih institucija.
Željko Skrbin postavlja pitanje u svezi bijele patrole. Kako je zamjenik gradonačelnika
rekao da sa radom patrole nije zadovoljan, pita što je učinjeno da bi se isto
poboljšalo za ovu godinu. Drugo se pitanje odnosi na parkirna mjesta u centru
Crikvenice i da li se radi na povećanju broja mjesta, a drugo je pitanje da li postoji
mogućnost da se smanje cijene karata za domicilno stanovništvo Grada. Zamjenik
gradonačelnika odgovara da smo već prošle godine uveli neke promjene i dobili
rezultate ali se to radi o mladim ljudima koji mogu pomoći pri reguliranju pješačkog
prometa. Lanjske godine stavili smo u uvjete starosnu dob od 21 godine a ove ćemo
godine još neke novine uvesti kako bi dobili kvalitetniju patrolu. Što se tiče parkirnih
mjesta radi se na povećavanju kapaciteta parkiranja odnosno o reorganizaciji.
Parking ispod zaobilaznice dobiti će veći broj parkirnih mjesta, kod gradske dvorane
izregulirati će se naplata parkinga a reorganizacija slijedi i kod parkinga Dubračina.
Branko Kleković postavlja pitanje vezano uz izjavu zamjenika gradonačelnika
obzirom na izgradnju zgrade MO zapad iz koje se isčitava da je grad spreman dati
više sredstava za izgradnju zgrade za potrebe MO, da li je to točno. Drugo se pitanje
odnosi na Zakon o građevinskoj inspekciji, odnosno obvezu da komunalno redarstvo
postupa kada se radi o građevinama 4. i 5. skupine. Da li se je komunalno redarstvo
pripremilo postupati , da li je provedena edukacija da li se razmišlja o promjenama
ustroja. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da ukoliko bude
moguće da će se ubrzati izgradnja zgrade MO. Nastojati će se pogurati taj projekt ali
ni zacrtana dinamika nije loša. Komunalno redarstvo dobilo je široku ovlast, gotove
sve je to u građevinskoj inspekciji radila visoka i viša stručna sprema a komunalni
redari su sa srednjom spremom. Proučavamo zakonske ovlasti, obuke nismo prošli
a oko reorganizacije će se još vidjeti. Mi Zakon koristimo u onom djelu koji je lakše
provesti, a kako su momentalno objekti u legalizaciji još niti nema potrebe djelovati u
tom segmentu.
Vedran Antić napominje da je Grad Novi Vinodolski opremio ekipu civilne zaštite što
se je vidjelo na 2. vježbi civilne zaštite u Novom Vinodolskom, pa postavlja pitanje
kada će Grad Crikvenica opremiti svoju ekipu. Zajedno poziva nazočne na
humanitarnu akciju 08. svibnja, na akciju uzimanja uzoraka na tipizaciju za zakladu
Ane Rukavina. Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da su sredstva na
nabavku opreme osigurana u Proračunu i da će se naša ekipa opremiti po uzoru na
novljansku.
Kuzman Dokoza naglašava da je pred tri mjeseca osnovan tim za urbanu opremu i
poboljšanju uvjeta na plažama, pitanje je kada će se intenzivnije prići rješavanju
problema uočenih od tog tima. Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da je
tim obišao sve plaže i popisao nedostatke kao i javne površine. Nedostaci su
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popisani po nositeljima – Gradu Crikvenici i Eko Murvici. Uočeni su nedostaci po
nositeljima koncesija i realizacija je već nedostataka započela te bi se isto do kraja
svibnja trebalo dovesti u red.
Dino Manestar postavlja pitanje vezano za investicije na području Grada kojih je
priličan broj a naročito kada se radi o hotelskom smještaju. Što je Gradska uprava
poduzela u vezi s time da investitorima olakša investicije ili da potakne neke nove.
Drugo se pitanje odnosi na parking na Kačjaku a postavljaju pitanje stanovnici
Klanfara i Dirakovice. Da li se planira javni parking ili zauzimanje javne površine gdje
bi se mogli gosti parkirati. Treće pitanje odnosi se na rekonstrukciju škole u
Jadranovu. Koliko je investicija koštala i koliko je dio od toga snosio Grad a koliko
Ministarstvo. Četvrto pitanje odnosi se na romsko naselje, da li će se napraviti neke
vizualizacije i da li će se stambene jedinice moći imati u vlasništvo ili će biti najam i
da li će se prilikom toga uzimati u obzir vrijednosti sadašnjih nekretnina. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić napominje da su prisutne velike investicije u
Gradu, da se investira na Thalassotherapiji, renoviraju se Omorika, Kaštel, hotel
Crikvenica, Hotel Kvarner Palas. Nadamo se da će i Miramare i hotel Park ući u isto.
Primjer Kvarner Palasu je ušteda za novu investiciju oko milijun Eura što je
predviđeno Odlukom. Pomoć Grada je već kod obračuna komunalnog doprinosa ako
se radi o hotelskom smještaju. Ušteda investitora je značajna. Grad stoji na
raspolaganju investitorima kod pomoći prilikom ishodovanja različitih dokumenata
kako kod nas tako i u Uredu za urbanizam. Parking na Kačjaku potrebno je razmotriti.
Cesta na Kačjaku je unutar naselja a ukoliko je prihvatljiva cijena može se dogovoriti
i krenuti u realizaciju. Valorizacija romskih objekata će se vjerojatno učiniti. Pitanje
upravljanja i vlasništva rješavati će se kroz ugovor o financiranju. Stanovi se neće
moći otuđiti ali u kojem će se obliku upravljanja naći to se još ne zna. Objekti će se u
svakom slučaju valorizirati. Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da je
investicija škole u Jadranovu teška 5,5 milijuna, a od toga je Ministarstvo financiralo
2,6 milijuna. Dino Manestar naglašava da mu je drago da Grad ulaže napore pa se
nada da će i Jadranu pomoći a ne odmoći. Za odgovor za romsko naselje zadovoljan
je, jer će ljudi koji će tamo živjeti neće biti vlasnici stanova već će netko upravljati
stanovima.
Zdravko Pernar pita koliko traje postupak prenašanja vlasništva u Vodovodu
Žrnovnica d.o.o. u smislu evidencije u poslovnim knjigama. Parkirališna mjesta
motora zauzeta su sa vozilima, kao primjer navodi Preradovićevu ulicu. Vladimir
Stipeč ispred Vodovoda Žrnovnica d.o.o. odgovara da se prijenos vlasništva u
poslovnim knjigama vrši promtno kada se dostavi odgovarajući dokument, darovni
ugovor ili rješenje sudsko i slično. Zaduženje na novu osobu slijedi u idućem
mjesecu, odnosno u novom obračunskom razdoblju. Zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić odgovara da se parkiranje vozila na mjestima za motore može
riješiti samo učestalim kažnjavanjem a sa ovog mjesta apelira na sve vozače koji ne
poštuju propise. Zdravko Pernar odgovara da prijenos vlasništva u Vodovodu čeka
već 9 mjeseci.
4

