
ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA 
CRIKVENICE ODRŽANE DANA 27. studenoga 2009. GODINE u 18,00 

sati U PROSTORU GRADSKE VIJEĆNICE U CRIKVENICI 
 

Nazočni članovi Gradskog vijeća:  Predrag Antić, Daniel Buljević, dr.med., 
Ratko Đeneš, dipl.iur., Kazimir Ferenčić, dipl. iur., Tomislav Gelemanović, Lovorko 
Gržac, dipl.ing. Božica Kostanjšek, Robert Košuljandić, Damir Lončarić, dr. sc. 
Dragan Magaš, Dino Manestar, Darko Pavlić, Ivan Pavlić,  Dragan Stojčić,  

Sjednici nisu nazočni: Robert Josip Manestar, Igor Posarić, dipl.ing., Boris 
Lovrić. 

 Osim vijećnika, sjednici su nazočni: gradonačelnik Damir Rukavina, dipl.ing., 
zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan prof., zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić, direktor GKTD-a „Murvica“ d.o.o. Rudolf Smoljan, zamjenik direktora KTD-
a „Vodovod Žrnovnica“ Vladimir Stipeč, predsjednik Savjeta mladih Maro Car, 
ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice Crikvenica Ksenija Car-Ilić, v.d. ravnateljica 
Muzeja Grada Crikvenice Irena Jurić, ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Deana 
Čandrlić- Zorica, ravnateljica OŠ Zvonka Cara Desiree Pečaver, ravnateljica Centra 
za kulturu Sanja Škrgatić, 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, pročelnica Upravnog odjela za 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Stanka Car, dipl. ing., 
predstojnik Ureda za pravne poslove Silvio Ratković, dipl. iur., stručni savjetnik za 
lokalnu samoupravu i upravno-pravne poslove Jasminka Citković, dipl. iur., stručni 
savjetnik za komunalno gospodarstvo i komunalni nadzor Ivan Petrinović, dipl. ing., 
stručna suradnica za promidžbu i veze s javnošću Denisse Mandekić Krajišnik, prof., 
stručna referentica za pripremu sjednica - Dubravka Pobor, predstavnici medija. 
 
Aktualni sat 
 
 Božica Kostajnšek postavlja pitanje što je s rješenjem o eksproprijaciji ulice 
Vidikovac u Jadranovu odnosno da li je isto provedeno, s obzirom da građani i dalje 
uzurpiraju prometnicu. Nadalje postavlja pitanje da li će se u istoj ulici izvršiti 
asfaltiranje na dijelu prema groblju jer je taj dio makadamska cesta. Postavlja pitanje 
što je s neugodnim mirisom koji se širi na predjelu Petaka u Crikvenici. Zamjenik 
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da s rješenjem o eksproprijaciji ulice 
Vidikovac nije upoznat, te da će se isto provjeriti, dok će se dio makadama asfaltirati 
kada se riješe imovinsko-pravni odnosi. Gradonačelnik odgovara da mu je ovo prvo 
saznanje o neugodnom mirisu na Petaku, da će se isto provjeriti ukoliko postoje 
problemi između oborinske i fekalne kanalizacije. 
 Kazimir Ferenčić postavlja pitanje za koliko su građani Crikvenice oštećeni 
zato što ŽUC nije sudjelovao u sufinanciranju radova Vinodolske ulice u Crikvenici. 
Također postavlja pitanje realizacije programa produženog boravka djece u 
osnovnim školama. Gradonačelnik obrazlaže da sredstava iz ŽUC-a za asfaltiranje 
Vinodolske ulice nisu osigurana. Dvije javne nabave za isti posao se ne mogu 
provesti a asfaltiranje je išlo u cjelokupnom paketu za Vinodolsku ulicu. Volja je 
postojala, ali nije bila ostvariva. Točan iznos je 300 – 400 tisuća kuna. Međutim, od 
strane ŽUC-a osigurat će se sredstva za sufinanciranje ceste u Dramlju „od rampe do 
rampe“ s oko 3.200 000 kuna u toku dvije godine. Zamjenik gradonačelnika Senko 
Smoljan odgovorio je da će se program produženog boravka u osnovnim školama 
ostvariti sljedeće godine, odnosno u školskoj 2010/11 godini.   



