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ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA CRIKVENICE 
ODRŽANE DANA  16. lipnja  2011. godine u 18,00 sati U PROSTORU GRADSKE 

VIJEĆNICE U CRIKVENICI 
 
Nazočni članovi Gradskog vijeća:  Predrag Antić, Daniel Buljević, dr. med., Ratko 
Đeneš, Boris Lovrić, Bernard Peko-Lončar, Božica Kostanjšek,Tomislav 
Gelemanović, Lovorko Gržac, ing., Robert Košuljandić, Damir Lončarić, dr. sc. 
Dragan Magaš, Dino Manestar, Robert Josip Manestar, Darko Pavlić, Ivan Pavlić, 
Igor Posarić, dipl.ing., Dragan Stojčić. 
 

 
Osim vijećnika, sjednici su nazočni: gradonačelnik Damir Rukavina, 

zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan, zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić, direktorica GKTD-a „Murvica“ d.o.o. Sonja Polonijo, zamjenik direktora 
KTD-a „Vodovod Žrnovnica“ Josip Stipeč, zapovjednik JVP  Grada Crikvenice Robert 
Hrelja, predsjednik Savjeta mladih Sandi Manestar,  ravnateljica Gradske knjižnice i 
čitaonice Crikvenica Ksenija Car-Ilić, ravnateljica Ustanove u kulturi Sanja Škrgatić, 
v.d. ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice Irena Jurić, ravnateljica Dječjeg vrtića 
„Radost“ Martina Magaš,  ravnateljica Osnovne škole Zvonka Cara Desiree Pečaver, 
ravnateljica Osnovne škole Vladimir Nazor Crikvenica Deana Čandrlić Zorica, 
predsjednik MO Crikvenica-centar Luka Radil, unutarnja revizorica Zrinka Kuharić, 
pročelnica Ureda Grada Melanija Milat-Ružić, pročelnik Upravnog odjela za javne 
potrebe, mr. sc. Damir Gašparović,  pročelnica Upravnog odjela za financije mr. sc. 
Snježana Sikirić, pročelnik Ureda za pravne poslove Silvio Ratković, zamjenica 
pročelika Upravnog odjela za pravne poslove Jasminka Citković, pročelnica Upravnog 
odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Stanka Car, 
zamjenica pročelnice  Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i 
zaštitu okoliša Vjekoslava Glavan,viša stručna suradnica za promidžbu i veze s 
javnošću Denisse Mandekić, stručna referentica za pripremu sjednica Dubravka 
Pobor, predstavnici medija, učiteljica razredne nastave u OŠ Vladimira Nazora Maja 
Lončarić i učiteljica matematike i informatike u OŠ Vladimir Nazor Ana Kružić. 

 
Aktualni sat 
 
Daniel Buljević postavlja pitanje da li su prije potpisivanja ugovora za koncesiju 

podmireni svi dugovi, odnosno da li se je poštivao zakon o koncesijama ? Da li je u 
području pomorskog dobra ispred bistroa Neptun, odnosno riječ je o parku, koncesija 
regulirana za sve korisnike toga dijela? Zašto nema podataka o izdanim koncesijskim 
odobrenjima i koncesijama na web stranici Grada? Traži pismeni odgovor. Nadalje 
postavlja pitanje uzurpiranja parkirališnih mjesta u ljetnim mjesecima od strane osoba 
koje nemaju prebivalište i ne žive u zgradama i tada vlasnici stanova ne mogu naći 
parkirališno mjesto – to se dešava u Zidarskoj, Ulici Kralja Tomislava, Zvonimirovoj 
ulici i na Hrusti. Nadalje pita na koji će se način riješiti pitanje okućnica – dvorišta 
stambenih zgrada. Nadalje pita na koji će se način regulirati poslovanje objekata 
poznatih po buci od lanjske godine. Odgovore traži pisanim putem. 

Ivan Pavlić postavlja pitanje da li je  pronađeno korektno rješenje a u svezi 
zahtjeva poduzetnika čije je poslovanje ometano ili onemogućeno rekonstrukcijom 
ceste D8-D8 u Dramlju.  Narečeni su imali poteškoće u radu i gubitke, pisali su 
predstavke kao i požurnicu te do danas nisu dobili odgovor. Traži od gradonačelnika 
pisani odgovor. Nadalje postavlja pitanje u svezi raspisanog natječaja za zamjenu 
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građevinskog zemljišta  u vlasništvu Grada iz razloga jer je MO Dramalj pred godinu 
dana isto tražio zamjenu koju nije mogao dobiti. Silvio Ratković odgovara da je Grad 
Crikvenica u ovom slučaju još 2004. išao na zamjenu nekretnina. Napravljen je 
elaborat cijepanja  ali se promjenom zakona stranka nije mogla uknjižiti bez 
lokacijske dozvole. Taj dio uistinu predstavlja dio njegove okućnice, te je ponovno 
išao sa zamolbom prema Gradu. Znači nije identična situacija.  