Nakon aktualnog sata predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je na sjednici
nazočno 17 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dnevni red kako su vijećnici primili u
materijalima. Dino Manestar naglasio je da je ovo već druga sjednica Vijeća a da se
na dnevni red nije uvrtstila točka Projekt E Županija, te smatra da se time ne izvršava
zaključak Gradskog vijeća.
Predsjednik je dao dnevni red na glasovanje te je sa 12 glasova ZA prihvaćen
slijedeći
Dnevni red
1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća
2. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 2014. godinu
3. Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2014. godinu i Izvješće o
provedbi Strategije razvitka Grada Crikvenice
4. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU
5 Tončićevo
5. Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
6. Prijedlog izmjene i dopune idejnog rješenja uređenja plaže Balustrada
7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2015. godini
8. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2015.
godinu
9. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2015. godinu
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu
10.01.Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2014.
godinu,
10.02. Izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2014. godinu,
10.03. Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu,
10.04. Izvješća upravnih odjela i proračunskih korisnika,
11. Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu
12. Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu
13. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice na
dan 31.12.2014.
14. Prijedlog za davanje ovlaštenja Gradonačelniku za sklapanje nagodbe

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća
Kako vijećnici nisu imali primjedbi sa
17 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
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donijet je slijedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 17. Sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.
TOČKA 2. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za
2014. godinu
Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 2014. godinu podnio
je načelnik PP Crikvenica DamirVolf.
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković, Marina Baričević, Damir Lončarić, Zdravko
Pernar, Dino Manestar, Željko Skrbin.
Vijećnici su sa
17 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 2014.
godinu
(tekst Zaključka KLASA: 804-04/15-01/02 URBROJ: 2107/01-06/2-15-60 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
TOČKA 3. Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2014. godinu i
Izvješće o provedbi Strategije razvitka Grada Crikvenice
Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2014. godinu i Izvješće o provedbi
Strategije razvitka Grada Crikvenice podnio je gradonačelnik.
Kako primjedbi ni pitanja nije bilo vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
1 SUZDRŽANI glas
donijeli
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana razvojnih Programa za 2014. godinu i Izvješće o provedbi Strategije
razvitka Grada Crikvenice-projekata sadržanih u strategiji razvitka Grada Crikvenice
(tekst Izvješća KLASA: 402-01/15-01/12 URBROJ: 2107/01-05/03-15-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 4. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
U raspravi je sudjelovao Branko Kleković .
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Predsjednik je dao Prijedlog odluke na glasovanje.
Vijećnici su sa
15 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo
(tekst Odluke KLASA: 350-01/14-01/25 URBROJ: 2107/01-06/2-15-60 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 5. Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
Kako rasprave nije bilo predsjednik je dao Prijedlog odluke na glasovanje.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti
(tekst Odluke KLASA: 335-01/14-01/54 URBROJ: 2107/01-05/09-15-5 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je na sjednici nazočno 16 vijećnika.

