ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
ODRŽANE DANA 23. RUJNA 2009. GODINE u 18,00 sati U PROSTORIJAMA
GRADSKE VIJEĆNICE U CRIKVENICI
Nazočni članovi Gradskog vijeća: Predrag Antić, Daniel Buljević, dr.med.,,
Ratko Đeneš, Kazimir Ferenčić, dipl.iur.,Tomislav Gelemanović, Lovorko Gržac,
dipl.ing., Robert Košuljandić, Boris Lovrić, Damir Lončarić, dr. sc. Dragan Magaš,
Dino Manestar, Robert Josip Manestar, Darko Pavlić, Ivan Pavlić, Dragan Stojčić,
Igor Posarić, dipl.ing.
Sjednici nije nazočna: Božica Kostanjšek.
Osim vijećnika, sjednici su nazočni: gradonačelnik Damir Rukavina, dipl.ing.,
zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić, predstavnici GKTD-a „Murvica“ d.o.o.
Stanka Car i Radislav Blažević, predstavnik KTD-a „Vodovod Žrnovnica“ Vladimir
Stipeč, predsjednik Savjeta mladih Maro Car , predstavnica tvrtke „Sinteza“ d.o.o.
Zadar Iva Gredelj, ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Crikvenica Ksenija CarIlić, 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, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i
zaštitu okoliša Ivan Petrinović, stručni savjetnik za pravna pitanja Silvio Ratković, v.d.
pročelnica Upravnog odjela za razvoj i upravljanje imovinom – Vjekoslava Glavan,,
stručna suradnica za promidžbu i odnose s javnošću – Denisse Mandekić Krajišnik,,
stručna referentica za pripremu sjednica - Dubravka Pobor, predstavnici medija.
Aktualni sat
Robert Košuljandić postavlja pitanje što je sa hotelskim kapacitetima na
području Grada Crikvenice koji nisu ove turističke sezone bili u funkciji (Hotel “Park”,
“Miramare”, “Crikvenica”). Drugo pitanje odnosi se na stanje u tvrtki “Jadran” d.d.
Treće pitanje odnosi se na izgradnju vodovoda Sopaljska. Gradonačelnik odgovara
da je u slučaju Hotela “Park” riješeno imovinsko-pravno stanje te će i idejno rješenje
biti gotovo u narednom vremenskom periodu, nakon čega se očekuje investicija. S
Hotelom “Miramare” postoji problem jer je investitor, tvrtka “Porr”, dužna Gradu za
korištenje javne površine, i to oko milijun i 500 tisuća kuna. Materijali vezani za
problematiku ovog duga razmatrat će se na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća. Za
Hotel “Crikvenica” i Hotel “Eden” zasad nema novih informacija. Što se tiče tvrtke
“Jadran” d.d., Grad se aktivno uključio u problematiku. Optimisti smo i uspjet ćemo
provesti privatizaciju, a problematika “Jadrana” shvaćena je ozbiljno i na državnoj
razini. Za vodovod Sopaljska je raspisan natječaj. Tom će se investicijom ujedno
nastojati riješiti novi prilaz Sopaljskoj kako bi se rasteretila Basaričekova ulica.
Lovorko Gržac postavlja pitanje regulacije prometa i početka radova u
Vinodolskoj ulici. Drugo se pitanje odnosi na tržnicu Jadranovo i početak radova.
Gradonačelnik odgovara da radovi u Vinodolskoj počinju za koji dan te da će se
odvijati u dvije faze. U prvoj fazi uređivat će se dio od Erste banke do robne kuće, a u
drugoj fazi od robne kuće nadalje. Frankopanska ulica će biti dvosmjerna, kao i I
Kotorska ulica.
Na pitanje Igora Posarića tko je nadzorni organ za izvođenje radova,
gradonačelnik je odgovorio da isti još nije izabran.
Na pitanje Roberta Manestra hoće li Županija financirati dio projekta jer je
ulica županijska, gradonačelnik odgovara da će idući tjedan biti održan sastanak sa
Županijom na tu temu.