Lovorko Gržac postavlja pitanje financiranja jedinog prvoligaša u Crikvenici STK  
Sv Jakov odnosno da li će Grad pomoći prvoligaškoj ženskoj ekipi. Nadalje postavlja 
pitanje u kolikom je postotku završena cesta u Dramlju D8-D8 i koliko će još trajati 
rekonstrukcija iste. Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan čestitao je ženskoj ekipi 
STK Sv. Jakov za ulazak u prvu ligu i naglasio da je obavio razgovor sa 
predsjednikom kluba te da će se u skladu s proračunskim mogućnostima pomoći 
klubu. Gradonačelnik je odgovorio da je 650 metara ceste u Dramlju završeno sa 
čitavom infrastrukturom te da nastavak slijedi ujesen. 

Igor Posarić napominje da je u više navrata govorio da se pitanja ne provode u 
djelo pa tako spominje obnovu dječjih igrališta  na kojima postoje neispravni rekviziti i 
opasni po djecu. Traži da se po tom pitanju nešto poduzme i prilaže slike sadašnjeg 
stanja dječjih igrališta. Nadalje daje primjedbu na neodržavanje komunalne opreme 
na balustradi – neodržavane i popucale klupe. Postavlja upit što je sa parkiranjem 
vozila na označenim parkirnim mjestima za motore na gradskoj tržnici. Napominje da 
je naglašavao već ovaj problem i predlagao da se postave stupići kako bi se spriječilo 
parkiranje vozila. Zamjenik gradonačelnika djelomično se slaže sa primjedbom za 
dječja igrališta ali napominje da stanje nije tako katastrofalno te će se obnoviti 
sprave. Obrazlaže da komunalna oprema nije u top formi ali je problem u tome jer je 
na balustradi bio koncesionar a sada imamo koncesijsko odobrenje, te nam je 
komunalna oprema dodatni trošak. Za parking smo prisiljeni staviti fizičke zapreke. 

 Božica Kostanjšek ponavlja pitanje o postavljanju bankomata u Jadranovu. 
Drugo se pitanje odnosi na uređenje sjeverozapadnog dijela groblja. Zamjenik 
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da poslovne banke nemaju interesa za 
postavljanje bankomata u Jadranovu, a Sonja Polonijo odgovara da su završeni 
radovi na općem polju  u Jadranovu i sada slijedi daljnje uređenje te razgovor s MO  
kako bi se sa mještanima prišlo uređivanju po grobnim mjestima. 

Dragan Stojčić postavlja pitanje da li bi se u sklopu uređenja Trga Stjepana 
Radića mogla urediti i Kala SV. Antona jednog od najstarijih dijelova Crikvenice. 
Drugo se pitanje odnosi na dostavu robe koja izaziva prometne zastoje u centru 
Crikvenice. Odluka o dostavi se ne poštuje. Gradonačelnik odgovara da uređenje 
Kale Sv. Antona mora ići posebno i ne može se vezati za uređenje Trga Stjepana 
Radića. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić vezano za dostavu odgovara da 
policija mora odraditi svoj dio posla. 

Robert Košuljandić  traži dostavu zapisnika sa sjednice vijeća TZ Grada 
Crikvenice kada se je odlučivalo o javnom pozivu  za sufinanciranje projekata 
udruga. Traži rezultate javnog poziva, spisak svih prijavljenih na poziv kao i kriterije 
kojima se je Turističko vijeće vodilo prilikom odlučivanja. Izražava žaljenje kako nije 
prihvaćen projekt održavanja stolnoteniskog turnira na plaži koji se održava već 32 
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godine – turnir je otvoren za sve posjetitelje kao i za turiste Grada Crikvenice i 
redovito se nalazi u programu događanja TZ Grada Crikvenice. Drugo se pitanje 
odnosi na zaustavljanje autobusa u turističkoj sezoni, odnosno da li je postignuta 
svrha odluke koju smo donijeli prije dvije godine, da li se je smanjio broj jednodnevnih 
turista, da li se je  naplata na parkingu smanjila i da li su djelatnici GKTD Murvice i 
policije  provodili nadzor. Gradonačelnik  je odgovorio da je Komisija od 3 člana 
imenovana od strane Vijeća TZ Grada Crikvenice  odlučivala o odabiru projekata, te 
je rekao „ svakoj je majci svoje dijete najdraže“. Sva je dokumentacija dostupna ali 
sredstva su skromnija te izražava žaljenje da stolnoteniski turnir nije odabran, a 
ukoliko bude mogućnosti Grad će pomoći. Vezano za problematiku dolaska autobusa 
naglasio je da odluka nije saživjela onako kako smo očekivali i morati ćemo u tom 
smislu napraviti neko poboljšanje. 

