ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRIKVENICE
održane dana 13. listopada 2015. godine u 18,00 sati
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
Josip Friš, Mato Gavran, Lovorko Gržac,ing., Paulo Krmpotić, Darko Pavlić, Kuzman
Dokoza, Zdravko Pernar, Igor Posarić, Ivana Ševerdija, Dino Manestar, Branko
Kleković, Davorka Vukelić Ljubobratović, Vedran Antić, Marina Baričević.
Sjednici nisu nazočni:
Damir Lončarić, dr. Dragan Magaš.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić, zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić,
pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu Jasminka
Citković, pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo mr.sc.
Jasna Perhat, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i imovinu Stanka Car, direktor KTD „Murvica“ Igor Uremović, zamjenik
direktora KTD „Vodovod Žrnovnica“ Josip Stipeč, direktor EKO Murvice d.o.o.Radivoj
Belobrajić, direktor Murvice d.o.o. Jevgenije Prpić, v.d. ravnateljica Gradske knjižnice
i čitaonice Irena Krmpotić, zapovjednik JVP Grada Crikvenice Robert Hrelja,
ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice Silvija Huljina, ravnateljica OŠ Zvonka Cara
Desiree Pečaver, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Martina Magaš, voditeljica
Odsjeka Vjekoslava Glavan, predstavnik Savjeta mladih Vedran Pavličević,
predstavnici medija Anto Ravlić– Novi List, Ivica Tomić – Primorski novitadi.
Aktualni sat
Marina Baričević postavila je pitanje vezano za zatvorene poslovne –
ugostiteljske objekte od početka Štrosmajerove ulice pa sve do gradske plaže. Isti se
u tijeku rujna zatvaraju i zatvoreni su do početka iduće turističke sezone. To stvara
ružnu sliku Grada i pita da li se što od strane Grada može učiniti. Drugo pitanje
odnosi se na fontanu na trgu odnosno na početku parka koja već godinama ne radi a
osim toga zapuštena je i prljava te moli EKO Murvicu da fontanu očisti. Nadalje se je
zahvalila EKO Murvici za uređenje okoliša kod spomenika Stjepana Radića.
Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je problem zatvaranja
lokala u mjesecu rujnu nazočan dugi niz godina i da se stalno radi na tome da se
turistička sezona produlji barem na sedam mjeseci. Nerealno je očekivati 12 mjeseci
rada. Poduzimali smo neke mjere a dajemo i neke popuste kao što je popust na
terase međutim u jednom kratkoročnom razdoblju to nije pokazalo rezultata. Kada se
radi o parkovima ove godine se je poboljšala situacija i moramo zahvaliti EKO Murvici
a i naglasiti da smo se u Gradu posvetili kompletnosti uređenja. Vezano za fontanu
ista je od kamena koji je porozan i teško se čisti, međutim potrebno je fontanu dovesti
u funkciju kao i higiju. Dali smo nalog da voda proteče na tim mjestima i urgirati ćemo
ponovo.
Mato Gavran postavlja pitanje zašto Vodovod izvođačima radova na objektima
u ime izvođenja radova odnosno za razvoj mreže vodovoda uplaćuju od 50 do 700
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tisuća kuna, a što je mimo komunalnih davanja i mimo kasnijeg plaćanja priključka za
vodu. Zanima ga kako se taj prihod prikazuje kroz poslovanje unutar poduzeća i da li
je isto utemeljeno zakonom. Upozorava na još jednu činjenicu a to je da nakon
intervencije o visini iznosa računa, račun se može prepoloviti. Ukoliko je to istina
smatra isto neozbiljnim poslovanjem. Naglašava da je i sam ove godine platio veći
iznos za vodu nego za električnu energiju. Isto tako traži razjašnjenje stavki na
računu za vodu.

