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ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ODRŽANE 05. 
travnja 2016. 

 
Nazočni članovi Gradskog vijeća: 
 
Josip Friš, Mato Gavran, Lovorko Gržac,ing., Paulo Krmpotić, Darko Pavlić, Kuzman 
Dokoza, Zdravko Pernar, Igor Posarić, Ivana Ševerdija, Branko Kleković, Davorka 
Vukelić Ljubobratović, Marina Baričević, Damir Lončarić, dr. Dragan Magaš, Žarko 
Stilin, Dino Manestar i Vedran Antić. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
Sjednici su nazočni: 
 
Gradonačelnik Damir Rukavina, zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić, 
načelnik Policijske postaje Crikvenica Dražen Zekić, 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 Murvice d.o.o. Evgenij Prpić, Tea Car Reljac - voditeljica TIC-a 
Turističke zajednice Grada Crikvenice, v.d. ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice 
Irena Krmpotić, ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice Silvija Huljina, zapovjednik JVP 
Grada Crikvenice Robert Hrelja, ravnateljica OŠ Zvonka Cara Desiree Pečaver, 
ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Deana Čandrlić Zorica, Martina Magaš – 
ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica, predsjednik Savjeta mladih Gracian 
Čop, predstavnici medija - Rade Puhar – Internet TV. 

 
Aktualni sat 

Marina Baričević traži da se ukloni raslinje koje zatvara saobraćajni znak na putu 

prema Ladviću. Nadalje napominje da je fontana nasuprot plivališta u Crikvenici 

zapuštena i crna te traži da se ista uredi pred turističku sezonu te da se posadi 

cvijeće oko obližnjih stabala. Samo podsjeća da je na pretprošlom Gradskom vijeću 

zamjenik gradonačelnika obećao postavljanje led rasvjete na spomeniku Stjepanu 

Radiću. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da osvjetljenje 

spomenika Stjepanu Radiću nije učinjeno i da će ispitati razloge. O fontani je na 

Gradskom vijeću već bilo riječi i ista će se urediti – izbijeliti kamen i staviti u funkciju 

pitka voda. Raslinje će se također riješiti kako bi se vidio saobraćajni znak. 

Vedran Antić daje pohvalu novom filmu o našoj rivijeri i postavlja pitanje zašto 

zanimljiva manifestacija Dani Frankopana koja je trajala tri dana  nije uvrštena u 

program TZ. Traži pisani odgovor. 

Mato Gavran postavlja pitanje što Grad namjerava učiniti sa Pavlinskom ulicom u 

kojoj je vidljivo uzurpiranje gradskog prostora od strane pojedinaca. Zamjenik 

gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da će se vijećniku uputiti pisani odgovor. 
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Igor Posarić postavlja pitanje plana održavanja postojećeg stanja na Trgu Stjepana 

Radića. Navodi zanemarivanje info puntova kojima nije posvećena dužna pažnja. 

Obzirom da se u Selcima gradi novi trg smatra da se o tome mora voditi računa. 

Drugo pitanje odnosi se na šetnicu zdravlja. Predlaže da se tabela sa natpisom 

šetnica zdravlja skine ili se šetnica uistinu napravi šetnicom. Na istoj nema niti jedne 

kante za smeće, nema klupe za šetače i to je jedino područje u Gradu Crikvenici u 

neposrednoj blizini mora gdje je moguće nenaplatno parkiranje tijekom cijele godine. 

Čak je i peticija građana išla u smjeru da se u turističkoj sezoni u večernjim satima 

zatvara promet kako je to učinjeno od hotela Esplanade prema Dramlju i pokazalo se 

je dobrim. Međutim ni po tom pitanju  nije učinjeno ništa. Postavlja pitanje da li će 

Šetalište Vladimira Nazora postati uistinu šetnica zdravlja ili ne. Zamjenik 

gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da za razliku od ostalih javnih površina u 

Gradu koje se održavaju Trg Stjepana Radića još uvijek ima garanciju. Održavanje je 

vezano za održavanje kamenog pokrova, zatim su problemi bili sa lupanjem mora i 

neka sitna oštećenja su na samom trgu kojih i nije puno obzirom na veliku površinu 

trga. Kada se radi o info kioscima to je zastarjela stvar jer danas ljudi dobivaju sve 

podatke putem mobitela. Info kiosci se neće postaviti na trgu u Selcima. Moje je 

mišljenje za Šetnicu zdravlja da je to pogreška. Grad ima mnogo šetnica. Pitanje je 

zašto je baš ta postala Šetnicom zdravlja. Naglašava da svako vrijeme nosi svoje. 

