ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
GRADA CRIKVENICE
održane dana 27. studeni 2013. godine u 18:00 sati
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
Vedran Antić, Marina Baričević, Josip Friš, Mato Gavran, Lovorko Gržac, ing.,
Branko Kleković, Paulo Krmpotić, Damir Lončarić, dr. sc. Dragan Magaš, Darko
Pavlić, Ivan Pavlić, Zdravko Pernar, Igor Posarić, Željko Skrbin, Ivana Ševerdija,
Davorka Vukelić Ljubobratović.
Sjednici nije nazočan:
Dino Manestar
Sjednici su nazočni:
Gradonačelnik Damir Rukavina, zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić,
zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić, privremena pročelnica Upravnog odjela za
društvene djelatnosti i lokalnu
samoupravu Jasminka Citković, privremena
pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo mr. sc. Jasna Perhat,
privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša i imovinu Stanka Car, Melanija Milat-Ružić, savjetnica za promidžbu i
odnose s javnošću Denisse Mandekić, viši savjetnik za prostorno planiranje
Vjekoslava Glavan, stručna referentica za pripremu sjednica Dubravka Pobor,
direktorica GKTD-a "Murvica" d.o.o. Sonja Polonijo, direktor KTD „Vodovod
Žrnovnica“ Igor Uremović, zamjenik direktora KTD-a "Vodovod Žrnovnica" Josip
Stipeč, direktor Poduzetničkog centra „Vinodol“ d.o.o. Ivica Jerčinović, direktor
Zračne luke Rijeka Tomislav Palalić, predstavnik Kvarnerskog radia Bruno Župan,
voditeljica TIC-a TZG Crikvenica Tea Car Reljac, v.d. ravnateljica Muzeja Grada
Crikvenice Daniela Lakotić, zapovjednik JVP Grada Crikvenice Robert Hrelja, tajnik
Dječjeg vrtića "Radost" Filip Stojević, ravnateljica Osnovne škole Zvonka Cara
Desiree Pečaver, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Deana ČandrlićZorica, zamjenica predsjednika Savjeta mladih Grada Crikvenice Iva Baldo,
ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ksenija Car Ilić, predsjednica Odbora za
kulturu Ana Košuljandić Raguž, predstavnici medija – Franjo Deranja, Rade Puhar –
Internet TV.
Aktualni sat
Darko Pavlić postavio je pitanje vezano za projekt kanalizacije Jadranovo,
odnosno da li će se za isti iznaći financijska sredstva i kada. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da momentalno nismo kao Grad dobili
financijsku pomoć od Hrvatskih voda, a da li će se situacija promijeniti nije poznato.
Investiciju kanalizacija Benići – Šupera radimo vlastitim sredstvima. Činjenica je da u
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ovom trenutku radovi na kanalizaciji Jadranovo neće početi. Darko Pavlić daje apel
kako bi se klupe u Gradskoj vijećnici na kojima članovi gradskog vijeća drže
materijale za sjednicu doradile, iz razloga jer su koso postavljene pa materijali
učestalo padaju.
Ivan Pavilć postavlja pitanje što će gradske službe poduzeti 31. prosinca 2013.
godine kada ističe ugovor zakupcu Hrvatskog narodnog doma u Dramlju. Traži za
iduću sjednicu pisani odgovor naglašavajući da je ovo važna tema za Dramalj i
njegove mještane. Nadalje postavlja pitanje da li se gradski prijevoz na liniji Kačjak
Perhati može odvijati barem dva puta dnevno ističući kako su građani zadovoljni
gradskim prijevozom. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da se
razrađuju pravci gradskog prijevoza ali ne na štetu postojećih linija s kojima su
građani zadovoljni te da će se ići i u proširenje linija.
Željko Skrbin postavlja pitanje da li se na Trgu Stjepana Radića može
organizirati doček nove 2014. godine. Gradonačelnik odgovara da se je o tome
razmišljalo i da je to jedna realna opcija, međutim jako je ovisna o vremenskim
prilikama, ali nije neostvariva.