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Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je idejno rješenje za
tržnicu Jadranovo gotovo te će sredinom listopada započeti radovi.
Dino Manestar ima primjedbu na vrata koja su postavljena u zgradi Gradske
uprave, potaknut informacijom da su vrata ozlijedila jednu gospođu. Također smatra
da zaštitar ne bi trebao građane legitimirati prilikom ulaska u zgradu, već samo štititi
imovinu. Postavlja pitanje čega se bojimo i koji su razlozi za uvođenje kontrole ulaska
građana te koliki su troškovi postavljanja vrata. Drugo pitanje je vezano za radove u
Vinodolskoj ulici - kako će na velike iskope reagirati stabla. Treće pitanje odnosi se
na Svjetski dan turizma 27. rujna (ponedjeljak) – kojim će manifestacijama Grad
Crikvenica obilježiti taj dan. Gradonačelnik odgovara da je Gradska uprava otvorena
za građane i da je on osobno već primio oko stotinu građana. Nadalje napominje da
je Grad institucija u kojoj mora biti reda. Uredno se evidentiraju dolasci, a djelatnici i
gradski vijećnici imaju kartice za prolaz. Troškovi vrata iznosili su 40.000,00 kuna.
Vezano za Vinodolsku ulicu, glavni dio iskopa vršit će se na strani gdje su kuće, tako
da neće štetiti stablima koja ostaju nasuprot. Dan turizma je u nadležnosti turističke
zajednice.
Igor Posarić napominje da neka pitanja nisu odgovorena s prošlih sjednica –
primjerice, što se učinilo s deponijem građevinskog otpada na ulazu u Jadranovo.
Moli zamjenika gradonačelnika da Grad povede postupak protiv nepoznatog ili
poznatog počinitelja odlaganja građevinskog otpada. Nadalje napominje da GKTD
“Murvica” fakturira dvije stavke na uplatnicama za smeće – održavanje komunalnog
otpada i održavanje odvodnje vode. Budući da u to namjenska sredstva, postavlja
pitanje na koji se način ona troše. Nadalje naglašava da je gradonačelnik na jednoj
od sjednica rekao kako nije zadovoljan radom “pauka”, da je isti samo servis MUP-a
te postavlja pitanje da li je zbog nezadovoljstva radom razgovarao s predstavnicima
PP Crikvenica. Igor Posarić pohvaljuje akcije organizirane povodom Tjedna
mobilnosti te predlaže da se barem jednom mjesečno za promet zatvori po jedna
ulica, koja bi toga dana bila samo šetnica. Gradonačelnik odgovara da je
nezadovoljstvo radom “Pauka” izrazio zato što isti nije dobro opremljen i ne može
djelovati na širem području, primjerice u Jadranovu. Budući da krajem ovog mjeseca
ističe ugovor, razmišljat će se o efikasnijem koncesionaru. Što se tiče divljih deponija
koji postoje na nekoliko mjesta na području Grada Crikvenice, odgovora da će se
takva mjesta preventivno zatvoriti rampama – u izradi su četiri rampe. Također
naglašava da podržava prijedlog za jednodnevno zatvaranje prometa u mjesecu za
određenu šetnicu. Radislav Blažević odgovara da će se u svezi uplatnica te
specifikacije troškova na istima odgovoriti pisanim putem.
Ivan Pavlić postavlja pitanje da li se ove godine namjerava riješiti idejno
rješenje uvale Pazdehova u Dramlju. Nadalje postavlja pitanje što je u svezi
proširenja groblja u Dramlju i postupka izvlaštenja, odnosno da li je počelo rješavanje
imovinsko pravnih predmeta. Gradonačelnik odgovara da je idejno rješenje za
Pazdehovu naručila još bivša vlast i da su sredstva za to predviđena. Što se tiče
groblja, bilo je mišljenja da se groblje širi, ali su izdane četiri lokacijske dozvole za
objekte, i to na privatnom zemljištu gdje Grad ne može napraviti ništa.
Ratko Đeneš postavlja pitanje u svezi useljavanja i dovršavanja radova za
zgradu branitelja, a na molbu Marinka Brkića – branitelja koji je trebao useliti u stan.
