
1 
 

ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

CRIKVENICE ODRŽANE 14. ožujka  2019. 

u 18,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice 

 u „Staroj školi“ u Crikvenici 

Nazočni članovi Gradskog vijeća: 

TOMISLAV MIOČIĆ           
BORIS BORAS                   
JOSIP FRIŠ   
BERNARD VUKOJA  
PAULO KRMPOTIĆ  
ZDRAVKO PERNAR  
VEDRAN PAVLIČEVIĆ  
MATO GAVRAN   
PREDRAG ANTIĆ 
BRANKO KLEKOVIĆ  
MARIO KRUŽIĆ 
DAVORKA VUKELIĆ LJUBOBRATOVIĆ  
SONJA POLONIJO 
EMIN ČAJLAKOVIĆ 
ŽARKO STILIN   
GRACIJAN ČOP 
 
Sjednici nije nazočan: VLADO STRINAVIĆ  
 
 

Sjednici su nazočni: 
 
Gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina, zamjenica gradonačelnika Ivona 

Matošić Gašparović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu 

samoupravu Jasminka Citković, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i 

zaštitu okoliša Stanka Car, voditelj odsjeka Ivan Petrinović, v.d. pročelnik Upravnog 

odjela za investicije, prostorno uređenje i  imovinu Veselko Mutavgjić,  pročelnica 

Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo Jasna Perhat, Željka Broz 

Manestar- viša savjetnica za upravne poslove i odnose s javnošću, Tena Peričić – viši 

stručni suradnik za odnose s javnošću, Dubravka Pobor stučna suradnica za pripremu 

sjednica Gradskog vijeća i kolegij, ravnateljica Osnovne škole Zvonka Cara Desiree 

Pečaver, ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Deana Čandrlić Zorica, 

predstavnik Dječjeg vrtića Radost Crikvenica Filip Stojević,  ravnateljica Gradske 

knjižnice i čitaonice Irena Krmpotić, ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice Silvija 

Huljina, zapovjednik JVP Grada Crikvenice Robert Hrelja, ravnateljica Centra za 

pomoć u kući Sanja Knežević, direktor Murvica d.o.o. Jevgenij Prpić, direktor Eko 

Murvice Lovorko Gržac, Mario Zubčić – predstavnik KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., 

predstavnici medija, Novi list – Nataša Car,  Ivica Šubat - Internet portal Crikva.hr, 

Internet TV - Rade Puhar. 
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Sjednici je nazočna Antonija Grbčić, predsjednica Dječjeg Gradskog vijeća i 

gradonačelnica Leona Bondžić. 

 

Aktualni sat 

Mate Gavran postavlja pitanje vezano za uređenje Gradske plaže i obzirom na 

nedobivanje koncesije što će Grad poduzeti. Nadalje postavlja pitanje da li je Županija 

obećala urediti Dom zdravlja pa ga zanima što je s tim. Gradonačelnik odgovara da će 

EKO Murvica urediti gradsku plažu i da će Grad Crikvenica izdvojiti 200 000 kuna za 

uređenje gradske plaže. Niti lanjske godine nije bilo naplate ulaza u Gradsku plažu a 

neće ni ove godine. Vezano za Dom zdravlja tražili smo od Županije da se uredi fasada 

i da smo spremni sufinancirati radove. 

Sonja Polonijo naglašava da se među građanstvom potpisuje peticija da se plaža 

uredi na nivou 2014 godine. Naglašava da potpisnike peticije ne zanima tko je kriv što 

koncesija nije dodijeljena. Naglašava da ovo nije politička inicijativa već je krenula od 

samih građana. Ljudi traže da se napravi ono što je Crikvenicu dizalo na četiri 

zvjezdice. Uručila je peticiju predsjedniku Gradskog vijeća i postavila pitanje da li će 