Paulo Krmpotić postavlja pitanje zašto voditeljici tamburaške sekcije KUD
Neven Selce nisu isplaćeni honorari za vođenje sekcije i tko je za to odgovoran.
Drugo se pitanje odnosi na krpanje „rupa“ u Ulici I. Jeličića. Naime ulica je više puta
prekopavana radi postavljanja komunalnih i elektro instalacija. Pred sezonu sanirana
je tankim slojem betona i nije stavljena u prvobitno stanje. Zamjenica gradonačelnika
odgovara da je prvo pitanje upućeno na krivu adresu te da Grad redovito isplaćuje
udrugama financijska sredstva, a da bi Uprava KUD-a Neven trebala odgovoriti na
koji način isplaćuje sredstva voditeljima jer se isto odnosi na njihovu djelatnost, te na
taj način mora snositi i odgovornost. Zamjenik gradonačelnika odgovara da je ulica
Ivana Jeličića djelomično županijska i da je istu Grad sanirao prošle godine u samom
centru. Ulica će doživjeti rekonstrukciju sa novim trgom. Saniranje određenih
oštećenja je jedno pitanje a rekonstrukcija ulice je drugo.
Marina Baričević postavlja pitanja da li se razmišlja o uklanjanju azbestnih
krovova kojih u Crikvenici ima na više mjesta i da li je moguće putem nekog
ekoprojekta doći do sredstava Europske unije. Drugo je pitanje da li se je prostor na
budućem groblju sondirao i pregledao, jer građani smatraju da je zemljište puno
vode. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić pozdravlja prijedlog i naglašava da
postoje dva načina zbrinjavanja azbesta. Za jedan od načina zbrinjavanja može
prezentaciju izvršiti Poduzetnički centar Vinodol, dok bi se za drugi način odnosno
putem fondova EU trebao napraviti program za našu jedinicu lokalne samouprave
koji bi se kandidirao za sredstva. Gradonačelnik u svezi nove lokacije groblja
obrazlaže da je ista predviđena između mosta Podbadanj i Milmana. Prednost je jer
je država vlasnik preko 50% tog zemljišta koje nenaplatno može dati lokalnoj jedinici.
Nama je zadatak ishodovati lokacijsku dozvolu a da bi je ishodovali treba prikupiti niz
suglasnosti između kojih je i suglasnost Hrvatskih voda. Vezano za isto područje
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postoji projekt vodotoka Dubračine i Hrvatske vode su uzele u razmatranje naš
zahtijev, te se nadamo njihovom pozitivnom očitovanju odnosno mišljenju bez obzira
na postavljanje uvjeta određenim zahvatima.
Mato Gavran postavlja pitanje koja je cijena broda koji je nabavila Županijska
lučka uprava, odnosno traži od gradskih službi da iskoriste pravo na pristup
informacijama i zatraže specifikaciju opreme na brodu. Na isto pitanje traži pisani
odgovor.
Davorka Vukelić postavlja pitanje vezano za pomoćno nogometno igralište
naglašavajući da je kao vijećnik pred pet mjeseci postavila isto pitanje i da je dobila
odgovor da su potrebna odobrenja dobivena te da se kreće u realizaciju. Zanima je
što je po tom pitanju učinjeno. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara
da sve dozvole imamo i da se ugovaraju poslovi odnosno sakupljaju troškovnici.
Mišljenja smo da zahvat nije toliko složen da se ne bi realizirao do konca tekuće
godine. Davorka Vukelić izražava nezadovoljstvo odgovorom naglašavajući da je u
Proračunu za 2013. planirano 100.000 kuna za nogometno igralište, što znači da je
nerealno planirano jer ni osvjetljenje ne košta toliko.
Vedran Antić postavlja pitanje zašto se je povećao najam prostora doma
zdravlja u Selcu, dok u Crikvenici ne plaćaju najam već imaju koncesiju. Drugo
pitanje je vezano za potpisane ugovore o korištenju prostora za ugostiteljske terase u
kojima stoji da su zakupnici dužni održavati isti prostor tijekom cijele godine. Zanima
ga kako to održavaju vlasnici lokala koji se zatvaraju nakon turističke sezone.
Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da se vezano za prostor doma
zdravlja u Selcu radi o privatnoj praksi dr. Ani Car i da je najamnina povećana od 3
na 4 EUR-a. To je još uvijek niža cijena od one koju plaćaju ostali liječnici u privatnoj
praksi. Na taj se je način donekle izjednačila cijena plaćanja sa ostalim korisnicima
gradskog prostora iako trgovačke djelatnosti plaćaju više. Zamjenik gradonačelnika
Veselko Mutavgjić prije odgovora na pitanje Vedranu Antiću osvrnuo se je na
nezadovoljstvo vijećnice Davorke Vukelić odgovorom. Naglašava da se u
rekonstrukciji pomoćnog igrališta ne spominje nikakva rasvjeta, već je to samo
možda želja ili dezinformacija. Radi se o terenu iza arheološkog nalazišta koje se
treba sanirati u pomoćno igralište za treninge kako bi se na glavnom terenu štedio
travnjak. 100.000 kuna planirano je jer se radi i o nekim drugim zahvatima i radovima
na nogometnom igralištu. U prvoj je fazi dovoz materijala i saniranje istog te
rješavanje oborinske vode – premještanje cijevi za oborinske vode sa područja
arheološkog nalazišta. U svezi gradskih prostora koje su u najmu za ugostiteljske
terase zamjenik odgovara da se je namjerno u ugovore stavilo održavanje tih
prostora. Postoji mogućnost, ukoliko zakupnici ne održavaju tijekom cijele godine
terase da čišćenje može obaviti GKTD“Murvica“ uz fakturiranje računa za izvršene
usluge zakupniku terase.
Josip Friš postavlja pitanje vezano za Prijedlog odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika Grada Crikvenice, a koja se danas
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raspravlja po hitnom postupku. Vezano za istu vijećnici su dobili dopis sindikata
djelatnika gradske uprave, pa ga zanima da li su tvrdnje sindikata istinite i da li
postoje odredbe iz Kolektivnog ugovora ili Zakona o radu koje priječe donošenju ove
odluke i što je predloženo u točci hitnosti postupka. Gradonačelnik odgovara da je i
sam primio dopis sindikata u kojem ima izrečenih netočnih tvrdnji. Nije točno da smo
zanemarili pregovaranje, jer sam i osobno razgovarao sa dosta djelatnika. Nadalje
napominje da je ovo dopis Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim
djelatnostima, a koliko je upoznat u Gradskoj upravi postoji Samostalni sindikat
Hrvatske, pa ne zna s kim treba pregovarati, a dopis nema ni pečata. Naglašava da
je spreman za razgovore ali da ne zna s kime. Ponovno napominje da je obavio
razgovore sa svim djelatnicima koji su to zatražili.
Branko Kleković postavlja pitanje što je učinjeno sa problemom nakupina
oborinskih voda u Ulici br. dr. Sobol u Crikvenici na dijelu kuće Manestri i Kraljić. Da li
se po tom pitanju nešto planira ove godine. Drugo pitanje odnosi se na stav gradske
uprave po pitanju promjene imena Hotela „Therapia“. Kao predsjednik MO zapad
izašao sam sa svojim stavom u javnost a i poslao sam dopis Konzervatorskom odjelu
u Rijeci jer se radi o zaštićenom objektu, te da li isto uključuje i zaštitu imena. Naziv
Hotela Therapia je nešto više od imena hotela – to je i tradicija ovog Grada. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara vezano za pitanje vijećnika Josipa Friša
da su u pregovaranju sa sindikatom sve procedure ispoštovane o bilo kojem se
sindikatu radi. Razmatrane su primjedbe djelatnika i većinom su prihvaćene, te se je
u dva-tri navrata slala potrebna dokumentacija, tako da zapreki donošenju ove
odluke nema. Nadalje odgovara kada se radi o Ulici br. Sobol i oborinske vode, da se
je pronašlo rješenje te da će se isto realizirati početkom iduće godine. Kada se radi o
imenu Hotela Therapia zamjenik ističe žaljenje da vlasnik nije prepoznao značaj
imena, s naglaskom da bi bilo lijepo da hotel i u novom imenu zadrži naziv Therapia,
ali to ovisi o vlasniku.