Ratko Đeneš daje prijedlog da se pješački prelaz kod Erste banke pomakne prema
autobusnoj stanici radi sigurnosti pješaka. Gradonačelnik odgovara da je zgrada
trebala biti useljena prije sezone, ali se s radovima ušlo u turističku sezonu i oni su
prekinuti. Očekujemo da će do Nove godine biti useljenje. Što se tiče pješačkog
prijelaza u Vinodolskoj ulici, na raskršću će biti otočić koji će riješiti i pješačke
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prijelaze.
Darko Pavlić postavlja pitanje o tempu radova na marini, kanalizaciji Ribarske
i Zidarske ulice te što je s poduzetničkom zonom. Gradonačelnik napominje da je za
marinu projektna dokumentacija izrađena, da je za Zidarsku ulicu projektna
dokumentacija također izrađena, a da je poduzetnička zona u završnom dijelu
realizacije.
Boris Lovrić postavlja pitanje specifikacije troškova na uplatnicama GKTD-a
“Murvica” d.o.o. za Jadranovo, na kojima je je neko vrijeme bila naznačena
kanalizacija, poslije je izbrisana, a iznos je ostao isti, na što je Radislav Blažević
odgovorio da će se isto s prethodnim pitanjem odgovoriti u pismenom obliku.
Predrag Antić iznosi pohvalu na organizaciju Tjedna mobilnosti i postavlja
pitanje da li je turistički vlakić na dan kretanja iz Selca imao zadatak prevesti sve
putnike, na što Denisse Mandekić Krajišnik odgovara da je vlakić prometovao u
skladu s voznim redom koji je bio istaknut na plakatima. Predrag Antić nadalje
postavlja pitanje što je s cestom D8 – od rampe do rampe u Dramlju. Zamjenik
gradonačelnika odgovara da će se u dogovoru sa Županijom na toj cesti najprije
rješavati potporni zidovi koji donose veliki dio posla. Cesta je u županijskoj
nadležnosti. Na sljedećem će Vijeću biti poznat detaljniji odgovor.
Robert Manestar postavlja pitanje da li se razmišlja o pomoći u gospodarstvu,
kao što je subvencioniranje kamate, te naglašava da neke lokalne jedinice daju puno
više za gospodarstvo. Daje primjedbu na postavljene stolice u Tomislavovoj ulici koje
služe kao rezerviranje mjesta za parking, što stvara ružnu sliku Grada.
Gradonačelnik odgovara da je od strane Grada inicirana suradnja s Gradom Novi
Vinodolski i Vinodolskom općinom i u fazi smo potpisivanja ugovora te će Crikvenica
imati poduzetnički centar. Za uklanjanje stolica u Tomislavovoj ulici zadužit će se
komunalni redari.
Dragan Stojčić pohvalio je svih koji su u ovoj turističkoj sezoni pomagali naše
mlade u akcijama koje su provodili – primjerice, koncerte i skup “Na livadi”, ali
trebalo bi se što prije pobrinuti za prostor u zimskom period u kojemu bi se mladi
okupljali. Bilo je riječi o pregovorima s “Autotransom” za korištenje njihove zgrade.
Nadalje postavlja pitanje koliko su kazni naplatili komunalni redari za prekršaje na
javnim površinama. Gradonačelnik obrazlaže da će se “Autotrans” preseliti kod
nogometnog igrališta, a postojeći bi prostor ustupio Gradu. Upravo se radi procjena
jedne i druge lokacije. Nadalje naglašava da je u Jadranovu dan prostor udruzi
Crikvenička rock scena, a u Crikvenici adekvatnog prostora nema. Zamjenik
gradonačelnika odgovara da je pitanje poslano u pisanom obliku, ali odgovor još nije
stigao vijećniku koji je pitanje postavio.