Grad uistinu uložiti 200 000 kuna u plažu. Drugo je pitanje vezano za prijedlog koji je 

potpisan od strane vijećnika na 18. sjednici Gradskog vijeća a isti je da se održi 

tematska sjednica Gradskog vijeća na temu Demografska kretanja na području Grada 

Crikvenice. Ukoliko kroz 15 dana sjednicu ne sazove predsjednik Gradskog vijeća, 

gradonačelnik je mora sazvati u narednih osam dana, ako to ne učini sjednicu saziva 

čelnik središnjeg tijela. Gradonačelnik odgovara da je i 2014. bio gradonačelnik Grada 

Crikvenice i da će plaža biti i ove godine uređena te da će se u plažu ulagati. Kada se 

radi o tematskoj sjednici istu ćemo sazvati kada nam predlagač dostavi ulazne 

podatke. Sonja Polonijo uz konstataciju da je ljepota u oko promatrača, naglašava da 

su građani potpisali obrazloženi prijedlog koji kao peticija mora ući u proceduru. Kada 

se radi o demografiji predlaže da se svim vijećnicima pošalje mail u svezi dostavljanja 

prijedloga. 

Žarko Stilin izražava nadu da će nakon pripremnog sastanka o turizmu predsjednik 

Gradskog vijeća sazvati tematsku sjednicu Gradskog vijeća. Nadalje postavlja pitanje 

da li će se maknute stare bitve ugraditi u mulove koji se grade. Svojevremeno sam dao 

amandman kako bi se osigurala sredstva za kupnju Harmice u Selcu. Sada se isti 

prostor prodaje pa pita da li Grad smjera nešto učiniti. Nadalje daje primjedbu da se 

na web stranici ne objavljuju pitanja koje postavljaju vijećnici. Gradonačelnik odgovara 

da ukoliko postoji mogućnost da će se bitve ugraditi. Kada se radi o prodaji Harmice 

naglašava da je Grad u pregovorima sa Erste bankom i ukoliko bude normalna cijena 

zainteresirani smo za kupnju. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić je odgovorila 

da se nakon primjedbe na sjednici Gradskog vijeća sva pitanja i odgovori objavljuju na 

web stranici Grada. 

Predrag Antić postavlja pitanje da li će Vodovod Žrnovnica dovesti u prvobitno stanje 

raskopanu cestu u Carima u Dramlju. Također traži da se očiste svi prilazni putevi koji 

vode do mora. Gradonačelnik odgovara da će se raskopana cesta dovesti u red u 

redovnom održavanju prometnica. Lovorko Gržac direktor EKO Murvice naglasio je da 
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će svi putevi koji su u programu biti očišćeni, a za ostale za koje se pravovremeno javi 

EKO Murvica će također izvršiti čišćenje i u tom smislu moli suradnju sa građanstvom. 

Bernard Vukoja postavlja pitanje da li Grad ima nadzor nad radovima na lukobranu u 

Crikvenici i postavlja pitanje zašto se mulj koji se vadi iz mora vraća natrag u more 

kada je poznato da se prilikom gradnje trga mulj odvozio. Drugo je pitanje kako se 

financira projekt zapadnog lukobrana. Gradonačelnik odgovara da je projekt zapadnog 

lukobrana financiran u iznosu 5 miliona od strane Ministarstva , a ostalo do 33 miliona 

snose fondovi. Znači u taj projekt na Županija ni  Grad ne ulaže ništa. Obrazlaže da je 

prilikom uređenja trga bilo naređeno ekološko zbrinjavanje pa se je mulj odvažao na 

kamenolom, a za odvijanje radova na lukobranu naglašava da mu nije poznato. 

Emin Čajlaković postavlja pitanja vezano za predio Grada koji gravitira prema 

Sopaljskoj pa pita zašto na tom dijelu ne vozi city bus, nema nogostupa za pješake, 

nema igrališta. Gradonačelnik odgovara da se ide u rekonstrukciju Gundulićeve ulice. 