Nakon Aktualnog sata Dubravka Pobor izvršila je prozivku a predsjednik je
utvrdio da je sjednici nazočno 15 članova Gradskog vijeća. Nadalje je predsjednik
predložio točku po hitnom postupku – Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Crikvenice kao 15. točku
dnevnog reda. Sa 9 glasova ZA prihvaćeno je da se ista točka uvrsti u dnevni red
pod br. 15. Nakon toga prišlo se je glasovanju za cjelokupan dnevni red te su članovi
Gradskog vijeća sa 9 glasova ZA prihvatili slijedeći
Dnevni red :
1. Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Crikvenice,
2. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Gradskoga vijeća,
3. Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada
Crikvenice izabranih s liste grupe birača,
4. Izvješće o poslovanju KTD „Vodovod Žrnovnica“ d.o.o. Novi Vinodolski za
razdoblje 01.01. – 31. 12. 2012.,
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5. Izvješće o poslovanju GKTD „Murvica“ d.o.o. Crikvenica za razdoblje 01.01. – 31.
12. 2012.,
6. Izvještaj o radu Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski za 2012.
godinu,
7. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2012. godinu,
8. Izvješće o poslovanju Radio DJ Crikvenica za 2012. godinu,
9. Prijedlog odluke o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“
Crikvenica,
10. Prijedlog Programa rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Crikvenice za
2014.,
11. Prijedlog odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada
Crikvenice,
12. Prijedlog izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada
Crikvenice,
13. Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i
2016. godinu, sa sastavnim dokumentima i to:
1.1. Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s
projekcijama za 2015. i 2016. godinu - Opći i Posebni dio
1.2. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za
2014. godinu
1.3. Prijedlog plana Razvojnih programa za 2014.
godinu sa
projekcijama za 2015. i 2016. godinu
1.4. Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu po
izvorima financiranja
1.5. Opisi Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s projekcijama
za 2015. i 2016. godinu
1.6. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za Grada Crikvenicu za
2014. godinu
1.7. Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za
Grad Crikvenicu za 2014. godinu
2. Prijedlog programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu
3. Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju
boravka turista na području Grada Crikvenice za 2014. godinu
4. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2014. godinu
5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu
14. Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Jadranovo centar
15. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Grada Crikvenice
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TOČKA 1 Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada
Crikvenice
Izvješće je podnio predsjednik Mandatne komisije Zdravko Pernar, koje su članovi
Gradskog vijeća primili na znanje. Dana 16. listopada 2013. godine stekli su se uvjeti
za početak obnašanja dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Crikvenice
Damira Lončarića.
Predsjednik Gradskog vijeća pročitao je prisegu, a član Gradskog vijeća Damir
Lončarić potpisao istu.

TOČKA 2 Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća
Kako primjedbi na Zapisnik nije bilo članovi Gradskog vijeća su sa 15 glasova ZA –
jednoglasno donijeli slijedeći
Zaključak
Verificira se Zapisnik sa 4. Sjednice Gradskog vijeća.

TOČKA 3 Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i
članova Gradskog vijeća Grada Crikvenice izabranih s liste grupe
birača
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić .
Kako primjedbi nije bilo, članovi Gradskog vijeća su sa 15 glasova ZA – jednoglasno
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Crikvenice
izabranih s liste grupe birača
(Odluka Klasa:006-01/13-01/01, UR.BROJ:2107/01-04/01-13-4 prileži Zapisniku i čini
njegov sastavni dio)

TOČKA 4. Izvješće o poslovanju KTD „Vodovod Žrnovnica“d.o.o.
Novi Vinodolski za razdoblje 01.01. – 31.12.2012.