 Darko Pavlić naglašava da je na predjelu Gorice jedan nadobudni pas koji 
misli da je to njegov teritorij te postavlja pitanje kome se može obratiti. Nadalje pita 
da li se naplaćuje javna površina na kojoj trgovine izlažu svoje artikle na javnoj 
površini. Bilo bi dobro da se isto počne naplaćivati. Daje primjedbu na očitavanje 
potrošnje vode na brojilu kod jedne gospođe kojoj je svaki mjesec dostavljano 10 
kubika potrošnje a nakon nekoliko mjeseci potrošnja je bila nula. To znači da se 
brojilo nije niti očitavalo već napamet dodavalo kubike. Pita je li moguće da se brojilo 
očitava svaki mjesec dizanjem šahte a ne iz gostione. Zamjenik gradonačelnika 
Veselko Murtavgjić odgovara vezano za javnu površinu  da zgrade pročelja nisu u 
zakupu i trgovci ne bi smjeli izlagati artikle. Četiri komunalna redara su nam na 
raspolaganju pa će se rad organizirati u dvije smjene. Očito sve kontrole komunalnih 
redara ne mogu dovesti u red izlaganje artikala. Josip Stipeč naglasio je da se 
očitavanje brojila vrši mjesečno a ukoliko je bilo problema potrebno se je osobno 
obratiti. Sve se ne može očitati u jednom danu. 

Predrag Antić postavlja pitanje da li će se sanirati kameni zid u devetom mjesecu 
na ulazu u Dramalj koji je u derutnom stanju. Nadalje pita koliko je do sada utrošeno 
sredstava na cesti D8-D8. Pita da li će iduće školske godine doći do spajanja razreda 
u Dramlju odnosno da li postoji mogućnost da razredi ostanu pojedinačno. Zamjenik 
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da sve situacije nisu stigle te se ovog 
momenta ne može odgovoriti koliko je utrošeno sredstava. Što se tiče kamenog zida 
odgovara da će struka odrediti koliko je derutan i kakav zahvat treba   poduzeti. 
Deana Čandrlić Zorica odgovara da treba biti 17 učenika da bi se odjeljenja mogla 
dijeliti u 2. Lanjske je godine bilo 14 učenika a ove je godine otišao jedan učenik. 
Svakako se može pisati Ministarstvu i mogu se i roditelji obratiti ali da li će se isto 
prihvatiti pitanje je. 

Boris Lovrić traži od Lučke uprave da pismenim putem da svoj stav u svezi 
uvale Perčin koja je ušla u režim upravljanja Lučke uprave, a obzirom na davanje 
koncesije na tom području --pokretanje SKI LIFTA. Park u Jadranovu pretvoren je za 
potrebe privatnog parkiranja – traži odgovor. Postavlja pitanje vršenja radova na 
objektu tunera u Jadranovu. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara u 
svezi parka da na jednom dijelu park ima zabilježbu spora sa Hrvatskim šumama, da 
je na tom predjelu izgrađen jedan zid za koji će grad dati nalog da se sve dovede u 
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prvobitno stanje. U ishodovanju je građevinska dozvola za SKI LIFT te je predan 
zahtjev za dobivanje koncesije. 

Dino Manestar odgovara da uvala Perčin još nije u režimu Lučke uprave, 
popisuju se svi korisnici plovila, te je u planu  da se zajednički sa Gradom sačini 
strategija razvoja luka kojima upravlja Lučka uprava te da se sagleda koji bi se 
zahvati mogli poduzet.i Postavlja pitanje što je sa crikveničkom marinom i u kojoj je 
fazi obzirom na donijetu Strategiju razvoja nautičkog turizma od strane Vlade 
Republike Hrvatske. Drugo se pitanje odnosi na izdavanje primorskih novina i da li se 
još razmišlja o ovom obliku u kojem sada postoje. Zamjenik gradonačelnika  odgovara 
da se lokacijska  dozvola čeka za marinu, sve su suglasnosti dobivene i  daljnji će 
postupak biti traženje strateškog partnera. Gradonačelnik odgovara u svezi 
Primorskih novina da oko 2 godine dok je SDP bio na vlasti novine nisu izlazile a sada 
se postavlja to pitanje. Naglašava da su sve  opcije otvorene i još smo u pregovorima 
sa Vinodolskom općinom. 