Daniel Buljević postavlja pitanje da li će biti posađena nova stabla na 
parkiralištu pred robnom kućom uz potok jer su zbog radova neka stabla posječena. 
Drugo je pitanje da li Grad Crikvenica misli sudjelovati, odnosno natjecati se za 
projekte na nivou Županije, države i Europske unije. Gradonačelnik odgovara da će 
na mjestu posječenih stabala biti posađena nova, ali da se uz potok na parkiralištu 
konkretno radi o stablu cibora. Nadalje napominje da će se sjeći i neka stabla na 
dijelu zelene površine na parkiralištu kod robne kuće, a iz razloga što su već oštetile 
asfaltni sloj parkirališta. Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan odgovara da je 
prilikom nove sistematizacije u Gradskoj upravi predviđeno radno mjesto u sklopu 
kojega je rad na svim projektima u koje će se uključiti Grad Crikvenica. Silvia Crnić je 
na tom radnom mjestu i zadatak joj je da prati otvaranje određenih pristupnih 
fondova, te je namjera u 2010. godini krenuti prema određenim projektima. 
 Robert Košuljandić postavlja pitanje kada će se sanirati iskop koji je ostao 
nakon izvođenja radova javne rasvjete u Ulici Franje Cara. Nadalje napominje da je 
na predjelu Šetališta Vladimira Nazora ispod dječjeg igrališta „Stoimene“ urušen zid 
ispod kolničkog traka, te postavlja pitanje da li će se isto sanirati. Nadalje postavlja 
pitanje u kojoj je fazi izgradnja dječjeg igrališta na Dugi – MO zapad. Zamjenik 
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da će se iskop u Ulici Franje Cara 
uskoro sanirati, a da rok za sanaciju ugovorom još nije istekao. U svezi urušavanja 
zida u Ulici Vladimira Nazora odgovara da su  u Županiji vođeni razgovori o saniranju 
iste na nekoliko mjesta, od Crikvenice prema Hotelu „Jadranka“, gdje su oštećeni 
potporni zidovi ispod ceste od nevremena – juga.  Zamjenik gradonačelnika Senko 
Smoljan odgovara da su sredstva za dječje igralište na Dugi dijelom osigurana u 
ovogodišnjem Proračunu, a dio će se sredstava predvidjeti Proračunom za 2010. 
godinu te se očekuje izgradnja igrališta do 1. ožujka 2010. godine.  
 Ivan Pavlić postavlja pitanje u svezi domova kulture na području grada. 
Naime,  upravljanje domovima novim je Pravilnikom preneseno na mjesne odbore. 
Međutim, isti Pravilnik mjesni odbori nisu prihvatili, iz razloga što nije bio provediv jer 
za upravljanje nad domovima nisu osigurana sredstva. Zanima ga što se predviđa za 
iduću godinu. Nadalje postavlja pitanje što je s katastarskom izmjerom Selca i 
Jadranova, što se predviđa za iduću godinu i da li je u pripremi katastarska izmjera 
Crikvenice i Dramlja. Zamjenik gradonačelnika odgovara da će sredstva za 2010. 
godinu za upravljanje domovima biti predviđena u Proračunu. U svezi katastarskih 
izmjera, iste su za Selce i Jadranovo u potpunosti završene i spremne za izlaganje 
koje će se zajednički organizirati sa sudom i katastrom. U 2010. godini ne planiraju 
se  nove katastarske izmjere. 

Dragan Stojčić postavlja pitanje da li gradonačelnik može primiti samostalne 
ugostitelje koji posluju u zimskom periodu na razgovor, te da li će se za njih razmotriti 
kakve olakšice. Nadalje pita da li postoji mogućnost da u Crikvenici u zimskom 
periodu bude otvoren barem jedan hotel „Jadrana“ d.d. jer su sada svi zatvoreni. 
Predsjednik Gradskog vijeća odgovara da još nije definirano hoće li svi hoteli 
„Jadrana“  biti zatvoreni. Do sljedeće sjednice Vijeća će se znati te će vijećnici dobiti 
informaciju. Gradonačelnik je naglasio da je činjenično stanje s otvorenim 
ugostiteljskim objektima loše. Poduzimaju se mjere kako bi se ovaj mrtvi dio sezone 
pokrenuo novim događanjima te će se već u prosincu na parkiralištu Petak postaviti 
šator u kojemu će se događati brojne manifestacije, a kasnije i maškare. Sagledavaju 
se olakšice za ugostitelje koji su otvoreni u kontinuitetu, te mogu slobodno doći na 
razgovor u gradonačelnikov ured. 
 Ratko Đeneš postavlja pitanje da li se pri razgovorima sa ŽUC-om uzelo u 
obzir obnavljanje ceste Dvorska – Zoričići, te da li se misli riješiti odvojak Goranske 