Obrazloženje po Izvješću dao je direktor KTD „Vodovod Žrnovnica“ d.o.o. Igor
Uremović.
U raspravi su učestvovali Darko Pavlić, Vedran Antić, Damir Lončarić, Stipeč Josip i
Igor Uremović.
Prije glasovanja predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno 16
članova Gradskog vijeća jer je nazočan i vijećnik Igor Posarić.
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Članovi Gradskog vijeća su sa 16 glasova ZA – jednoglasno donijeli slijedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o poslovanju KTD „Vodovod Žrnovnica“d.o.o. Novi Vinodolski za
razdoblje 01.01. – 31.12.2012.
(tekst Zaključka KLASA:325-01/13-01/07, UR.BROJ:2107/01-04/05-13-4)

TOČKA 5. Izvješće o poslovanju GKTD „Murvica“ d.o.o. Crikvenica
za razdoblje 01.01.- 31.12. 2012. godine
Obrazloženje po Izvješću dala je direktorica KTD „Murvica“ d.o.o. Crikvenica Sonja
Polonijo.
U raspravi je učestvovao Branko Kleković.
Članovi Gradskog vijeća su sa 16 glasova ZA – jednoglasno donijeli slijedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o poslovanju GKTD „Murvica“ d.o.o. Crikvenica za razdoblje
01.01.- 31.12. 2012.
(tekst Zaključka KLASA:400-01/13-01/193, UR.BROJ: 2107/01-04/05-13-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 6. Izvještaj o radu poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi
Vinodolski za 2012. godinu
Obrazloženje po Izvještaju dao je direktor Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Ivica
Jerčinović.
U raspravi su učestvovali Darko Pavlić, Igor Posarić i Ivica Jerčinović.
Članovi Gradskog vijeća su sa 16 glasova ZA – jednoglasno donijeli slijedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvještaj o radu poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski za
2012. godinu.
(tekst Zaključka KLASA:400-01/12-01/191, UR.BROJ:2107/01-04/05-13-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 7. Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2012. godinu
Obrazloženje po Izvješću dao je direktor Zračne luke Rijeka Tomislav Palalić.
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U raspravi su učestvovali Igor Posarić, Marina Baričević, Branko Kleković i zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić.
Članovi Gradskog vijeća su sa 16 glasova ZA – jednoglasno donijeli slijedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Zračne luke Rijeka za 2012. godinu.
(tekst Zaključka KLASA:340-01/13-01/52, UR.BROJ:2107/01-04/05-13-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 8 Izvješće o poslovanju Radio DJ Crikvenica za 2012.
godinu
Obrazloženje po Izvješću dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
Članovi Gradskog vijeća su sa 13 glasova ZA donijeli slijedeći
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Radio DJ Crikvenica za 2012. Godini
(tekst Zaključka KLASA:400-01/13-01/192, UR.BROJ:2107/01-04/05-13-4 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 9 Prijedlog odluke o razrješenju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
dr.sc. Dragan Magaš.
Članovi Gradskog vijeća su sa 12 glasova ZA prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica.
(tekst Odluke KLASA:

TOČKA 10 Prijedlog programa rada i financijski plan Savjeta mladih
Grada Crikvenice za 2014. godinu
Obrazloženje po Prijedlogu programa i financijskom planu dala je potpredsjednica
Savjeta mladih Iva Baldo.
U raspravi su učestvovali Paulo Krmpotić, Igor Posarić, Branko Kleković, Davorka
Vukelić Ljubobratović, Iva Baldo.
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Članovi Gradskog vijeća su sa 15 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom donijeli
slijedeći
Zaključak
Prihvaća se Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Crikvenice za
2014. Godinu.
(tekst Zaključka KLASA:008-01/13-01/36 UR.BROJ: 2107/01-04/05-13-7 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 11 Prijedlog odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja
za području Grada Crikvenice
U ime predlagača zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić dao je na Prijedlog
odluke AMANDMAN kojim se umjesto mr. sc. Damira Gašparovića u članku 3.