Tomislav Gelemanović postavlja pitanje što je s Puntom selačkom. Silvio
Ratković obrazlaže da je na Punti selačkoj 47 objekata. Predstavnicima Punte
selačke je upućen poziv za privremeno rješavanje problema, odnosno da potpišu da
su privremeni vlasnici objekata na zemljištu čiji je vlasnik Grad, te da će Gradu
uredno podmirivati troškove komunalne naknade, kao i naknadu za korištenje
zemljišta. U međuvremenu će se pokrenuti adekvatne tužbe radi predaje u posjed
nekretnine vlasniku, u ovom slučaju Gradu.
Kazimir Ferenčić postavlja pitanje koliko je sredstava prikupljeno od prireza
ove godine i na što su utrošena. Odgovor traži u pisanom obliku. Nadalje postavlja
pitanje vezano za Hotel “Miramare” i naglašava da su se neki vjerovnici već ubilježili
na nekretnine. Pita da li se je odmah krenulo u naplatu preko ovrhe kada je u pitanju
namirivanje dugova Grada. Mr. sc. Snježana Sikirić odgovara da “Miramare” duguje
Gradu Crikvenici preko milijun kuna. Zasad smo upisani na nekretnini i čekamo red..
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Najprije smo se upisali na žiro račun jer je to jeftiniji postupak, a zatim na nekretnine.
Daniel Buljević postavlja pitanje da li je započela izrada karte buke. Postavlja
pitanje zašto Grad dosad nije pokušao riješiti dug „Jadran“ d.d. na način da ga
pretvori u udio u kapitalu u imovinu.
Dino Manestar predlaže da se pri rješavanju pitanja pomicanja pješačkog
prijelaza vodi računa i o pješačkom prijelazu kod groblja na ulazu u Kotorsku ulicu.
Nakon Aktualnog sata, Predsjednik Gradskog vijeća, dr. sc. Dragan Magaš,
otvorio je sjednicu Gradskog vijeća Grada Crikvenice i pozdravio nazočne. Nakon što
je Dubravka Pobor izvršila prozivku, predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je na
sjednici nazočno 16 vijećnika. Predložio je Dnevni red koji su članovi Gradskog vijeća
primili u materijalu.
Primjedbe na Dnevni red imao je Klub zastupnika SDP-HSLS. Primjedbe je
iznio Dino Manestar. Traži se odgoda točke 4. Dnevnog reda – Prijedlog odluke o
ukidanju statusa javnog dobra, iz razloga što na tu točku nema mišljenja MO-a
Dramalj, a poznato je da je MO Dramalj još 2007. godine predložio izvršiti zamjenu
čestica, a ne davanje zemljišta u otkup. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić
napominje da skidanjem statusa javnog dobra predmetna čestica postaje
vlasništvom Grada. Grad može nešto uvjetovati tek prilikom izdavanja lokacijske
dozvole kao vlasnik susjedne čestice.
Nakon glasovanja za skidanje točke s Dnevnog reda, 5 je vijećnika bilo ZA, 7
PROTIV i 3 SUZDRŽANA. Predsjednik je utvrdio da prijedlog Kluba zastupnika SDP
–HSLS nije prihvaćen i predložio je glasovanje za cjelokupni Dnevni red. Dnevni red
je izglasan s 10 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.

Dnevni red
1. Verifikacija Zapisnika s 2. i 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice
2. Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Selce (dio NA4)-(UPU 16)
3. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o organiziranju Prometne jedinice
mladeži na području Grada Crikvenice
b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu
infrastrukturu
c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici
d) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih
voda na području Grada Crikvenice
e) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
f) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
g) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani i ograničenju
građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
h) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna
vatrogasna postrojba Grada Crikvenice
i) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o grobljima
4. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
5. Prijedlog odluke o dodjeli bespovratne financijeke pomoći za kupnju
građevinskog zemljišta, stana ili kuće
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TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika s 2. i 3. sjednice Gradskog vijeća
Grada Crikvenice
Darko Pavlić iznio je primjedbu na Zapisnik 2. sjednice Gradskog vijeća u
kojemu je pogrešno napisano njegovo ime te traži da se to ispravi.
Dino Manestar daje primjedbu na Zapisnik 2. sjednice kada je u raspravi u
vrijeme Aktualnog sata spominjao smeđu signalizaciju. U Zapisniku je navedeno da
je “konstatirao”, a on smatra da nije, već je pitao “da li je moguće zatražiti
financiranje”. Traži ispravak u tom dijelu.