ulice. Nadalje postavlja pitanje u svezi vezova u Lučici Podvorska. Naime, vezovi se 
prodaju, iako građani nisu vlasnici, već korisnici istih, prodaju se za 20.000 eura i 
korisnici imaju čak i kupoprodajne ugovore. Postavlja pitanje kontrole nad tim 
vezovima te traži da se na isto pitanje odgovori i da se na iduću sjednicu pozove 
predstavnik Lučke uprave Crikvenica. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić 
odgovara da će se Dvorska – Zoričići presvući asfaltom, ali još uvijek postoji problem 
oborinske  vode. Nadalje naglašava da je projekt za Goransku ulicu u izradi i da će 
sredstva biti osigurana u 2010. godini. Gradonačelnik odgovara da su u pripremi 
materijali kako bi se sve luke i lučice dale na upravljanje Lučkoj upravi. U jednoj 
analizi u Županiji doznali smo da od oko 1500 vezova samo 500 korisnika plaća 
naknadu. 
 Damir Lončarić daje primjedbu da šetnica – Šetalište Vladimira Nazora nema 
niti jedne klupe, te moli da se iznađe mogućnost postavljanja nekoliko klupa duž 
šetnice. Nadalje daje primjedbu na održavanje javne rasprave u svezi predstavljanja 
urbanističkih planova uređenja. Smatra da javna rasprava treba biti u mjestu na koje 
se plan odnosi. Primjerice, trenutno je Selce na javnoj raspravi koja treba biti u Selcu, 
s izloženim planom da mještanima Plan bude dostupan, a prostora za to ima. Traži 
da se javna rasprava održi u Selcu. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić 
odgovara da iako je šetnica  - Šetalište Vladimira Nazora uska, iznaći će se mjesta 
za nekoliko klupa. Što se tiče izlaganja plana, obećava da će se dogovoriti s 
izrađivačem plana da se rasprava organizira u Selcu, iako je već objavljeno da će se 
obaviti u Crikvenici. Što se tiče izloženosti plana na uvid mještanima, tu ima 
poteškoća jer mora biti osigurana osoba koja će na pitanja mještana znati stručno 
odgovarati. 
 Dino Manestar postavlja pitanje zašto je ostao prometni znak kod izlaska na 
Frankopansku ulicu na mostu Dubračina – zabranjeno skretanje udesno, kada bi bilo 
logično da je zabranjeno ulijevo radi presijecanja kolničkog traka. Drugo se pitanje 
odnosi na vijećničko pitanje koje je  postavljeno prije dvije sjednice, a radi se o 
projektu bežičnog Interneta, na koje je zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan 
odgovorio da je nova vlast naslijedila loš ugovor te će se sklopiti novi povoljniji 
ugovor s tvrtkom koja ima ovlaštenje od T-Coma  za pružanje usluga bežičnog 
Interneta. Molio bi pismeni odgovor s novim i starim ugovorom i usporedbu ta dva 
ugovora, te kopije ovlaštenja T-Coma koje ima nova tvrtka. Nadalje tvrdi da s prošle 
sjednice nije dobio pisani odgovor te traži ponovno da se u pisanom obliku odgovori 
o troškovima uređenja zgrade Gradske uprave i okućnice sa specifikacijom troškova. 
Nadalje naglašava da je prilikom prezentacije nove tvrtke „Crikvenica projekt“ u 
prošlom sazivu bilo riječi i o tome kako će se preko iste voditi poslovi koncesije  
vezani za luke i lučice. Zanima ga da li se od toga odustalo. Zamjenik gradonačelnika 
Veselko Mutavgjić odgovorio je da znak nije ostavljen slučajno,  već je policija 
namjerno ostavila taj smjer skretanja iz razloga oštrine skretanja udesno. Zamjenik 
gradonačelnika Senko Smoljan naglašava da je napravljen loš ugovor s tvrtkom 
„Olympia“ d.o.o.  kojim je regulirano da oni postavljaju opremu, a uslugu Interneta 
daje Grad. Grad nije u mogućnosti dati besplatni Internet iz razloga što se ne mogu 
skidati neprimjereni sadržaji pa bi u tom slučaju snosili posljedice. Ugovor je sačinjen 
na 75 tisuća kuna, a tvrtki je isplaćeno 75 % po nalogu gospodina Petrovića. 
Postavljeno je oko 30 % opreme. U tijeku su dogovori oko povrata sredstava od oko 
19 – 20 tisuća kuna. Još nismo sklopili ugovor sa novom tvrtkom, ali se nadamo da 
ćemo naći povoljnog operatera. Dino Manestar traži pisani odgovor na isto pitanje. 
 Predrag Antić postavlja pitanje vezano za Vukovarsku ulicu. Naime, 2007. 
godine završeno je probijanje Vukovarske ulice od III. prilaza Milovana Muževića do 