TOČKA 6. Prijedlog izmjene i dopune idejnog rješenja uređenja
plaže Balustrada
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
U raspravi su sudjelovali Branko Kleković i Igor Posarić.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
ZAKLJUČAK
Privaćaju se izmjene i dopune idejnog rješenja uređenja plaže Balustrada.
(tekst Zaključak KLASA: 934-01/14-01/14 URBROJ: 2107/01-06/02-15-9 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 7. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada
Crikvenice u 2015. godini
Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
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Kako rasprave nije bilo predsjednik je dao Prijedlog odluke na glasovanje.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva Grada Crikvenice u 2015. godini
(tekst Odluke KLASA: 600-01/15-01/05 URBROJ: 2107/01-04/01-15-10 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 8. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2015. godinu
Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
Kako rasprave nije bilo predsjednik je dao Prijedlog plana na glasovanje.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2015. godinu
(tekst Plana KLASA: 600-01/15-01/05 URBROJ: 2107/01-04/01-15-12 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 9. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada
Crikvenice za 2015. godinu
Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
Kako rasprave nije bilo predsjednik je dao Prijedlog plana na glasovanje.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog
školstva Grada Crikvenice za 2015. godinu
(tekst Plana KLASA: 600-01/15-01/05 URBROJ: 2107/01-04/01-15-11 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
Crikvenice za 2014. godinu
10.01.Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2014.
godinu
10.02. Izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2014. godinu
10.03. Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu
10.04. Izvješća upravnih odjela i proračunskih korisnika
Obrazloženje po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna dao je gradonačelnik.
U raspravi je sudjelovao Branko Kleković.
Predsjednik je dao na glasovanje točke kako je predviđeno u dnevnom redu i to od
točke 10.01 – 10.04.
10.01.
Vijećnici su sa
12 glasova ZA
1 glas PROTIV
2 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu
(tekst Godišnjeg izvješća KLASA: 400-01/15-01/66 URBROJ: 2107/01-05/01-15-4
prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
10.02.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glas PROTIV
2 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
Izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2014. godinu
(tekst Izvještaja KLASA: 400-01/15-01/66 URBROJ: 2107/01-05/01-15-5 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
10.03.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glas PROTIV
2 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu
(tekst Izvješća KLASA: 400-01/15-01/66 URBROJ: 2107/01-05/01-15-6 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
10.04.
9

Vijećnici su sa
14 glasova ZA
0 glas PROTIV
2 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se izvješća upravnih odjela i proračunskih korisnika

TOČKA 11. Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Kako rasprave nije bilo
Vijećnici su sa
15 glasova ZA
0 glas PROTIV
1 SUZDRŽANIM glasom
donijeli
Izvješće
o izvršenju godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu
(tekst Izvješća KLASA: 363-01/15-01/54 URBROJ: 2107/01-06/03-15-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 12. Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Kako rasprave nije bilo
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glas PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
Izvješće
o
izvršenju
godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne
infrastrukture za 2014. godinu
(tekst Izvješća KLASA: 363-01/15-01/53 URBROJ: 2107/01-06/03-15-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 13. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj
nadležnosti Grada Crikvenice na dan 31.12.2014.
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik.
Kako rasprave nije bilo
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
10

0 glas PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Privaća se Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada
Crikvenice na dan 31.12.2014.
(tekst Zaključka KLASA: 400-01/15-01/87 URBROJ: 2107/01-05/01-15-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 14. Prijedlog za davanje ovlaštenja Gradonačelniku za
sklapanje nagodbe
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik.
U raspravi je sudjelovao Branko Kleković.
Vijećnici su sa
16 glasova ZA
0 glas PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Crikvenice da potpiše sudsku nagodbu pred
Trgovačkim sudom u predmetu pokrenutom po tužbi Republike Hrvatske zastupane
po Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci.
(tekst Zaključka KLASA: 934-01/15-01/08 URBROJ: 2107/01-04/07-15-3 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 19:30 sati.
Stručna referentica za pripremu sjednica
Gradskog vijeća i arhivu
Dubravka Pobor

Predsjednik Gradskoga vijeća
Lovorko Gržac, ing.

11