Kada se radi o city busu postojala je linija na kojoj nije bilo niti jednog putnika pa smo 

je ukinuli. 

Branko Kleković postavlja pitanje sigurnosti prometovanja ulicom Tina Ujevića 

prilikom uključivanja na Ulicu Br. dr. Sobol. Radi se o istrošenom asfaltu i o 

proklizavanju vozila za kiše. Potrebna je zamjena asfalta sa asfaltom za veću 

mogućnost trenja. Naglašava da se je već nekoliko saobraćajnih nesreća dogodilo na 

tom mjestu. Nadalje postavlja pitanje što se namjerava sa trgom na Črnom molu. Isti 

bi prostor trebalo bolje organizirati i urediti. Gradonačelnik odgovara da je na raskršću 

na Dugi stavljen prometni znak  kako bi se smanjila brzina i upozorilo na proklizavanje 

ali očito to nije pomoglo, pa će se kroz održavanja na tom dijelu mijenjati asfalt. 

Odgovara da za predio Črnog mola postoji idejni projekt, te da će se ove godine vidjeti 

kako će se ići u uređenje glavne gradske plaže i cijelog tog područja. 

Gracian Čop postavlja pitanje što je sa uređenjem plažnog prostora u Jadranovu. 

Gradonačelnik odgovara da je vrijednost radova na plažnom prostoru u Jadranovu 

procijenjena na 10 miliona kuna. Radovi će trajati do turističke sezone i kasnije će se 

nastaviti ujesen. 

Mario Kružić traži ponovo pisani odgovor vezano za pitanje troškova Adventa. Naime 
odgovoreno mu je da troškovi iznose 70 tisuća kuna, a samo za klizalište je plaćeno 
170  tisuća kuna. Nadalje postavlja pitanje kolika je ukupna procjena troškva radova 
Doma Selce. Koliki je iznos ukupnog projekta uređenja plaže Grabrova. Četvrto pitanje 
je da li će do turističke sezone započeti radovi na Zamlatu u Jadranovu i da li će do 
sezone biti završeni. Zamjenica gradonačelnika odgovara da se je za Dom prosvjete 
Selce planirano u 2019. godini 3.500.000,00 kuna a u 2020. godini 4.000.000,00 kuna. 
Na sve natječaje se prijavljujemo gdje postoji mogućnost za prijavu, pogotovo za 
kapitalne projekte pa će o dobivenim sredstvima ovisiti dinamika. Za plažu Grabrova 
odgovorio je gradonačelnik, dok se za radove na privezištu Zamlat očekuje početak 
radova, odnosno provedena je javna nabava i potpisan je ugovor. 
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Prije prelaska na dnevni red potpredsjednik Mandatne komisije Paulo Krmpotić podnio 

je izvješće Mandatne komisije i utvrdio da je dana 30. siječnja 2019. godine sukladno 

članku 81. st. 3. Zakona o lokalnim izborima (NN broj 144/12, 121/16) političke stranke 

HDZ, HSP AS, HSS i HSLS, dogovorno su odredile da člana predstavničkog tijela 

Gradskog vijeća Grada Crikvenice Vedrana Pavličevića zamjenjuje neizabrana 

kandidatkinja s iste liste - Ivana Ševerdija. 

Predsjednik je zamolio Ivanu Ševerdiju da prisegne i riječju „prisežem“ potvrdi riječi 

prisege, što je imenovana učinila. 

Nakon prozivke od strane Dubravke Pobor predsjednik je utvrdio da je sjednici 

nazočno 16 vijećnika. 

Predložio je dnevni red kao i dopunu  sa točkom 17. Izvješće o ispitivanju navoda iz 

predstavke i pritužbe Ivane Barac na rad Savjeta mladih. 