Upitno je da li tabelu sa natpisom skidati ili ne, prepustiti to turističkoj zajednici ili 

komunalnom odjelu u Gradu. Slaže se da treba postaviti koševe za smeće i klupe. 

Pred šest mjeseci pokrenuta je priča o preregulaciji prometa i ušli smo u projekt, 

međutim nismo dobili odobrenje obzirom da je ista cesta županijska i javna je 

prometnica više kategorije. Razmišljalo se da se isti promet stavi pod rampu ali 

izlaznu i ulaznu kako bi se protočnost prometa omogućila. Nadalje da se displejima 

zatvara promet u vrijeme kada prometuje vlakić koji bi trebao tim dijelom proći 

nesmetano. Jedno od rješenja je da se cesta proglasi nerazvrstanom i Grad sve 

obveze održavanja preuzme na sebe.  

 Josip Friš predlaže da se do turističke sezone nešto poduzme sa autobusnim 

stajalištima od Jadranova do Selaca odnosno da se ista urede, postave kante za 

smeće, urede postojeće klupe. Isto se odnosi i na dva ugibališta na zaobilaznici. 

Nadalje kao član Boćarskog kluba Sv. Jakov čita članak iz godišnjaka kojeg potpisuje 

predsjednik kulba Matetić i u kojem se navodi da se već godinama ne mogu kupiti 

igračima tenisice i da se na gostovanjima koja traju po deset sati ne može pojesti 

pizza odnosno da nema za isto sredstava što gradske strukture znaju. Nadalje u 

članku piše  da se klub ne tretira na odgovarajući način u komparaciji sa ostalim 

klubovima. Josip Friš nadalje navodi da se u cijelom godišnjaku ne spominje da se 

klub financira iz sredstava Grada pa se stiče dojam da se vjerojatno sam financira. 

Ne smijemo zanemariti uspjehe tog kluba a naročito mlađih kategorija i postavlja 

pitanje zašto se klub tretira na taj način. Josip Friš postavlja treće pitanje koje je 

vezano za izgled pumpe na ulazu u Crikvenicu. Sam ulazak u Crikvenicu trebao bi 

biti uređeniji bez obzira da li je to privatno vlasništvo. Traži da Grad nešto poduzme. 

Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić  slaže se da se stajališta moraju urediti i 
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što će se učiniti do sezone. Bilo bi dobro ostaviti stajališta u kamenu jer je to 

autohtonije. Kada se radi o postavljanju kanti za smeće dvojbeno je da ili ne iz 

razloga što se je pokazalo da iste postaju odlagalište velikog smeća. Kada se radi o 

Boćarskom klubu Sv. Jakov jedan je od rijetkih klubova koji ima sredstva da bi izdao 

godišnjak i to u ovakvom tisku. To je za svaku pohvalu. Međutim u istom pišu ružne 

stvari. Naglašava da je Grad lanjske godine izdvojio 66.000 kuna kao redovna 

sredstva za rad kluba i ispred njega ostaju rijetki klubovi koji imaju više sredstava. 

Dodatno se stipendiraju dva vrhunska sportaša sredstvima Grada što im omogućava 

dodatni standard. Grad je popratio sredstvima i izvanredne manifestacije kada se je 

obarao svjetski rekord na boćalištu u Jadranovu. Kada se radi o izgledu stare pumpe 

na ulazu u Crikvenicu zamjenik gradonačelnika naglašava da smo već na vijeću 

razgovarali o tom problemu i da su tu prisutni neriješeni imovinsko-pravni odnosi. 

Naglašava da će Grad poduzeti sve kako bi prisilio vlasnika da uredi istu površinu. 