Dino Manestar konstatira da na 3. sjednici Gradskog vijeća neki od nazočnih
nisu bili upisani da su nazočili sjednici, što je jako bitno. Traži ispravak u tom dijelu.
Dino Manestar daje primjedbu na Zapisnik 3. sjednice, odnosno na raspravu
o utvrđivanju Dnevnog reda gdje se navodi “da se je trebao priložiti Prijedlog
pravilnika…” a on to nije izrekao, već je rekao “bilo bi dobro da se je dala simulacija
Prijedloga pravilnika”. Traži ispravak u tom dijelu.
Ivan Pavlić daje primjedbu na Zapisnik 2. sjednice kada je u raspravi pod
Aktualnim satom pitao za oborinsku i fekalnu kanalizaciju. Naime, isto se odnosilo I
na ulice Ribarsku i Dvorsku. Traži da se isto doda u Zapisnik.
Nakon iznesenih primjedaba, s 15 glasova ZA prihvaćen je sljedeći
Zaključak
1. Verificira se Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice s
danim primjedbama.
2. Verificira se Zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice s
danim primjedbama.

TOČKA 2. Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Selce
(dio NA4)-(UPU 16)
Uvodno obrazloženje u Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Selce
(dio NA4)-(UPU 16) dali su zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić i
predstavnica izrađivača Plana Iva Gredelj, dipl. ing arh. – predstavnica tvrtke
„Sinteza“ d.o.o. Zadar.
U raspravi su sudjelovali Igor Posarić, Damir Lončarić, Dino Manestar, Darko
Pavlić, Kazimir Ferenčić, Boris Lovrić, Robert Manestar, Daniel Buljević, Robert
Košuljandić, Ivan Pavlić Vjekoslava Glavan i gradonačelnik.
Predsjednik Gradskog vijeća je nakon rasprave predložio pauzu i nakon iste
zamolio predstavnike klubova vijećnika da se očituju. Igor Posarić, Robert Manestar i
Dino Manestar zatražili su dodatna obrazloženja po istoj točki i odgodu te točke.
Gradonačelnik je kao predlagač u svezi točke 2. Dnevnog reda i predloženih
izmjena tijekom rasprave glede ukidanja mogućnosti gradnje dvojnih višestambenih
građevina zatražio rok do slijedeće sljednice Gradskog vijeća kako bi se savjetovao
sa službama i nadležnim ministarstvom da li je takav amandman dozvoljen. Ukoliko
na tako utvrđen Konačni prijedlog Detaljnog plana nadležno Ministarstvo bude moglo
dati suglasnsot, uključit će se amndman u Konačni prijedlog Detaljnog plana i uputiti
Gradskom vijeću ponovno na raspravu.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog da se odgodi
rasprave i donošenje odluke u svezi točke 2. dnevnog reda.
Nakon iznesenih prijedloga, jednoglasno je donijet (15 ZA)
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Zaključak
Odgađa se rasprava i donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja Selce (dio NA4)-(UPU 16) te zadužuje gradonačelnik da za slijedeću
sjednicu Gradskog vijeća pripremi Konačni prijedlog iste Odluke uz predloženi
amandman glede ukidanja mogućnosti gradnje dvojnih višestambenih građevina, te
uputi Gradskom vijeću Prijedlog radi utvrđivanja Konačnog prijedloga Odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja Selce (dio NA4)-(UPU 16).

