
ZAPISNIK SA 29. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA ODRŽANE  
21. srpnja 2016. godine u 19,00 sati 

 
 

Nazočni članovi Gradskog vijeća: 
 
Josip Friš, Mato Gavran, Lovorko Gržac,ing., Paulo Krmpotić, Kuzman Dokoza, 
Zdravko Pernar, Igor Posarić, Ivana Ševerdija, Marina Baričević, Damir Lončarić, dr. 
Dragan Magaš.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sjednici nije nazočan: 
 
Dino Manestar, Žarko Stilin, Branko Kleković, Vedran Antić, Darko Pavlić, Davorka 
Vukelić Ljubobratović. 
 

Sjednici su nazočni: 
 
Gradonačelnik Damir Rukavina, 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, 
voditeljica Odsjeka Vjekoslava Glavan, predstavnik KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. 
Igor Pavelić, direktor Murvice d.o.o. Jevgenij Prpić, direktor EKO Murvice Radivoj 
Belobrajić, direktorica Turističke zajednice Grada Crikvenice Marijana Biondić, v.d. 
ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Irena Krmpotić, ravnateljica Muzeja Grada 
Crikvenice Silvija Huljina, ravnateljica Ustanove u kulturi  Sanja Škrgatić, zapovjednik 
JVP Grada Crikvenice Robert Hrelja, ravnateljica OŠ Zvonka Cara Desiree Pečaver, 
ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Deana Čandrlić Zorica, ravnateljica Dječjeg vrtića 
„Radost“ Crikvenica Martina Magaš, predstavnici medija - Rade Puhar – Internet TV. 
 

Aktualni sat 

Mato Gavran napominje da je stranka HSP još 2014 godine inicirala razgovor u 

Županiji vezano za dodjelu potkoncesija na plažama jer  koncesionari nisu 

podmirivali plaće radnicima, obveze prema Gradu i državi. Nakon toga Murvica je sve 

preuzela i zaradila 4,5 miliona kuna na gradskoj plaži. Nedavno je stiglo anonimno 

pismo u kojem se navodi da je Murvica u velikim gubicima. Kako je to moguće pita 

direktora EKO Murvice. S tim u vezi ostaje pitanje kako su isti ljudi koji su skloni 

dugovanjima dobili potkoncesije i ove godine. Zamolio je pravne službe da to 

provjere. Drugo se pitanje odnosi na uzurpiranje prostora – javne površine u 

Tomislavovoj ulici kojim bi pješaci prolazili prema trgovačkom centru Duga molu. Na 

većem dijelu nalaze se automobili za otpad. Radivoj Belebrajić odgovara da je 

Murvica dobro poslovala na plaži i da je lanjske godine kada je dobila koncesiju 

poslovala sa zaradom od 4,5 miliona kuna. Međutim i uz to je bilježila gubitak krajem 

godine. Razloge gubitka i pokazatelje će vijećnik dobiti pismenim odgovorom. Navodi 

da su za prvih šest mjeseci  uvijek slabiji pokazatelji. U ovoj se je godini startalo loše 



zbog troškova maškara, međutim financijski su pokazatelji bolji u ovom momentu od 

lanjskih. Nadolaskom turističke sezone situacija se popravlja. Zamjenik 

gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da Tomislavova ulica nema alternativu. 

Sagledati će se narečeni problemi i vijećniku dati pisani odgovor. 

Igor Posarić pita direktora EKO Murvice da li smatra da će ove godine bilježiti 

pozitivne poslovne rezultate. Nadalje postavlja pitanje koliki je broj sada zaposlenih 

kada se je EKO Murvica odvojila. Radivoj Belobrajić odgovara da iako je EKO 

Murvica ove godine startala loše da su pokazatelji nakon prvih pet mjeseci dobri. Do 

početka sezone i lanjske je godine bilježen gubitak. Naglašava da je optimista i da se 

nada da će se gubici nadoknaditi. Kada se radi o kadrovskim pitanjima naglašava da  

od 01.01. 2015.godine nije bilo manje od 13 privremeno zaposlenih, međutim iste 

smo ljude stalno zaposlili jer nam je prijetio inspekcijski nadzor. Zaposleno je 4 – 5 

ljudi više nego lanjske godine. U akciji „Romi za Rome“ radilo je 12 ljudi koje je 

plaćala država. Problem je i iznalaženje kadrova za poslove čišćenja. Momentalno je 

5 ljudi na bolovanju za koja se radna mjesta ne javlja nitko. 