Josip Friš ponavlja da se zna, kako se od strane Grada za  Boćarski klub Sv. Jakov 

izdvajaju sredstva za redovno financiranje od 66.000 kuna, sredstva za stipendiranje 

dva vrhunska sportaša i sredstva za održanu manifestaciju. Nadalje predlaže da se 

osnuje Komisija koja bi vodila brigu o rješavanju ovakvih upita sa Gradskog vijeća, 

kako je već po drugi put postavljeno pitanje izgleda pumpe na ulazu u Crikvenicu a 

isto tako ostala su neka neriješena pitanja i prijedlozi kao – pomoćno nogometno 

igralište. 

Branko Kleković postavlja pitanje što je sa sanacijom oborinskih voda koje su 

prodirale u veterinarsku stanicu. Nadalje naglašava da je dobio informaciju da su 

privatnim iznajmljivačima u Jadranovu neki turisti otkazali a zbog započetih radova 

na kanalizaciji Jadranovo. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić obrazlaže da 

je ove godine koncentracija kiše slabija pa je veterinarska stanica bolje prošla. 

Županijske ceste su svoje odradile na zavoju u Ulici glagoljaša. Ostalo je pokupiti 

vodu na Benićima i spustiti je prema Kotorskoj ulici prema Dubračini na čemu radimo. 

Gradonačelnik vezano za otkazivanje turista odgovara da ima informaciju kako je 

veći broj ljudi izrazio oduševljenje započetim radovima na kanalizaciji Jadranovo. 

Damir Lončarić pita da li je Gradski odbor za turistički manegmant koji je imao u 

zadatku izraditi dokument pripreme turističke sezone isto učinio ili u kojoj je fazi 

izrada dokumenta. Daje prijedlog da bi se isti dokument trebao razmatrati nakon 

završetka turističke sezone u desetom mjesecu kako bi se do iduće riješili nedostaci 

koji su uočeni. Smatra da je sada već priprema zakašnjela. Zamjenik gradonačelnika 

Veselko Mutavgjić odgovara da će se na pitanje odgovoriti pisanim putem. Damir 

Lončarić traži da Turistička zajednica izradi izvješće unazad tri godine kao i plan za 

ovu godinu i prezentira ga Gradskom vijeću ili da prezentira godišnja izvješća koja su 

razmatrana na Skupštini TZ. Pitanje postavlja iz razloga jer se je na prošloj sjednici 

Gradskog vijeća vezano za raspravu vijećnika Paula  Krmpotića stekao dojam da TZ 

Grada ne radi. Traži pisani odgovor. 

Kuzman Dokoza postavlja pitanje da li se je krenulo sa izradom projektne 

dokumentacije Luka Pazdehova. Drugo je pitanje da li su riješena imovinsko-pravna 
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pitanja za postavljanje autobusnog stajališta u Manestrima i kod Sirene u Dramlju. 

Zamjenik gradonačelnika odgovara da je projekt Pazdehova naručen ili je u procesu 

naručivanja. To je projekt za kojeg su u većini sredstva osigurana iz proračuna ove 

godine i isti se mora progurati do građevinske dozvole. Jedan dio tog projekta je 

obnova ribarskih kućica odnosno izgradnja zamjenskih kućica, a jedan je dio 

uređenje okoliša i uređenje joga. Planirana su i stajališta u Dramlju i  trebala bi se 

izgraditi ali je predviđeno zemljište privatno i sa vlasnicima nismo došli do rješenja. 

Lokacije za stajališta će se morati promjeniti. 

Žarko Stilin daje primjedbu da se odgovori na pitanja dostavljaju dan prije sjednice ili 

na sam dan sjednice što nije korektno, na što predsjednik Gradskog vijeća odgovara 

da bi se u tom slučaju trebao mijenjati Poslovnik. Nadalje Stilin pohvaljuje članke u 

Novom listu - Izgradnja trga u Selcu i Crikvenica povukla iz Europskih fondova više 

od 25 miliona kuna. Izjavu o visini sredstva temeljem raznih natječaja i projekata dao 

je zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić, a u isto je vrijeme gradonačelnik 

odgovorio na moje pitanje pisanim putem da je Crikvenica povukla 4 miliona kuna iz 

Europskih fondova temeljem raznih projekata i natječaja, dodaje Stilin. Pita što je 

točno i ako je gradonačelnik krivo odgovorio da ispravi odgovor. Stilin nadalje 

napominje  da na web stranicama gradova i općina pronalazi dokumente za 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću do donošenja određenog dokumenta. 