spojnog puta Dramaljsko selce u dužini od 180 metara. Na samu je niveletu 
potrošeno 330.000,00 kuna, a po zadnjim izmjerama, odstupanje nivelete ceste je 
0,20 – 1,40 m. Postavlja pitanje zašto su odstupanja tako velika i tko je bio zadužen 
za kontrolu istog. Traži pisani odgovor s okončanom situacijom ceste. Drugo se 
pitanje odnosi na saniranje žičane ograde na rukometnom igralištu u Dramlju. 
Roditelji su poslali 15. srpnja 2009. godine  MO-u Dramalj upit koji je 16. srpnja 
proslijeđen nadležnim službama u Gradu. Postavlja pitanje zašto se do danas nije 
pristupilo saniranju oštećenja žičane ograde i kada će se to sanirati. Zamjenik 
gradonačelnika Veselko Mutavgjić  odgovara da Vukovarska ulica nema sreće i 
niveleta iznosi čak preko 1,60. Pronaći ćemo sve podatke o tom trošenju ako postoji 
okončana situacija jer u ovih 330.000 nismo sudjelovali. Samo spuštanje od 1,60 
dolazi na prilaz, pa će se morati graditi nove nivelete. U smjeru Crikvenice, 
Vukovarska ulica još nema riješene imovinsko pravne odnose. Vukovarska već sada 
ima tri dijela i teško će biti jedinstvena. Žičana će se ograda sanirati iz sredstava 
Proračuna 2010. godine. 
 Darko Pavlić postavlja pitanje u svezi započetih radova na izlazu Crikvenice 
prema Selcu. Daje primjedbu da isti nisu dovoljno obilježeni. Nadalje, traži pisani 
odgovor na pitanje koliko stoji cijena boravka djeteta u dječjem vrtiću po stavkama. 
Damir Gašparović navodi da će pisano odgovoriti na pitanje cijene dječjeg vrtića, dok 
zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je izvođač radova u 
Zidarskoj ulici GKTD „Murvica“ d.o.o. te da će se prometna regulacija u svakom 
slučaju poboljšati. 
 Tomislav Gelemanović daje prijedlog da se nedjeljom zatvori za promet 
Šetalište Vladimira Nazora, na što zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić 
odgovara da je to županijska cesta i da Županija ima ovlasti nad istom, a smatra da 
ni policija ne bi to dozvolila. 

Predsjednik Gradskog vijeća je nakon prozivke koju je izvršila Dubravka Pobor 
utvrdio da je sjednici nazočno 14 gradskih vijećnika. Predložio je Dnevni red koji su 
gradski vijećnici primili u materijalu.  

Gradonačelnik Grada Crikvenice predložio je da se točka  3. Dnevnog reda – 
Prijedlog mjerila za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Gradu 
Crikvenici u 2010. godini skine s Dnevnog reda s obzirom na pristigle  primjedbe i 
sugestije. Smatra da dodatno treba provjeriti cijenu i olakšice kako bi se potpuno 
odgovorno mogla donijeti  Mjerila za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i 
naobrazbe u Gradu Crikvenici u 2010. godini. 

Lovorko Gržac zatražio je stanku od 10 minuta ispred Kluba HDZ-a. 
Robert Košuljandić zatražio je ispred Kluba SDP-a i HSLS-a skidanje s 

Dnevnog reda točke 2. i  3.,  a s obzirom na članak 59. Poslovnika Gradskog vijeća 
koji govori o roku dostave materijala. Melanija Milat-Ružić  obrazložila je da je 
materijal poslat dana 20. studenoga,  za što Ured Grada ima i potvrdu od pošte, a to 
je sedam dana prije održavanja sjednice. Robert Košuljandić napominje da će Klub 
tražiti mišljenje Odbora za statut i poslovnik u svezi članka koji govori o dostavi 
materijala za sjednicu. 