Ratko Đeneš postavlja pitanje odnosno prenosi zamolbu građana Kotorske 
ulice o premještanju dvaju pješačkih prijelaza a radi sigurnosti prelaska pješaka. Radi 
se o prijelazu kod groblja i nogometnog igrališta. Drugo se pitanje odnosi na 
zatvaranje trgovine prehrane u Ladviću kojeg je vlasnik Konzum. Žiteljima Ladvića i 
okolnih naselja to je bila jedina trgovina. Moli da se Grad uključi u rješavanje tog 
problema. Treće je pitanje cesta Dvorska Zoričići koja je odrađena, međutim obećan 
je nastavak njene rekonstrukcije. Nadalje ukazuje na problem koji je doživio civilni 
invalid koji nije dobio povlasticu pri upisu djeteta u jaslice, te se na taj način stvara 
razlika između civilnog invalida i invalida Domovinskog rata. Potrebno je ispraviti te 
greške i izjednačiti prava. Gradonačelnik odgovara da je Grad zainteresiran da u 
Ladviću bude trgovina a obzirom na broj stanovnika. U saznanju smo da je Konzum 
isti prostor ponudio cehu trgovaca, a izvidjeti će se i mogućnost da se netko javi od 
privatnika. Radovi na županijskoj cesti Dvorska-Zoričići za ovu su godinu završeni, a 
nastavak će biti slijedeće godine. Martina Magaš obrazložila je da jedno dijete nije 
upisano jer nije imalo dovoljan broj bodova ali se je ponudio smještaj u Selcu. 

Daniel Buljević postavlja pitanje da li se na portalu Grada u digitalnom obliku 
mogu objaviti sva idejna rješenja za Trg Stjepana Radića i okolno područje? Zašto na 
stranici Grada nisu ažurni podaci o usvojenim planovima – prostorni, urbanistički, 
detaljni planovi uređenja? U kojoj je fazi pravno rješavanje uzurpacije gradskog i 
privatnog zemljišta, odnosno zelene površine između Selaca i Novog Vinodolskog ?  
Traži pisani odgovor. Silvio Ratković odgovara za uzurpaciju zemljišta da je 
izvješteno državno odvjetništvo a i vlasnici su uzeli pravnu zaštitu. Jedan mali se dio 
odnosi na gradsko zemljište. Melanija Milat Ružić odgovara da je moguće 
postavljanje na portal ali ako se u proračunu predvidi, jer se treba osigurati veću 
memoriju što je vezano za financijska sredstva. 
 
 Nakon Aktualnog sata i prozivke koju je izvršila Dubravka Pobor, predsjednik 
je utvrdio da je na sjednici nazočno 17 vijećnika.  

 Predsjednik Gradskog vijeća dao  je Dnevni red  na glasovanje te je utvrdio da 
je s 13 glasova ZA  prihvaćen slijedeći 
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    D n e v n i   r e d 
 

1. Verifikacija Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća, 
2. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja, Uvala Slana 

(Selce) – T1-8, zajedno sa zonom kampa – autokampa T3-3  
3. Prijedlog Učiteljskog vijeća za razrješenje dvije članice Školskog odbora 

Osnovne škole Vladimira Nazora 
4. Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Crikvenice za 2010. godinu 
5.  Godišnje izvješće Savjeta mladih za 2010. godinu 
6. Prijedlog odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad 
Crikvenica ima dionice ili udjele  

7. Referat Odbora za izbor i imenovanje: 
a) Prijedlog rješenja o razrješenju potpredsjednika Odbora za šport i tehničku 

kulturu, 
b) Prijedlog rješenja o imenovanju potpredsjednika Odbora za šport i 

tehničku kulturu, 
c) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Odbora za Statut, poslovnik i 

propise 
d) Prijedlog odluke o imenovanju člana Odbora za Statut, poslovnik i propise  