Marina Baričević naglašava problem novoasfaltirane Basaričekove ulice u kojoj je 

ostao dubok kanal za protok oborinske vode a isti nije pokriven rešetkama. Prijeti 

opasnost i za vozače i za pješake te moli da se to hitno riješi. Nadalje izražava 

nezadovoljstvo odgovorom o OPG-u. Naglašava da su se u stranci potrudili i došli do 

podataka da je na području Grada 35 OPG-a. Predlaže da se gradske površine daju 

u natječaj kako bi ljudi iste obrađivali. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić 

odgovara da se u Gradu trude da se rešetke na kanal u ulici Basaričekovoj što prije 

postave. Ukoliko je popis OPG-a objavljen  na internetu time imate i odgovor a za 

naglasiti je da Grad Crikvenica ne raspolaže poljoprivrednim zemljištem, na što 

Marina Baričević odgovara da prema popisu gradske imovine postoji 375 čestica od 

kojih će se barem 50 moći obrađivati. 

Kuzman Dokoza postavlja pitanje što je sa tlačnim vodom Manestri Lokvica i povrat 

prema naselju Cari i Blažići. Kada se radi o naselju Košuljandići postavlja pitanje što 

je sa kanalizacijom. Razmišljalo se je o spajanju na Vukovarsku ulicu s čime bi se 

uredili i proširili prilazni putevi. Međutim sada je u planu prepumpavanje kada se radi 

o kanalizaciji, pa postavlja pitanje što će biti  sa proširenjem puta i spajanja 

Vukovarske ulice sa Košuljandićima. Predstavnik KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.  

Igor Pavelić odgovorio je da je crpna stanica Manestri pred potpisivanjem ugovora. 

Za naselja Cari i Blažići poseban je ugovor po kojem su sve pripreme također 

izvršene. Do kraja godine krenuti će se u izvršenje. Zamjenik gradonačelnika 

odgovorio je da proširenje  puta u Košuljandićima nije predviđeno proračunom. 

Ivana Ševerdija daje primjedbu na usahla stabla posađena ove godine  u Gajevom 

šetalištu i u Dramaljskom Selcu. Smatra da bi se trebala više zalijevati. Neka su 

zasađena u akciji „Ja imam svoje stablo“. Naglašava da pitanje sa prošle sjednice 

nije riješeno kada se radi o prometnoj regulaciji na Kačjaku. Saobraćajni znakovi nisu 

postavljeni kako je obećano. Ratko Belobrajić odgovara da će se uočeni problem sa 



posađenim stablima riješiti. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara  

da su znakovi naručeni i stigli su pa predstoji samo njihovo postavljanje. 

Damir Lončarić postavlja pitanje vezano za izvješće o poslovanju KTD Vodovod 

Žrnovnica i navodi da je u izvješću navedeno da u mreži ima 30 – 40 % gubitaka. Za 

pretpostaviti je da su isti zbog starih cjevovoda. Jedan od prioriteta je izmjena 

cjevovoda na magistralnom vodu Selce – Novi Vinodolski. U  kojem je prioritetu 

narečena izmjena i na koji će se način financirati. Odgovor traži pisanim putem. 

Josip Friš daje primjedbu na panoe za plakatiranje gdje se preko plakata TZ i 

događanja u Crikvenici lijepe drugi plakati. Smatra da bi se oglašivača lako moglo 

naći prema sadržaju oglasa i da iste postupke treba kažnjavati. Ako nije riješeno 

odlukom treba pogledati na koji su način to riješili drugi gradovi. Daje primjedbu na 

pristupne puteve prema kupalištima koji nisu uređeni, te uređenje ulaza u more na 

kupalištima. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić apelira na komunalne 

redare i djelatnike TZ da se prekršitelji u smislu preljepljivanja plakata identificiraju i 

ako postoji bilo kakva mogućnost da ih se kazni. Kada se radi o pristupnim 

kupališnim putevima Grad iste održava, svake se godine ulažu određena sredstva ali 

su uvijek nedostatna i treba više. Ubuduće će se za isto morati iznaći više sredstava. 

Paulo Krmpotić naglašava da je Crikvenica turističko mjesto A kategorije a da čistoća 

u Gradu nije tome primjerena, već više alarmantna je. Kada se radi o centru 

Crikvenice svako jutro miris je po smeću, pa pita da li se može pojačati odvoz smeća 

u samom centru. Onečišćenja se događaju prilikom raznih manifestacija u Gradu jer 

postoji problem komunikacije između organizatora i EKO Murvice. Tako je primjer 

nakon manifestacije Sretno Selce bio problem čistoće. Pranje ulica kao da ne postoji. 