Prijedloga odluke imenuje Jasminka Citković, dip. iur. Amnadman je postao sastavni
dio Prijedloga odluke.
(amandman gradonačelnika u privitku je Zapisnika i čini njjegov sastavni dio)
U raspravi je učestvovala Marina Baričević.
Članovi Gradskog vijeća su sa 16 glasova ZA – jednoglasno prihvatili Prijedlog i
donijeli
ODLUKU
o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Crikvenice
(tekst Odluke KLASA: UR:BROJ: prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 12. Prijedlog izmjene i dopune Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje Grada Crikvenice
Izvješće po narečenoj točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
U raspravi je učestvovao Branko Kleković.
Članovi Gradskog vijeća su sa 16 glasova ZA – jednoglasno prihvatili prijedlog i
donijeli
IZMJENE I DOPUNE PROCJENE
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i
velikih nesreća za područje Grada Crikvenice.
(tekst Odluke KLASA: UR:BROJ: prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 13. Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s
projekcijama za 2015. i 2016. godinu, sa sastavnim dokumentima i
to:
1.1. Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2014.
godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu - Opći i Posebni dio
1.2. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada
Crikvenice za 2014. godinu
1.3. Prijedlog plana Razvojnih programa za 2014. godinu
sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu
1.4. Prijedlog
proračuna Grada Crikvenice za 2014.
godinu po
izvorima financiranja
1.5. Opisi Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s
projekcijama za 2015. i 2016. godinu
1.6. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za Grada
Crikvenicu za 2014. godinu
1.7. Prijedlog programa javnih potreba u sportu i
tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2014. godinu
2. Prijedlog programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu
3.
Prijedlog programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada
Crikvenice za 2014. godinu
4. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu
5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu
Obrazloženje po Prijedlogu proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu dao je
Gradonačelnik.
U raspravi su učestvovali Vedran Antić, Davorka Vukelić, Damir Lončarić, Branko
Kleković, Darko Pavlić, Marina Baričević, Igor Posarić, pročelnica Upravnog odjela za
financije, turizam i gospodarstvo Jasna Perhat, zamjenica gradonačelnika Silvia
Crnić i gradonačelnik.
Nakon rasprave gradonačelnik se je očitovao na amandmane redosljedom kako su
zaprimljeni:
1. AMANDMAN VIJEĆNIKA ŽELJKA SKRBINA gradonačelnik djelomično
prihvaća. Predlaže novi amandman koji je vijećnik prihvatio te se nije prišlo
glasovanju za isti, već je postao sastavni dio Prijedloga.
(amandman Željka Skrbina i gradonačelnikov amandman prileže zapisniku i
čine njegov sastavni dio)
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2. AMANDMAN VIJEĆNIKA BRANKA KLEKOVIĆA gradonačelnik ne
prihvaća iz razloga jer je suprotan Zakonu o proračunu ali obzirom na inicijativu
iskazanog u amandmanu predlaže novi amandman koji postaje sastavni dio
Prijedloga.
(amandman Branka Klekovića i gradonačelnikov amandman prileže zapisniku
i čine njegov sastavni dio)
3. AMANDMAN ODBORA ZA KULTURU gradonačelnik ne prihvaća. Prišlo
se je glasovanju za amandman. Nitko od članova Gradskog vijeća nije glasovao za
amandman Odbora za kulturu te je predsjednik Gradskog vijeća utvrdio da
amandman nije prihvaćen.
(amandman Odbora za kulturu prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio)
4. AMANDMAN VIJEĆNIKA DINA MANESTRA gradonačelnik ne prihvaća.
Prišlo se je glasovanju za amandman. Nitko od članova Gradskog vijeća nije
glasovao za amandman vijećnika Dina Manestra te je predsjednik Gradskog vijeća
utvrdio da amandman nije prihvaćen.
(amandman Dina Manestra prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio)
5. AMANDMAN VIJEĆNIKA VEDRANA ANTIĆA, gradonačelnik ne prihvaća.
Prišlo se je glasovanju za amandman. 6 članova Gradskog vijeća glasovalo je ZA
amandman vijećnika Vedrana Antića te je predsjednik Gradskog vijeća utvrdio da
amandman nije prihvaćen.