8. Prijedlog odluke o donošenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada 
Crikvenice  
 

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća 
 
 Predrag Antić nije dao primjedbu na Zapisnik već je napomenuo da je na 
prošloj sjednici postavio pitanje, kada ravnateljica Ustanove u kulturi nije bila 
nazočna te mu je odgovoreno pismeno. Pitanje  je glasilo da li će Ustanova u kulturi 
ove godine održavati priredbe u Dramlju i Jadranovu kao i u Selcima, a ravnateljica 
mu je pismeno dostavila program kulturnih događanja koje se može isčitati i iz 
novina. 
 Dino Manestar ima primjedbu na tekst odgovora gradonačelnika u svezi radio 
prijenosa sa sjednica i navodi da gradonačelnik nije upotrijebio riječ „bivša vlast“ već 
„vi“ te traži da se u tom smislu izvrši ispravak. 
 Ivan Pavlić ispravlja tehničku grešku kod Zapisnika gdje piše održavanje 
sjednice 2010. a ne 2011. godine. 
 Usvajajući iznjete primjedbe vijećnici su sa 15 glasova ZA prihvatili slijedeći 
 
 Z a k l j u č a k 
 Verificira se Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća. 
 
TOČKA 2. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana 
uređenja, Uvala Slana (Selce) – T1-8, zajedno sa zonom kampa – 
autokampa T3-3  
 
 Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić. U diskusiji su učestvovali Igor Posarić, Damir Lončarić i Vjekoslava 
Glavan. 
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 Nazočni članovi Gradskog vijeća su sa 16 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM 
glasom prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
 O D L U K U  

o donošenju Urbanističkog plana uređenja, Uvala Slana (Selce) – T1-8, 
zajedno sa zonom kampa – autokampa T3-3  
(tekst Odluke Klasa:350-01/05-01/43 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni 
dio) 

 
TOČKA 3. Prijedlog Učiteljskog vijeća za razrješenje dvije članice 
Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora 
 
 Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Senko 
Smoljan. 
 U diskusiji su učestvovali Igor Posarić, Predrag Antić,Dino Manestar,Robert 
Košuljandić, Damir Lončarić,Ratko Đeneš, Daniel Buljević, Jasminka Citković. 
 Nakon diskusije predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog 
Učiteljskog vijeća za razrješenje dvije članice Školskog odbora Osnovne škole 
Vladimira Nazora. 
 Kako se je 8 vijećnika izjasnilo ZA ,8 PROTIV i jedan je bio SUZDRŽAN 
predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da Prijedlog Učiteljskog vijeća za razrješenje 
dvije članice Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora nije prihvaćen. 
 
TOČKA 4. Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Crikvenice za 2010. 
godinu 
 
 Izvješće je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za financije mr. sc. 
Snježana Sikirić. 
 U diskusiji su učestvovali Dino Manestar, Igor Posarić, Robert Košuljandić. 
 Nakon diskusije sa 11 glasova ZA, 4 SUZDRŽANA glasa i 1 glas PROTIV 
donijet je slijedeći 
 
 Z a k l j u č ak 
 Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Grada Crikvenice za 2010. godinu. 
 
TOČKA 5. Godišnje izvješće Savjeta mladih za 2010. godinu 
 
 Godišnje izvješće obrazložio je predsjednik Savjeta mladih Sandi Manestar. 
 Kako pitanja nije bilo sa 15 glasova ZA prihvaćen je slijedeći 
 
 Z a k l j u č a k  
 Prihvaća se Godišnje izvješće Savjeta mladih za 2010. godinu. 
 
TOČKA 6. Prijedlog odluke o načinu provedbe javnog natječaja i 
uvjetima za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih 
društava u kojima Grad Crikvenica ima dionice ili udjele  
 
 Obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je pročelnica Ureda Grada Melanija 
Milat-Ružić.  
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 Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je nazočne sa amandman Odbora za 
statut i poslovnik kao i sa amandmanima Kluba vijećnika SDP-HSLS (amandmani su 
sastavni dio Zapisnika). U obrazloženju je gradonačelnik naglasio da prihvaća 
amandman Odbora za Statut, poslovnik i propise, s time da se dodaju riječi „na 
odgovarajućim poslovima u struci“. Na taj je način amandman postao sastavni dio 
Prijedloga odluke.  

 
U članku 2. Prijedloga odluke: 

 
- stavak 1.  točka 1. Prijedloga odluke mjenja se  na način da se iza 

riječi „najmanje“  dodaju riječi  „završeni stručni studij ili 
preddiplomski sveučilišni studij ili“.  