Članovi Gradskog vijeća su jednoglasno prihvatili prijedlog gradonačelnika da 
se točka 3. Dnevnog reda – Prijedlog mjerila za financiranje djelatnosti predškolskog 
odgoja i naobrazbe u Gradu Crikvenici u 2010. godini - skine s Dnevnog reda. 

 
Za prijedlog Kluba SDP-HSLS glasovalo je 6 gradskih vijećnika, tako da isti 

nije prihvaćen. 
 



S 8 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je slijedeći 
 

 
D N E V N I   R E D 

 
1.  Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice 
2.  Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 
3. Prijedlog odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata 
4. Prijedlozi odluka:  

4.1. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, 
4.2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup      

javnih površina za postavu privremenih objekata 
4.3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog 

prostora, 
4.4. Prijedlog odluke o izmjeni Uputstva o uvjetima i postupku natječaja za 

davanje u zakup poslovnog prostora 
5. Prijedlog smjernica za izradu Proračuna Grada Crikvenice za razdoblje od 2010. 
godine do 2012. godine 
6. Prijedlog odluke o davanju Gradske sportske dvorane na upravljanje  
7. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade  
   
TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća 

 
Članovi Gradskog vijeća su sa 14 glasova ZA donijeli sljedeći 

  
Z A K L J U Č A K 

  
Verificira se Zapisnik sa 6. Sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice. 

 
TOČKA 2. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi 
 
 Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan dao je obrazloženje po Prijedlogu 
odluke o socijalnoj skrbi. 
 U raspravi po Prijedlogu odluke sudjelovali su Robert Košuljandić, Dino 
Manestar, Damir Lončarić, Ivan Pavlić, Kazimir Ferenčić, Predrag Antić, 
gradonačelnik, Silvio Ratković, Damir Gašparović. 
 Dino Manestar tražio je odgodu točke Dnevnog reda, dok je Damir Lončarić  
predložio da se  članak 36. Prijedloga odluke mijenja na način da dodatne uvjete i 
kriterije za ostvarenje prava za pomoć te visinu novčane pomoći za umirovljenike ne 
utvrđuje gradonačelnik, već da isto utvrđuje Gradsko vijeće. 
 Gradonačelnik je prihvatio amandman Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb 
kojim se predlaže da se u članku 38., stavku 1. Prijedloga odluke iza riječi „udomitelj“ 
dodaju riječi „obiteljski liječnik“. 
 Gradonačelnik je prihvatio prijedlog Damira Lončarića za izmjenu članka 36., 
te je isti postao sastavni dio Prijedloga odluke.  Predsjednik Gradskog vijeća dao je 
na glasovanje Prijedlog odluke s time da se u članku 36., stavak 2. mijenja i glasi : 
//„Dodatne uvjete i kriterije za ostvarenje prava za pomoć te visinu novčane pomoći 
za umirovljenike  utvrđuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.“ 



 Amandman Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb postao je sastavni dio 
Prijedloga odluke. 
 S 8 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH glasova prihvaćen je Prijedlog i donijeta 
 O D L U K A 
 o socijalnoj skrbi 
 (tekst Odluke: KLASA: 550-01709-01782, UR.BROJ:2107/01-01-09-2 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio). 
 
TOČKA 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i 
studenata 
 Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Senko 
Smoljan. 
 U raspravi su sudjelovali Ratko Đeneš, Dino Manestar, zamjenik 
gradonačelnika Senko Smoljan i Damir Gašparović . 
 Predsjednik je dozvolio predsjedniku Savjeta mladih Maru Caru da se obrati 
Gradskom vijeću, iz razloga što je predmet odluke vezan za Savjet mladih. 
 Nakon rasprave, s 9 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova prihvaćen je 
Prijedlog i donijeta je 
 
 O D L U K A 
 o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata 
 (tekst Odluke: KLASA: 600-01/09-01/80, UR.BROJ: 2107/01-01-09-3 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio). 
 
TOČKA 4. Prijedlozi odluka: 

Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup 
javnih površina za postavu privremenih objekata 
Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog 
prostora 
Odluka o izmjeni Uputstva o uvjetima i postupku natječaja za 
davanje u zakup poslovnog prostora 

 
Narečene prijedloge odluka obrazložio je Silvio Ratković, a predsjednik Gradskog 
vijeća upoznao je nazočne sa Zaključkom Odbora za Statut, poslovnik i propise. 