Vijećnici su sa 16 glasova ZA podržali dopunu dnevnog reda i jednoglasno prihvatili  

D n e v n i   r e d  
 

1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća, 

2. Izvješće PP Crikvenica o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 

2018. godinu  

3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika  

4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge javnih tržnica na malo  

5. Prijedlog programa mjera za poticanje poduzetništva na području Grada Crikvenice 

za 2019. godinu  

6. Prijedlog Odluke o donošenju  Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Crikvenicu  

7. Davanje prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune Statuta OŠ Vladimir Nazor 

Crikvenica  

8. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje sportske dvorane OŠ Zvonka 

Cara  

9. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima predškolski odgoj  

10. Prijedloga odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva  

11. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora - VMO Dramalj, 

VMO Crikvenica - zapad, VMO Crikvenica - centar, VMO Crikvenica – istok, i VMO 

Selce  

12. Izvješće o radu gradonačelnika za drugu polovicu 2018 . godine  

13. Prijedlog  odluke o ukidanju statusa javnog dobra zk.č.br. 8543-8- k.o. Crikvenica  
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14. Prijedlog  odluke o ukidanju statusa javnog dobra zk.č.br. 8464-10 k.o. Crikvenica  

15. Referat Odbora za izbor i imenovanje  

3.1. Prijedlog rješenja o  razrješenju člana i imenovanju predsjednika Mandatne 
komisije  
3.2. Prijedlog rješenja o  razrješenju člana i imenovanju člana Odbora za  

            Statut, Poslovnik i propise 
 3.3. Prijedlog rješenja o  imenovanju predsjednika Gradskog izbornog povjerenstva 

 

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i 

opremanje tržnice u Jadranovu“  

17. Izvješće o ispitivanju navoda iz predstavke i pritužbe Ivane Barac na rad Savjeta 

mladih 

 

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća 

Sonja Polonijo dala je primjedbu na dio svog izrečenog teksta na aktualnom satu 

vezano za sazivanje tematske sjednice na temu demografije te traži da se doda kako 

je i izrečeno da je zapisnik potpisan od svih gradskih vijećnika. Nakon prihvaćanja 

ispravke 

 vijećnici su sa 

15 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova  

donijeli 

Z a k l j u č a k 

Verificira se Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice. 

TOČKA 2. Izvješće PP Crikvenica o sigurnosnoj situaciji na 

području Grada Crikvenice za 2018. godinu  

Dražen Zekić načelnik Policijske postaje Crikvenica podnio je izvješće o sigurnosnoj 

situaciji na području Grada Crikvenice. 

U raspravi su sudjelovali Zdravko Pernar, Branko Kleković, Sonja Polonijo i Mario 

Kružić. 

Vijećnici su primili na znanje izvješće PP Crikvenica. 

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće 

uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika  

Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je direktor EKO Murvice d.o.o. Lovorko 

Gržac. Upoznao je nazočne sa amandmanom gradonačelnika koji je  postao sastavni 

dio Prijedloga odluke (tekst amandmana postao je sastavni dio Zapisnika). 
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U raspravi je sudjelovao Branko Kleković. 

Vijećnici su sa 

11 glasova ZA 

1 glas PROTIV 

3 SUZDRŽANA glasa 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U  

 o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

ukopa pokojnika  

(tekst Odluke KLASA: 363-01/19-01/56 URBROJ: 2107/01-06/02-19-5 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 

 

TOČKA 4. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće 

uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo  

Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je direktor EKO Murvice d.o.o. Lovorko Gržac. 

Vijećnici su sa 

12 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

3 SUZDRŽANA glasa 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U  

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

javnih tržnica na malo  

 (tekst Odluke KLASA: 363-01/19-01/57 URBROJ: 2107/01-06/02-19-5 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 

 

TOČKA 5. Prijedlog programa mjera za poticanje poduzetništva na 

području Grada Crikvenice za 2019. godinu  

Obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić 

Gašparović, te obrazložila prispjeli amandman Kluba vijećnika HNS PGS koji se odbija 

iz razloga jer predstavlja poreznu mjeru. 