(amandman Vedrana Antića prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio)
6. PRVI AMANDMAN KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA - NOSITELJ
LISTE
IGOR POSARIĆ, gradonačelnik djelomično prihvaća.
Predlaže novi
amandman koji je vijećnik prihvatio te se nije prišlo glasovanju za isti, već je postao
sastavni dio Prijedloga.
(prvi amandman Kandidacijske liste Grupe birača - Igora Posarića i
gradonačelnikov amandman prileže zapisniku i čine njegov sastavni dio)
7. DRUGI AMANDMAN KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA NOSITELJ LISTE IGOR POSARIĆ, gradonačelnik djelomično prihvaća. Predlaže
novi amandman koji je vijećnik prihvatio te se nije prišlo glasovanju za isti, već je
postao sastavni dio Prijedloga.
(drugi amandman Kandidacijske liste Grupe birača - Igora Posarića i
gradonačelnikov amandman prileže zapisniku i čine njegov sastavni dio)
8. TREĆI AMANDMAN KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA NOSITELJ LISTE IGOR POSARIĆ, gradonačelnik prihvaća u nešto drukčijoj
formulaciji te isti postaje sastavni dio Prijedloga.
(treći amandman Kandidacijske liste Grupe birača - Igora Posarića i
preformuliran gradonačelnikov amandman prileže zapisniku i čine njegov sastavni
dio)
Nadalje je Gradonačelnik upoznao nazočne sa svojim amandmanima (ukupno
5) na Prijedlog proračuna te su isti postali sastavni dio Prijedloga.

11

Predsjednik je redoslijedom predložio glasovanje kako je to predloženo u točci
dnevnog reda:
1. Sa 13 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je
Prijedlog i donijet
Proračun Grada Crikvenice za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016.
godinu - Opći i Posebni dio
2. Sa 13 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je
Prijedlog i donijeta
Odluka o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu
3. Sa 13 glasova ZA i 3 glasa PROTIV prihvaćen je Prijedlog i donijet
Plan Razvojnih programa za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016.
godinu
4. Sa 13 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je
Prijedlog i donijet
Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu po izvorima financiranja
5. Sa 13 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćeni su
Opisi Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i
2016. godinu
6. Sa 14 glasova ZA, 1 glas PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je
Prijedlog i donijet
Program javnih potreba u kulturi za Grada Crikvenicu za 2014. godinu
7. Sa 13 glasova ZA i 3 glasa PROTIV prihvaćen je Prijedlog i donijet
Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2014.
godinu
8. Sa 13 glasova ZA, jednim glasom PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom
prihvaćen je Prijedlog i donijet
Program utroška spomeničke rente za 2014. godinu
9. Sa 13 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je
Prijedlog i donijet
Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka
turista na području Grada Crikvenice za 2014. godinu
10. Sa 13 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je
Prijedlog i donijet
Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu
11. Sa 14 glasova ZA i 2 glasa PROTIV prihvaćen je Prijedlog i donijet
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
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TOČKA 14. Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Jadranovo centar
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
U raspravi su učestvovali Igor Posarić i Branko Kleković.
Članovi Gradskog vijeća su sa 16 glasova ZA – jednoglasno prihvatili Prijedlog i
donijeli
ODLUKU
o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jadranovo centar
(tekst Odluke KLASA: UR:BROJ: prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 15 Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika Grada Crikvenice
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.
U raspravi su učestvovali Branko Kleković i Damir Lončarić.
Članovi Gradskog vijeća su sa 9 glasova ZA, 4 glasa PROTV i 3 SUZDRŽANA glasa
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Crikvenice
(tekst Odluke KLASA: 120-01/13-01/30 UR:BROJ:2107/01-03/01-13-3 prileži
Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 22,15 sati.
Stručna referentica za pripremu sjednica
Dubravka Pobor
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Predsjednik Gradskoga vijeća
Lovorko Gržac, ing.