Zanima ga da li Grad Crikvenica isto provodi i da li ima plan provedenih aktivnosti i 

plan savjetovanja. 

 Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da je gradonačelnik bio u 

pravu. Naglašava da osobno nije ni mislio da je to 25 miliona kuna i ne zna kako se 

je taj podatak našao u novinama. Tu su uključena i sredstva naših poduzeća. Na 

drugo će se pitanje odgovor dati pisanim putem. 

Zdravko Pernar postavio je pitanje da li Grad može nešto učiniti sa derutnim 

pločnikom u Vinodolskoj ulici od Mosta branitelja prema HEP-u i naglašava da na 

tom dijelu postoji samo dio pločnika do građevnog materijala dok je ostali dio bez 

pločnika. Veliki se broj građana služi ovim dijelom ceste. U godišnjaku Boćarskog 

kluba nigdje se ne vidi da li je tko iz Grada prisustvovao na događanjima u 

Boćarskom klubu pa se postavlja pitanje da li je tko bio pozvan. Predsjednik 

Gradskog vijeća naglašava da će se3 na prvo pitanje odgovoriti pismeno a kada se 

radi o boćarskom klubu Sv. Jakov odgovara da su u Gradu dobili poziv za Skupštinu i 

da je on osobno bio nazočan na Skupštini a razlog zašto nije bio na slici ne zna. 

Paolo Krmpotić daje sugestiju na sve sportske odbore od osnutka Grada Crikvenice 

da ponište odluku o dodjeljivanju nagrada Grada za najboljeg trenera  za sve godine i 

proglase najboljim trenerom Vjekoslava Matetića jer kako se navodi u godišnjaku 

boćarskog kluba Sv. Jakov oni su godinama zakidani a Vjekoslav Matetić kao najbolji 

trener nije prepoznat od Gradskih struktura. Nadalje postavlja pitanje vezano za rad 

komunalnog redarstva. Napominje da su naše javne površine u zimi izložene drvima 

za ogrijev, u proljeće građevinskim materijalom a ljeti parkiranim automobilima. Misli 
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da komunalno redarstvo nije dovoljno aktivno na terenu. U nekim gradovima 

regulirano je zauzimanje javne površine na 24 sata a ukoliko se događa prekoračenje 

komunalni redar izlazi na teren. Postavlja pitanje može li se učinkovitost i izlasci 

komunalnih redara poboljšati i može li se to regulirati odlukom. Nadalje se osvrće na 

svoje pitanje sa prošle sjednice vezano za TZ a kako je danas spomenuo vijećnik 

Lončarić. Obrazlaže da je njegova rasprava bila usmjerena u cilju pravodobnog 

organiziranja manifestacija jer se plan za iduću godinu donosi u prosincu što smatra 

da je kasno. Također smatra da ne bi trebalo vući iste projekte već sezonu obilježiti 

novim projektima. Zalaže se za prijedlog Lončarića da se na Gradskom vijeću 

razmotri točka vezana za pripremu turističke sezone. Zamjenik gradonačelnika 

Veselko Mutavgjić odgovara vezano za komunalno redarstvo,  da je pitanje koliko se 

u momentu može pokriti terena a pitanje je i koje su ovlasti komunalnog redarstva. 

Ukoliko se nešto procesuira potrebno je znati da iza toga stoji hrpa papira. Inače 

komunnalno redarstvo je preuzelo dio poslova koji je radila građevinska inspekcija a 

preuzeta je nadležnost nad prometom u mirovanju što je inače obavljala policija. 

Sustav Gradskog oka funkcionira ali naglašava da je odaziv na gradsko oko od 

strane vijećnika veoma loš. 

Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća vijećnici su jednoglasno prihvatili 

produženje aktualnog sata. 