TOČKA 3. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o organiziranju Prometne jedinice
mladeži na području Grada Crikvenice
b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu
infrastrukturu
c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici
d) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih
voda na području Grada Crikvenice
e) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
f) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
g) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani i ograničenju
građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
h) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna
vatrogasna postrojba Grada Crikvenice
i) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o grobljima
Uvodno obrazloženje po prijedlozima odluka dao je zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić. Kako pitanja nije bilo, prišlo se glasovanju po prijedlozima odluka
Melanija Milat-Ružić navodi prijedlog ispravka tehničkih grešaka u istim.
a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o organiziranju Prometne
jedinice mladeži na području Grada Crikvenice
Sa 16 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donesena
ODLUKA
o izmjenama Odluke o organiziranju Prometne jedinice mladeži na području
Grada Crikvenice
(tekst Odluke Klasa: 340-01/09-01/32 Ur.:br. 2107/01-01-09-2 prileži Zapisniku
i čini njegov sastavni dio)
b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu
infrastrukturu
Sa 16 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donesena
ODLUKA
o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
(tekst Odluke Klasa: 363-01/09-01/343 Ur.:br 2107/01-01-09-2.prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa u Gradu
Crikvenici
Sa 16 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donesena
ODLUKA
o izmjeni Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici
(tekst Odluke Klasa:340-01/09-01/33 Ur.:br. 2107/01-01-09-2prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)
d) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odvodnji i pročišćavanju
otpadnih voda na području Grada Crikvenice
Sa 16 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donesena
ODLUKA
o izmjenama Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području
Grada Crikvenice
(tekst Odluke Klasa: 351-01/09-01/06 Ur.:br. 2107/01-01-09-2 prileži Zapisniku
i čini njegov sastavni dio)
e) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Sa 16 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donesena
ODLUKA
o izmjenama Odluke o komunalnom redu
(tekst Odluke Klasa:363-02/09-01/152 Ur.:br. 2107/01-01-09-2
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

prileži

f) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
S 15 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je Prijedlog i
donesena
ODLUKA
o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
(tekst Odluke Klasa:363-01/09-01/344 Ur.:br: 2107/01-01-09-2 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
g) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani i
ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
S 15 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je Prijedlog i
donesena
ODLUKA
o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova
za vrijeme turističke sezone
(tekst Odluke Klasa: 363-01/09-01/345 Ur.:br 2107/01-01-09-2 .prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
h) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove
Javna vatrogasna postrojba Grada Crikvenice
Sa 16 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donesena
ODLUKA
o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba
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Grada Crikvenice
(tekst Odluke Klasa: 214-01/09-01/08 Ur.:br. 2107/01-01-09-2 prileži Zapisniku
i čini njegov sastavni dio)
i) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o grobljima
Sa 16 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donesena
ODLUKA
o izmjenama Odluke o grobljima
(tekst Odluke Klasa:363-01/09-01/378 Ur.:br. 2107/01-01-09-4
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

prileži

TOČKA 4. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra
Uvodno obrazloženje dao je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je da se ponovnim glasovanjem članovi
Gradskog vijeća izjasne da li žele raspravljati o ovoj točci dnevnog reda.
Članovi Gradskog vijeća glasovali su sa 10 ZA i 3 PROTIV.
U raspravi su sudjelovali Dino Manestar, Ivan Pavlić, Kazimir Ferenčić,
Lovorko Gržac, Ratko Đeneš, gradonačelnik, Silvio Ratković, Melanija Milat-Ružić.
Nakon rasprave, s 11 glasova ZA i 5 glasova PROTIV prihvaćen je Prijedlog i
donesena
ODLUKA
o ukidanju statusa javnog dobra
(tekst Odluke Klasa: 940-01/09-01/117
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Ur.br.:2107/01-01-09-5

prileži

TOČKA 5. Prijedlog odluke o dodjeli bespovratne financijske
pomoći za kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće
Uvodno obrazloženje po Prijedlogu odluke dali su gradonačelnik i mr. sc..
Snježana Sikirić.
Sa 16 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donesena
ODLUKA
o dodjeli bespovratne financijske pomoći za kupnju građevinskog zemljišta,
stana ili kuće
(tekst Odluke Klasa: 370-01/09-01/17, Ur.br.: 2107-01-01/09-6 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 21, 30 sati.
PREDSTOJNICA UREDA GRADA
Melanija Milat-ružić,dipl.iur.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
dr.sc. Dragan Magaš

STRUČNI SURADNIK ZA
PRIPREMU SJEDNICA
Dubravka Pobor
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