 
1. S 13 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta 
 
O D L U K A 

o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 
(tekst Odluke: KLASA; 335-01/09-01/10, UR.BR.: 2107/01-01-09-1 prileži Zapisniku i 
čini njegov sastavni dio) 
 

2. Sa 14 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta 
 
O D L U K A 

 o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu 
privremenih objekata 



(tekst Odluke: KLASA: 363-01/09-01/541, UR.BR: 2107/01-01-09-1 prileži Zapisniku i 
čini njegov sastavni dio) 

 
      Sa 14 glasova ZA prihvaćen je slijedeći 

            
       Z A K L J U Č A K 
 Zadužuje se Ured za pravne poslove da sastavi pročišćeni tekst Odluke o                
izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu 
privremenih objekata.  
 

3. Sa 14 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta 
 

O D L U K A 
Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 
(tekst Odluke: KLASA: 372-01/09-01/230, UR. BR.: 2107/01-01-09-1) 

 
4. Sa 14 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta 

 
O D L U K A 

Odluka o izmjeni Uputstva o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup 
poslovnog prostora 
(tekst Odluke: KLASA: 372-01/09-01/231,UR BR: 2107/01-01-09-1 prileži Zapisniku i 
čini njegov sastavni dio) 

  
TOČKA 5. Prijedlog smjernica za izradu Proračuna Grada 
Crikvenice za razdoblje od 2010. godine do 2012. godine 
 
 Uvodno izlaganje po Prijedlogu smjernica dao je gradonačelnik. U raspravi su 
sudjelovali Robert Košuljandić, Damir Lončarić, Ivan Pavlić, Kazimir Ferenčić, 
Lovorko Gržac, Daniel Buljević, Darko Pavlić, Dino Manestar, predsjednik Gradskog 
vijeća i gradonačelnik. 
 Predsjednik Gradskog vijeća je nakon glasovanja utvrdio je da je 5 vijećnika 
glasovalo ZA, a 9 je bilo SUZDRŽANO, te Prijedlog smjernica za izradu Proračuna 
Grada Crikvenice za razdoblje od 2010. godine do 2012. godine nije prihvaćen. 
 
TOČKA 6.  Prijedlog odluke o davanju Gradske sportske dvorane na 
upravljanje  
 
 Obrazloženje Prijedloga odluke dao je zamjenik gradonačelnika Senko 
Smoljan. 
 Odbor za Statut, poslovnik i propise dao je amandman na Prijedlog odluke 
kojim predlaže da se u članku 1., 2. i 3. Prijedloga odluke briše riječ „raspolaganje“. 
Gradonačelnik je isti amandman prihvatio te je postao sastavni dio Prijedloga odluke. 
 U raspravi po Prijedlogu odluke sudjelovao je Dino Manestar ispred kluba 
vijećnika SDP-HSLS. 
 Članovi Gradskog vijeća sa 14 glasova ZA jednoglasno su prihvatili Prijedlog i 
donijeli 
 
 O D L U K U  



o davanju Gradske sportske dvorane na upravljanje 
(tekst Odluke: KLASA: 940-01/09-01/141 UR. BR: 2107/01-01-09-4 prileži Zapisniku i 
čini njegov sastavni dio) 
 
 
TOČKA 7. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade  
 
 Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić. 
 U raspravi po Prijedlogu odluke sudjelovali su Dino Manestar, Robert 
Košuljandić, Ratko Đeneš, Damir Lončarić, Dragan Stojčić, Lovorko Gržac, Ivan 
Pavlić, Kazimir Ferenčić, Silvio Ratković, gradonačelnik i predsjednik Gradskog 
vijeća. 
 S 8 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen 
je Prijedlog i donijeta 
 
 O D L U K A 
o vrijednosti boda komunalne naknade 
(tekst Odluke: KLASA:363-01/09-01/453, UR. BR.: 2107/01-01-09-4 prileži Zapisniku 
i čini njegov sastavni dio) 
 
 Dovršeno u 22,45 sati. 
 
PREDSTOJNICA UREDA GRADA          PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
      Melanija Milat-Ružić, dipl.iur.                            dr.sc. Dragan Magaš 
 
 
STRUČNA SURADNICA ZA  
PRIPREMU SJEDNICA      
      Dubravka Pobor 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