Davorka Vukelić pohvaljuje novo osvjetljenje istočnog ulaza u Crikvenicu. Postavlja 

pitanje u kojoj je fazi izgradnja boćališta Gornji kraj. Daljnje pitanje je vezano za 

dodjelu koncesijskih odobrenja. Postavlja pitanje što je sa plažom Balustrada da li je 

izdano jedno ili više odobrenja i kome su dana. Davorka Vukelić zahvaljuje za 

uređeno gradsko igralište kod Sabie a mišljenja je da bi i ostala do turističke sezone 

trebalo urediti. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da  su za 

boćalište Gornji kraj osigurana sredstva, napravljeni su projekti međutim imovinsko-

pravni predmeti nisu riješeni. Vijeće za koncesije sastalo se je i riješilo oko 50 % 

koncesija. Za plažu Balustarda pristigla su tri zahtijeva ali nisu riješena i koncesijsko 

odobrenje još nije dodijeljeno a obzirom na stanje u kakvom je plaža balustrada – 

opasna za djecu dječja igrališta, barake u kojima su se pružale usluge i općenito 

izgled narušen raznim napravama. Lanjske je godine i Lučka kapetanija po prvi puta 

napisala prijavu protiv koncesionara. Postavlja se pitanje zašto se ne interesirate za 

druga koncesijska odobrenja. Davorka Vukelić naglašava da upravo zato i pita jer 

nije dodijeljeno koncesijsko odobrenje a u interesu je svih nas da se uvede red na 

svim plažama. 

Dino Manestar postavlja pitanje koga je gradonačelnik imenovao u stručno 

povjerenstvo koje odlučuje o financiranju udruga na području Grada Crikvenice za 

2016. godinu. Prema pravilniku povjerenstvo je nezavisno stručno procjenjivačko 

tijelo sastavljeno od predstavnika grada ili mjerodavnih institucija koje imenuje 

gradonačelnik. Drugo se pitanje odnosi na Radio DJ koje je  2015. godine otišlo u 

stečaj iako je Grad preuzeo dio udjela u Radiu. Pred nekoliko godina bilo je na 

području Grada nekoliko nezavisnih medija a danas nema niti jednog. Jasminka 
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Citković odgovara da je po novoj Uredbi financiranje i raspodjela sredstava po 

udrugama donijeta nakon donošenja proračuna. Istom je Uredbom uređen i način 

dodjele. Povjerenstvo za formalne uvjete najprije utvrđuje da li su prijavljeni 

zadovoljili uvjete, a zatim dolazi povjerenstvo koje daje prijedlog gradonačelniku o 

financiranju udruga koje su ispunile uvjete natječaja. Do donošenja odluke članovi 

povjerenstva su tajna. Imena članova povjerenstva dostaviti će se pisanim putem. 

Zamjenik gradonačelnika odgovara vezano za Radio DJ naglašavajući da su svi 

upoznati sa činjenicom kako je Radio DJ ulazio u dugove a nakon prerane smrti 

njegovog vlasnika. Iako je Grad postao jedan od suvlasnika mišljenja smo da Grad 

ne može ulagati novac u ono čiji je manjinski vlasnik. Ulazak u predstečajnu nagodbu 

nije prošao i stvorili su se uvjeti za stečaj. Dino Manestar nije zadovoljan odgovorom 

oko imena Povjerenstva jer smatra da bi na stranicama grada trebala biti ista 

objavljena kao i sve ostalo. Radi se o javnim novcima a odluka je već donešena. 

Članovi povjerenstva su tajna do donošenja odluke. Reagira i na odgovor vezan uz 

Radio DJ naglašavajući da je Grad  mogao pronaći nešto više od sto tisuća kuna da 

se spasi Radio koji je postojao 20 godina. 

Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić traži od stručnih službi rezultate tajnog 

glasovanja sa lanjske sjednice kada se je odlučivalo o koncesioniranju na Gradskoj 

plaži. Traži da se pismeno dostavi svim vijećnicima. 

Predsjednik Gradskog vijeća Lovorko Gržac osvrnuo se je na tekst godišnjka 

boćarskog kluba SV. Jakov. U tekstu se navodi kako je vodeći detaljnu evidenciju 

klub u tijeku godine napravio 19 500 kilometara. Uzimajući u obzir klubove s kojima 

igra prva i druga momčad to su putovanja od oko 3500 kilometara. Jasno je da se 

mora dodati i državna i ostala prvenstva mlađih kategorija ali do 19500 kilometara 

teško je doći. Na temelju iznijetog kao i rasprava o godišnjaku cijeneći postignute 

uspjehe Boćarskog kluba Sv. Jakov, predsjednik Gradskog vijeća traži da stručne 

službe Grada zatraže od Boćarskog kluba detaljnu evidenciju o kilometraži kluba u 

tijeku 2015. godine  a koja je navedena u njihovom godišnjaku (19500 km) i sa kojim 

je vozilima ista napravljena. Također da se gradskim vijećnicima da na uvid faktura 

na  Boćarski klub za usluge grafičke pripreme godišnjaka kao i usluge tiska. Ukoliko 

se radi o donacijama da se dostave ugovori o donacijama sukladno zakonu. 