Igor Uremović direktor KTD Vodovod Žrnovnica obrazlaže da KTD Vodovod
Žrnovnica ne može financirati mrežu , a da su investitori godinama negodovali . Od
2007 godine uvedeno da se iznos za priključak plaća na način da se prilikom
izdavanja građevinske dozvole evidentira profil, dužina i vrsta cjevovoda, tako da
svaki investitor zna cijenu koštanja priključka uz to da se postojeći potrošači moraju
zaštititi. Ukoliko je mreža u međuvremenu napravljena to stoji u tehničkom rješenju
koje je promjenjivo, te investitor ima pravo na povrat sredstava. Sada je to regulirano
Zakonom o vodama. Nikakvih mogućnosti nema da se iznos smanji i to nema
legitimiteta. Cijela je priča definirana na uvjete za građevinsku dozvolu. Ujedno moli
vijećnika da iste osobe koje znaju za takve radnje vezane za smanjivanje iznosa
uputi na njegovo ime. Kada se radi o cijeni vode ona iznosi 6,10 lipa po kubiku, taj
iznos je prihod Vodovoda a bruto cijena je duplo veća. Nadalje su parafiskalni
nameti, nameti za razvoj za odvodnju, naknadu za zaštitu i korištenje voda –
naknada Hrvatskim vodama, PDV. Cijena vode je negdje u srednjem statusu u
Republici Hrvatskoj, a moramo uzeti u obzir činjenicu da je potrošnja vode 30 % veća
nego lanjske godine zbog sušne sezone. Nadalje napominje da se na sustavu puno
radi, momentalno na projektu anglomeracije Novi – Crikvenica – Selce. To je
europski projekt koji je vrijedan nekoliko desetaka miliona eura.
Igor Posarić pridružuje se primjedbi vijećnice Marine Baričević kada se radi o
izgledu fontane. Smatra da je ista u centru Grada, da je postavljena za 110
godišnjicu turizma i da je treba urediti i staviti u funkciju. Postoji jednostavno tehničko
rješenje da se na fontani pije voda. Isto tako fontanu treba dva puta godišnje očistiti.
Drugo pitanje postavlja direktoru EKO Murvice a vezno na radnje u svezi zbrinjavanja
otpada. Direktor EKO Murvice Radivoj Belobrajić odgovara da je procjena da će
Marišćina do kraja 11 mjeseca proraditi. Cijena zbrinjavanja otpada će biti niža nego
u Duplji – 350 kuna po toni, a sada se Duplji plaća 500 kuna po toni. Službeno do
konca šestog mjeseca iduće godine Duplje može primati otpad. Do tada treba biti
izgrađena pretovarna stanica. Iz svih mjesta u Županiji otpad bi preko pretovarnih
stanica trebao završavati u Marišćini. Problem je što pretovarna stanica nije
izgrađena i u tome moraju učestvovati sve lokalne jedinice. Uglavnom do lipnja
mjeseca iduće godine osigurano je zbrinjavanje. Postoji varijanta koja se čini još bolja
a ta je da se otpad direktno vozi u Marišćinu, samo je pitanje da li je u skladu s
zakonskim obvezama. Za sada nisam naišao ni jedan propis koji govori protiv toga.
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Josip Friš postavlja pitanje da li se misli nastaviti projekt za Advent. Nadalje
ističe problem zatvaranja jedinog dućana u Dramlju a radi se o Konzumu. Zamjenica
gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da je otvaranje projekta Advent u Crikvenici
28. 11. uz svečano paljenje adventskog svjetla i nastupa grupe Silente. Lanjske se je
godine organizacija pokazala dobra i projekt je dobro prihvaćen, te je suradnja sa
udrugama bila dobra. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovora da je
iznenađen informacijom da se je Konzum u Dramlju zatvorio i napominje da će se
obaviti razgovori u cilju da Dramalj ne izgubi trgovinu, međutim sve je više prisutna
činjenica da se u malim mjestima zatvaraju poštanski uredi, banke, pa i trgovine.
Kuzman Dokoza postavlja pitanje urbanističkih planova područja Dramlja, te
da li je u planu i kada područje Kačjaka i Manestri. Na terenu je prisutno da se
gradnjom uzurpiraju postojeći vertikalni i horizontalni putevi koji će kasnije otežavati
izradu planske dokumentacije. Zamjenik gradonačelnika odgovara da se je
promijenio Zakon o prostornom planiranju, te slijede izmjene urbanističkog plana
Grada Crikvenice. Nakon toga definirat će se granice urbanističkih planova uređenja.
Napominje da će se i pismeno odgovoriti na postavljeno pitanje.