U raspravi je sudjelovala Sonja Polonijo. 

Kako predlagač amandmana nije tražio glasovanje o istom već je prihvatio 

obrazloženje zamjenice gradonačelnika, prišlo se je glasovanju o Prijedlogu programa. 
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Vijećnici su sa 

13 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

3 SUZDRŽANA glasa 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

P R O G R A M 

mjera za poticanje poduzetništva na području Grada Crikvenice za 2019. godinu  

(tekst Programa KLASA: 402-01/18-01/46 URBROJ: 2107/01-05/03-19-4 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 

 

TOČKA 6. Prijedlog Odluke o donošenju  Procjene rizika od velikih 

nesreća za Grad Crikvenicu  

Obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić 

Gašparović. 

Vijećnici su sa 

13 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U  

o donošenju  Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Crikvenicu  

(tekst Odluke KLASA: 810-01/18-01/03 URBROJ: 2107/01-06/02-19-9 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 

 

TOČKA 7. Davanje prethodne suglasnosti na III. izmjene i dopune 

Statuta OŠ Vladimir Nazor Crikvenica  

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić. 

Vijećnici su sa 

14 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 
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prihvatili Prijedlog i donijeli 

Z A K L J U Č A K 

o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 

Vladimira nazora Crikvenica 

(tekst Zaključka KLASA: 600-01/19-01/02, URBROJ:2107/01-04/05-19-4 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 

TOČKA 8. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje i korištenje 

sportske dvorane OŠ Zvonka Cara  

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić. 

Vijećnici su sa 

13 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U 

 o davanju na upravljanje i korištenje sportske dvorane u sklopu  OŠ Zvonka 

Cara u Crikvenici 

(tekst Odluke KLASA: 940-01/19-01/10 URBROJ:2107/01-07/05-19-4  prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 

 

TOČKA 9. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o 

mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Gradu Crikvenici 

Obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić 

Gašparović. 

Vijećnici su sa 

14 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U 

o Izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog 

odgoja i obrazovanja u Gradu Crikvenici. 

(tekst Odluke KLASA: 601-01/19-01/01 URBROJ: 2107/01-04/05-19-5 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 
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TOČKA 10. Prijedloga odluke o financiranju decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva  

Obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić 

Gašparović. 

Vijećnici su sa 

14 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U 

o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva  

(tekst Odluke KLASA: 600-01/18-01/28 URBROJ: 2107/01-04/01-19-6 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 

 

TOČKA 11. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove mjesnih 

odbora - VMO Dramalj, VMO Crikvenica - zapad, VMO Crikvenica - 

centar, VMO Crikvenica – istok, i VMO Selce  

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić. 

Naglasila je da je na Prijedlog odluke pristigao amandman Kluba vijećnika SDP.  

Isti od strane predlagača nije prihvaćen. 

(amandman je privitak Zapisnika) 

U raspravi je sudjelovao Mario Kružić. 

Vijećnici su sa 

13 glasova ZA 

3 glasa PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U  

o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora - VMO Dramalj, VMO Crikvenica - 

zapad, VMO Crikvenica - centar, VMO Crikvenica – istok, i VMO Selce  

(tekst Odluke KLASA: 026-01/19-01/07 URBROJ: 2107/01-04/01-19-4 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 
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TOČKA 12. Izvješće o radu gradonačelnika za drugu polovicu 2018 . 

godine  

Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik. 

U raspravi je sudjelovao Mario Kružić. 

Vijećnici su nakon rasprave primili na znanje Izvješće o radu gradonačelnika. 

 

TOČKA 13. Prijedlog  odluke o ukidanju statusa javnog dobra zk.č.br. 

8543-8- k.o. Crikvenica  

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić. 

U raspravi je sudjelovala Sonja Polonijo i gradonačelnik. 