Dino Manestar traži da se vijećnicima Gradskog vijeća dostavi primjerak godišnjaka 

Boćarskog kluba „Sv.Jakov“. 

 

Nakon aktualnog sata Dubravka Pobor izvršila je prozivku, a predsjednik 
Gradskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno 17 vijećnika. 

Dnevni red sjednice prihvaćen je sa 15 glasova ZA. 
 

 
 
 

 



7 
 

D n e v n i   r e d  
 

1. Verifikacija Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća, 
 2. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 2015. 
godinu  
 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 
2015. godine    

4. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Muzeja Grada 
Crikvenice  

5. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice 
na dan 31.12.2015.godine  
 6. Obrazloženje uz Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Crikvenice za 2015. godinu  
6.01.Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2015. 
godinu, 
6.02. Izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene 
poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2015. godinu,  
6.03. Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2015. godinu, 
6.04. Opisi godišnjeg izvještaja po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima 
6.05. Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa za 2015. godinu i izvješće o 
provedbi strategije razvitka Grada Crikvenice – projekata sadržanih u strategiji 
razvitka Grada Crikvenice. 

7. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2015. godinu  

8. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture 
za 2015. godinu  

9. Referat Odbora za izbor i imenovanje – izbor i imenovanje ravnatelja/ice  
Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ Crikvenica  
 

 
TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća 
 
Branko Kleković ima primjedbu i traži da se pravilno ispiše ime Evgenija Prpića i to  
Evgenij umjesto Evgenije. Nadalje traži da se riječ „gravitacija“ na trećoj str. 
Zapisnika ispravi jer more nema gravitaciju.  
Uvažavajući navedene primjedbe predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje 
zaključak o prihvaćanju Zapisnika. 
 
Vijećnici su sa  
14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
donijeli  
 
Z A K LJ U Č A K 

Verificira se Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća. 
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TOČKA 2. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 
2015. godinu 
 
 Izvješće o sigurnosnoj situaciji podnio je načelnik Policijske postaje Dražen 
Zekić. 

U raspravi su sudjelovali Dino Manestar, Branko Kleković, Davorka Vukelić, 
Marina Baričević, Josip Friš, Vedran Antić i Zdravko Pernar. 

 
Vijećnici su sa  
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
donijeli  
 
Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 
2015. godinu 
(Tekst Zaključka KLASA:804-04/16-01/03, UR.BR.:2107/01-04/07-16-3 u privitku je 

Zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

TOČKA 3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja 
do 31. prosinca 2015. godine 
 
 Izvješće je podnio gradonačelnik. 
 Kako rasprave nije bilo  
 
Vijećnici su sa  
11 glasova ZA 
1 glasa PROTIV 
2 SUZDRŽANA glasa 
donijeli  
 
Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. 
prosinca 2015. godine. 
(Tekst Zaključka KLASA:022-01/16-01/06, UR.BR.:2107/01-04/03-16-3 u privitku je 

Zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

TOČKA 4. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta 
Muzeja Grada Crikvenice  
 
 Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti i lokalnu samoupravu Jasminka Citković. 
 U raspravi su učestvovali Branko Kleković i ravnateljica Muzeja Grada 
Crikvenice Silvija Huljina. 
 
Vijećnici su sa  
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14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
Z A K LJ U Č A K 

Gradsko vijeće Grada Crikvenice daje prethodnu suglasnost na Statut Muzeja Grada 
Crikvenice 
(tekst zaključka KLASA: 612-05/16-01/02, UR.BROJ:2107/01-04/03-16-5 u privitku je 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 5. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj 
nadležnosti Grada Crikvenice na dan 31.12.2015.godine 
 
 Izvješće o naplativosti potraživanja podnio je gradonačelnik. 
 Kako rasprave nije bilo 
 
Vijećnici su sa  
14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
2 SUZDRŽANA glasa 
donijeli  
 
Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada 
Crikvenice na dan 31.12.2015.godine. 
(tekst zaključka KLASA: 400-01/16-01/37, UR.BROJ:2107/01-04/07-16-4 u privitku je 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
 
 
 

TOČKA 6. Obrazloženje uz Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu  
6.01.Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2015. 
godinu, 
6.02. Izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene 
poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2015. godinu,  
6.03. Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2015. godinu, 
6.04. Opisi godišnjeg izvještaja po upravnim odjelima i proračunskim korisnicima 
6.05. Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa za 2015. godinu i izvješće o 
provedbi strategije razvitka Grada Crikvenice – projekata sadržanih u strategiji 
razvitka Grada Crikvenice. 
 

Obrazloženje po Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 

Crikvenice za 2015. godinu dao je gradonačelnik. 
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Kako rasprave nije bilo 

1. Vijećnici su sa  
13 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
2 SUZDRŽANA glasa 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
 
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu 
(tekst Godišnjeg izvješća KLASA:400-01/15-01/50, UR:BROJ.:2107/01-05/1-16-4 u 

privitku je Zapisnika i čini njegov sastavni dio) 

2. Vijećnici su sa  
14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
1 SUZDRŽAN glas 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
Izvještaj o izvršenju Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene 
poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2015. godinu 
(tekst Izvještaja KLASA:400-01/15-01/50, UR:BROJ.:2107/01-05/1-16-7 u privitku je 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
  

3. Vijećnici su sa  
13 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
2 SUZDRŽANA glasa 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2015. godinu 
(tekst Izvješća KLASA:400-01/15-01/50, UR:BROJ.:2107/01-05/1-16-6 u privitku je 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
  

4. Vijećnici su sa  
12 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
1 SUZDRŽAN glas 
donijeli  
Z A K L J U Č A K 
Prihvaćaju se opisi godišnjeg izvještaja po upravnim odjelima i proračunskim 
korisnicima 
 

5. Vijećnici su sa  
13 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
2 SUZDRŽANA glasa 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
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Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa za 2015. godinu i izvješće o 
provedbi strategije razvitka Grada Crikvenice – projekata sadržanih u strategiji 
razvitka Grada Crikvenice    
(tekst Izvješća KLASA:400-01/15-01/50, UR:BROJ.:2107/01-05/1-16-5 u privitku je 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
  

TOČKA 7. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa održavanja 
komunalne infrastrukture za 2015. godinu  

 
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko 

Mutavgjić. 
 
Kako rasprave nije bilo 

Vijećnici su sa  
11 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
1 SUZDRŽANIM  glasom 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
Izvješće o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture 
za 2015. godinu 
(tekst Izvješća KLASA:363-01/16-01/69, UR:BROJ.:2107/01-06/3-16-4 u privitku je 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
  

TOČKA 8. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa gradnje 
komunalne infrastrukture za 2015. godinu  

 
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko 

Mutavgjić. 
 
Kako rasprave nije bilo 

Vijećnici su sa  
12 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
2 SUZDRŽANA glasa 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
Izvješće o izvršenju godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture za 
2015. godinu 
(tekst Izvješća KLASA:363-01/16-01/70, UR:BROJ.:2107/01-06/3-16-4 u privitku je 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio) 
  

TOČKA 9. Referat Odbora za izbor i imenovanje – izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice  Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ Crikvenica  
 
 Referat odbora podnio je predsjednik Odbora dr.sc. Dragan magaš. 
 Primjedbi nije bilo te su 
Vijećnici su sa  
14 glasova ZA 
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1 glas PROTIV 
1 SUZDRŽAN glas 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
R J E Š E N J E 
o imenovanju Sanje Škrgatić, prof. za ravnateljicu Centra za kulturu Dr. Ivan 
Kostrenčić Crikvenica. 
(tekst Rješenja KLASA: UP/I -112-01/16-01/75, UR.BROJ:2107/01-04/03-16-1 u 
privitku je Zapisnika i čini njegov sastavni dio). 
 
Dovršeno u 20,30 sati. 
 
 
Stručna referentica za pripremu sjednica  Predsjednik Gradskoga vijeća 
             Gradskog vijeća i arhivu   
        Dubravka Pobor    Lovorko Gržac, ing. 
 

 

 