Branko Kleković postavlja pitanje vezano za reorganizaciju obavljanja poslova
komunalnog redarstva obzirom na obavljanje poslova građevinske inspekcije, koja je
novim zakonom prebačena u lokalnu samoupravu. Drugo je pitanje vezano za projekt
iznajmljivanja bicikla za turiste i građanstvo. Zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić odgovara da će se dati pismeni odgovor vezano za komunalno redarstvo.
Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da smo se natjecali za sredstva
Ministarstva turizma vezano za projekt iznajmljivanja bicikla i nažalost nismo dobili
ista sredstva. Ponovno smo se javili sa nešto izmijenjenim projektom. Prijava je
poslana u rujnu i sada čekamo odgovor.
Paulo Krmpotić postavlja pitanje može li se u Selcu na predjelu zelene tržnice
postaviti barem jedan štand za koji bi se plaćao dnevni zakup. Autobusna stanica u
Selcu je na magistrali a do nje vodi strmi put koji invalidima onemogućuje prolaz, a
također i starijim osobama i školskoj djeci a oni su najveći korisnici autobusnih linija.
Za kiša put je klizak. Da li Grad može nešto učiniti po tom pitanju. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić vezano za štand na Selačkoj tržnici odgovara da
je raspisan natječaj za dva kioska koji prodaju voće i povrće i oni posluju na tržnici.
Pitanje je da li bi bilo uredu kiosku koji plaća najamninu staviti štand čija je dnevna
najamnina daleko manja i na taj mu način postaviti konkurenciju. O sanaciji puta do
autobusne stanice u Selcu dostaviti će se pisani odgovor.
Dino Manestar da li je točno da će se maškare umjesto u šatoru organizirati u
sportskoj dvorani u Crikvenici. Kako se bliži kraj mandata Vlade postavlja pitanje koja
su ulaganja Vlade RH realizirana na području Grada Crikvenice. Predsjednik
Gradskog vijeća naglasio je da će se na oba pitanja dati pisani odgovor.
Davorka Vukelić postavlja pitanje kada se može očekivati da se krene u
realizaciju školske dvorane OŠ Zvonka Cara. Nadalje napominje da smo Grad
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prijatelj djece , da je za nama Dječji tjedan a da je stanje na dječjim igralištima jako
loše – na Polači u Selcu, na Hrusti i u Lučici Crikvenica, te na gradskoj plaži. Moli da
se nedostaci saniraju. Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da je Školska
dvorana jedan od prioriteta i kandidirali smo se na sve natječaje europskih fondova.
Nadamo se da ćemo neka sredstava moći povući ukoliko ne morat ćemo se osloniti
na vlastita ulaganja. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da nije
siguran da smo još postali Grad prijatelj djece, iako smo se kandidirali. Postoji
aplikacija Gradsko oko na kojoj se mogu prijaviti nedostaci kao što su ovi na dječjim
igralištima. Ne slaže sa tvrdnjom da je stanje na igralištima loše. Grad rješava i
ubuduće će rješavati nedostatke na dječjim igralištima.
Darko Pavlić postavlja pitanje u svezi gradske imovine. Kada će se urediti
Stara škola, zgrada prekršajnog suda, te što je s preseljenjem DM. Zamjenik
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da će se sa starom školom krenuti
krajem kalendarske godine. Dinamika vanjskih radova će se završiti pred uskršnje
blagdane. Zgrada prekršajnog suda misli se prodati i u proračunu je zavedena kao
kapitalni prihod. Dali smo je našim agencijama koje rade sa nekretninama. Sa
preseljenjem DM problemi su imovinsko pravni ali su tijeku rješavanja.
Nakon aktualnog sata predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je na sjednici
nazočno 13 vijećnika.
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dnevni red kako su vijećnici primili u
materijalima te uje predložio skidanje točke 2. dnevnog reda Izvješće o poslovanju
Zračne luke Rijeka za 2014. godinu iz razloga što je direktor gdin. Pajalić službeno
odsutan. Točka će biti uvrštena u dnevni red slijedeće sjednice Gradskog vijeća.
Sa 12 glasova ZA vijećnici su podržali prijedlog predsjednika za odgodu točke
2. dnevnog reda.
Predsjednik je predložio i dao dnevni red na glasovanje te je sa 12 glasova ZA
prihvaćen slijedeći
Dnevni