Vijećnici su sa 

16 glasova ZA 

0 glasa PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U  

o ukidanju statusa javnog dobra zk.č.br. 8543-8- k.o. Crikvenica  

(tekst Odluke KLASA: 940-01/19-01/13 URBROJ: 2107/01-07/05-19-6 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 

 

TOČKA 14. Prijedlog  odluke o ukidanju statusa javnog dobra zk.č.br. 

8464-10 k.o. Crikvenica  

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić. 

Vijećnici su sa 

16 glasova ZA 

0 glasa PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U  

o ukidanju statusa javnog dobra zk.č.br. 8464-10 k.o. Crikvenica  

(tekst Odluke KLASA: 940-01/18-01/68 URBROJ: 2107/01-07/05-19-4 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 

 

 



11 
 

 

TOČKA 15. Referat Odbora za izbor i imenovanje  

3.1. Prijedlog rješenja o  razrješenju člana i imenovanju 
predsjednika Mandatne komisije  
3.2. Prijedlog rješenja o  razrješenju člana i imenovanju člana 
Odbora za  

            Statut, Poslovnik i propise 
 3.3. Prijedlog rješenja o  imenovanju predsjednika Gradskog 
izbornog povjerenstva 
 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić. 

3.1. Prijedlog rješenja o  razrješenju člana i imenovanju predsjednika Mandatne 
komisije  

Vijećnici su sa 

15 glasova ZA 

0 glasa PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

R J E Š E N J E 
o razrješenju  Vedrana Pavličevića sa dužnosti predsjednika Mandatne komisije i imenovanje 
Graciana Čopa za predsjednika Mandatne komisije. 

(tekst Rješenja  KLASA: 021-01/19-01/14 URBROJ: 2107/01-04/05-19-4 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 

 

3.2. Prijedlog rješenja o  razrješenju člana i imenovanju člana Odbora za  
            Statut, Poslovnik i propise 

 

Vijećnici su sa 

15 glasova ZA 

0 glasa PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju Vedrana Pavličevića sa dužnosti člana Odbora za Statut, Poslovnik i 

propise, i imenovanju Ivane Ševerdija za člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 

(tekst Rješenja  KLASA: 021-01/19-01/13 URBROJ: 2107/01-04/05-19-4 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 
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 3.3. Prijedlog rješenja o  imenovanju predsjednika Gradskog izbornog 
povjerenstva 

 

Vijećnici su sa 

14 glasova ZA 

1 glas PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

R J E Š E N J E 

o imenovanju Jasminke Citković, dipl. iur. za predsjednicu Gradskog izbornog 

povjerenstva. 

(tekst Rješenja  KLASA: 021-01/19-01/15 URBROJ: 2107/01-04/05-19-7 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 

 

TOČKA 16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu 

ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje tržnice u Jadranovu“  

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić. 

U raspravi je sudjelovala Sonja Polonijo. 

Vijećnici su sa 

15 glasova ZA 

1 glas PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U  

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje tržnice u 

Jadranovu“  

 (tekst Odluke KLASA: 402-01/19-01/09 URBROJ: 2107/01-05/03-19-4 prileži 

Zapisniku i čini njegov  sastavni dio) 

 

TOČKA 17. Izvješće o ispitivanju navoda iz predstavke i pritužbe 

Ivane Barac na rad Savjeta mladih 

Obrazloženje po izvješću dala je pročelnica Jasminka Citković. 
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U raspravi su sudjelovali Sonja Polonijo, Mario Kružić i Branko Kleković. Sonja Polonijo 

tražila je da se dostave zapisnici sa sjednica Savjeta mladih. 

Izvješće je od strane vijećnika primljeno na znanje. 

Dovršeno u 20,30 sati. 

 
Stručna referentica za pripremu sjednica  Predsjednik Gradskoga vijeća 
             Gradskog vijeća i arhivu                             Josip Friš,mag.ing.el. 
        Dubravka Pobor                    
 