- stavak 1. točka 2. Prijedloga odluke mijenja se i glasi: 
„ – da osoba koja ima završen stručni studij ili preddiplomski 
sveučilišni studij ima najmanje pet godina radnog iskustva, a osoba 
koja ima završen preddiplomski i diplomski ili integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ima najmanje tri godine 
radnog iskustva, na odgovarajućim poslovima u struci.“ 

 
Vezano za amandmane Kluba vijećnika SDP-HSLS gradonačelnik je 

obrazložio da je amandman 1. prihvaćen obzirom da je isti kao amandman Odbora, a 
da se amandmani 2. , 3. i 4.  ne prihvaćaju. Ispred Kluba vijećnika SDP-HSLS Dino 
Manestar naglasio je da prihvaća obrazloženje gradonačelnika za amandmane od 1. 
- 3.,  a za amandman 4. traži glasovanje. 
 Predsjednik Gradskog vijeća dao je amandman 4.  Kluba vijećnika SDP-HSLS 
na glasovanje. Za amandman pod rednim br. 4  glasovalo je 9 vijećnika ZA, te je 
predsjednik Gradskog vijeća utvrdio da je amandman pod red. br. 4 postao sastavni 
dio Prijedloga odluke. 
 Amandman 4. kluba vijećnika SDP-HSLS glasi: 
 U članku 8. predloženi tekst se briše i glasi „Javni natječaj će se raspisati 
u roku od 60 dana od stupanja na snagu odluke. Dosadašnjim članovima 
nadzornog odbora društva mandat traje do imenovanja novih članova ili do 
prestanka mandata prije isteka mandata u slučajevima opoziva, ostavke, smrti 
ili drugog. 
 Prišlo se je glasovanju za Prijedlog odluke zajedno sa prihvaćenim 
amandmanima  u raspravi, te je sa 16 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom 
prihvaćen Prijedlog i donijeta  
 
 O D L U K A 

o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela i 
nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Crikvenica ima dionice ili 
udjele  

(tekst Odluke Klasa:011-01/11-01/01 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 7. Referat Odbora za izbor i imenovanje: 
e) Prijedlog rješenja o razrješenju potpredsjednika Odbora za 

šport i tehničku kulturu, 
f) Prijedlog rješenja o imenovanju potpredsjednika Odbora za 

šport i tehničku kulturu, 
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g) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Odbora za 
Statut, poslovnik i propise 

h) Prijedlog odluke o imenovanju člana Odbora za Statut, 
poslovnik i propise  

 
Obrazloženje po Referatu dao je predsjednik Odbora Tomislav Gelemanović. 
U diskusiji  su učestvovali Predrag Antić i  Darko Pavlić. 
Prišlo se je glasovanju kako slijedi: 
a) Sa 17 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeto je 

R J E Š E N J E  
o razrješenju Kazimira Ferenčića potpredsjednika Odbora za šport i 
tehničku kulturu 

b) Za imenovanje Bernarda Peka Lončara, za potpredsjednika Odbora za 
šport i tehničku kulturu glasovalo je 8 vijećnika ZA i 9 SUZDRŽANIH,  tako 
da Prijedlog nije prihvaćen. 

c) Za imenovanje Tomislava Gelemanovića, za predsjednika Odbora za 
Statut, poslovnik i propise glasovalo je 8 vijećnika ZA i 9 SUZDRŽANIH, 
tako da Prijedlog nije prihvaćen. 

d) Za imenovanje Irene Stojčić Mureta za članicu Odbora za Statut, poslovnik 
i propise glasovalo je 8 vijećnika ZA i 9 SUZDRŽANIH, tako da Prijedlog 
nije prihvaćen. 
 

 
TOČKA 8. Prijedlog odluke o donošenju procjene ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i 
velikih nesreća za područje Grada Crikvenice 
 
 Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić te predstavnik tvrtke DSL d.o.o. Goran Breulj. 
 U diskusiji su učestvovali Robert Košuljandić, ratko Đeneš, Igor Posarić i 
Darko Pavlić. 
 Prišlo se je glasovanju te je sa 16 glasova ZA prihvaćen Prijedlog i donijeta 
 
 O D L U K A 
 o donošenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Crikvenice 
(tekst Odluke Klasa:804-04/11-01/08 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio). 
 
 Dovršeno  u 21,00 sat. 

STRUČNA SURADNICA ZA   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
   PRIPREMU SJEDNICA      
  
 Dubravka   Pobor                         dr. sc. Dragan Magaš 
 