red

1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća,
2. Izvještaj o radu Lokalne akcijske grupe LAG Vinodol za 2014. godinu
3. Izvještaj o radu Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski za 2014.
godinu
4. Izvješće o poslovanju KTD “Vodovod Žrnovnica” d.o.o. Novi Vinodolski za
razdoblje 01.01.-31.12.2014.
5. Izvješće o poslovanju Jadran d.d. Crikvenica 01.01.-31.12.2014.
6. Izvještaj o poslovanju EKO MURVICA d.o.o. Crikvenica za razdoblje 01.01.- 31.12.
2014.
7. Izvještaj o poslovanju MURVICA d.o.o. Crikvenica za razdoblje 01.01.- 31.12.
2014.
8. Prijedlog odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar
9. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
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TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća
Branko Kleković zatražio je da se ispravi redosljed kod dnevnog reda 21.
sjednice a koji je na sjednici promjenjen na način da je točka Prijedlog odluke o
izmjeni i dopuni odluke o socijalnoj skrbi postala točka 5.
Vijećnici su sa
12 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 21. Sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

TOČKA 2. Izvještaj o radu Lokalne akcijske grupe LAG Vinodol za
2014. godinu
Uvodno obrazloženje dala je Silvana Manestar.
Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu Lokalne akcijske grupe LAG Vinodol za 2014. godinu.

TOČKA 3. Izvještaj o radu Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o.
Novi Vinodolski za 2014. godinu
Uvodno obrazloženje dao je direktor PC Vinodol Ivica Jerčinović.
U raspravi su učestvovali Davorka Vukelić Ljubobratović, zamjenica gradonačelnika
Silvia Crnić i Ivica Jerčinović.
Vijećnici su sa
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu Poduzetničkog centra Vinodol d.o.o. Novi Vinodolski za
2014. godinu
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Predsjednik je utvrdio da je vijećnik Zdravko Pernar stigao na sjednicu i zatražio je
prebrojavnje. Utvrđeno je da je sjednici nazočno 13 vijećnika.

TOČKA 4. Izvješće o poslovanju KTD “Vodovod Žrnovnica” d.o.o.
Novi Vinodolski za razdoblje 01.01.-31.12.2014.
Uvodno obrazloženje dao je direktor KTD Vodovod Žrnovnica Igor Uremović.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o poslovanju KTD “Vodovod Žrnovnica” d.o.o. Novi Vinodolski
za razdoblje 01.01.-31.12.2014.

TOČKA 5. Izvješće o poslovanju Jadran d.d. Crikvenica 01.01. 31.12.2014.
Uvodno obrazloženje dao je predsjednik Uprave Jadran d.d. Dino Manestar.
U raspravi su učestvovali Marina Baričević i Dino Manestar.
Vijećnici su sa
12 glasova ZA
0 glasova PROTIV
1 SUZDRŽANI glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Jadran d.d. Crikvenica 01.01.-31.12.2014.

TOČKA 6. Izvještaj o poslovanju EKO MURVICA d.o.o. Crikvenica
za razdoblje 01.01.- 31.12. 2014.
Uvodno obrazloženje dao je direktor EKO Murvice, Radivoj Belobrajić.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o poslovanju EKO MURVICA d.o.o. Crikvenica za razdoblje
01.01.- 31.12. 2014.
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TOČKA 7. Izvještaj o poslovanju MURVICA d.o.o. Crikvenica za
razdoblje 01.01.- 31.12. 2014.
Uvodno obrazloženje dao je direktor Murvice d.o.o., Jevgenij Prpić.
Vijećnici su sa
13 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o poslovanju MURVICA d.o.o. Crikvenica za razdoblje 01.01.31.12. 2014.

TOČKA 8. Prijedlog odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna
UPU Jadranovo centar
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
U raspravi je učestvovao Branko Kleković.
Vijećnici su sa
12 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna UPU Jadranovo centar .
(tekst Odluke KLASA:350-01/13-01/41 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 9. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o davanju koncesije
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko
Mutavgjić.
Vijećnici su sa
12 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izmjeni odluke o davanju koncesije.
(tekst Odluke KLASA:363-01/15-01/387 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
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TOČKA 10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
socijalnoj skrbi
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je zamjenica gradonačelnika Silvia
Crnić.
Vijećnici su sa
12 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova
Prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
(tekst Odluke KLASA:550-01/15-01/27 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 20,00 sati.
Stručna referentica za pripremu sjednica
Gradskog vijeća i arhivu
Dubravka Pobor

Predsjednik Gradskoga vijeća
Lovorko Gržac, ing.
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