Koriste se puhalice za čišćenje ulica u rane jutarnje sate što narušava mir. Radivoj 

Belobrajić odgovara da se ne može složiti da je u Gradu takvo stanje kako navodi 

vijećnik Krmpotić. Kada se radi o trgu kod knjižnice postoje slike nakon dojave 

onečišćenja na kojima se vidi doslovno dva papira i jedna plastična čaša a koje se 

smeće može pojaviti odmah nakon čišćenja. Postoji plan čišćenja koji je odobren od 

strane Grada, a kada se radi o pranju ulica iste se peru po zahtjevu komunalnih 

redara. Kada se radi o puhalicama iste će u svako doba dana nekome smetati. 

Čišćenje vezano za manifestacije dogovara se sa Turističkom zajednicom. Paulo 

Krmpotić dodaje da je Ulica Slavka Jeličića čišćena puhalicom ujutro u pet i 30., a da 

trg u Crikvenici ove sezone nije niti jednom opran. Trg kod Gradske čitaonice čisti 

čistačica koja čisti čitaonicu. Kada je riječ o planu čišćenja moli reviziju istog jer se po 

tom planu Selce ne čisti. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić naglašava da 

stanje čistoće u Gradu nije alarmantno obzirom koliko ljudi boravi u našem Gradu. 

Bez obzira na stanje čistoće zamjenik daje javni nalog da se Trg Stjepana Radića 

održava  na najvišem nivou. Od Trga Stjepana Radića do Gradske plaže je 

najfrekventniji dio Grada i mora biti čist koliko god puta prošli u tijeku dana i moramo 

biti prvi, proći ujutro prije turista. 

 



Nakon aktualnog sata Dubravka Pobor izvršila je prozivku a predsjednik vijeća 

utvrdio je da je na sjednici nazočno  11 članova vijeća što je dovoljan broj za 

pravovaljano donošenje odluka i zaključaka. Predložio je dnevni red koji su članovi 

vijeća prihvatili sa 11 glasova ZA. 

    D n e v n i   r e d  
 

1. Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća 
2. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice za 2016. 
godinu  
3. Prijedlog odluke  o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

javnog gradskog prijevoza  
4. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova  
5. Prijedlog odluke o kriterijima i uspostavljanju suradnje između Grada 

Crikvenice i Grada Požege i prijedlog Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada 
Crikvenice i Grada Požege  

6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg gradskog vijeća Crikvenica. 

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća 
 

Predsjednik Gradskog vijeća traži da se na stranici 6 zapisnika kod diskusije 
Darka Pavlića i odgovora predsjednika vijeća brišu riječi „na prijedlog Darka Pavlića“. 
Uvažavajući primjedbu predsjednika Vijeća,  
 
vijećnici su sa  
11 glasova ZA  
0 glasova PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova  
donijeli 
 
Z A K L J U Č A K 
Verificira se Zapisnik sa 28. Sjednice Gradskog vijeća. 

 

TOČKA 2. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada 
Crikvenice za 2016. godinu  
 
 Predsjednik Komisije za dodjelu priznanja Zdravko Pernar dao je obrazloženje 
Prijedloga odluke. Kako primjedbi nije bilo predsjednik Gradskog vijeća predložio je 
glasovanje za svaki prijedlog. 
 
Vijećnici su sa  
11 glasova ZA  
0 glasova PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova  
prihvatili prijedlog da se Nagrada Grada Crikvenice za 2016. godinu dodijeli Obrtu za 
ugostiteljstvo „M&S“ suvlasnicima Marku Stojeviću i Krešimiru Zubčiću. 
 
 



Vijećnici su sa  
11 glasova ZA  
0 glasova PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova  
prihvatili prijedlog da se Nagrada Grada Crikvenice za 2016. godinu dodijeli 
Vjekoslavi Car – Slavici. 
 
Vijećnici su sa  
11 glasova ZA  
0 glasova PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova  
prihvatili prijedlog da se Nagrada za životno djelo Grada Crikvenice dodijeli Đurđici 
Dusper rođ. Ivančić. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je prihvaćen Prijedlog i donijeta  
 
O D L U K A  
o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice za 2016. godinu 
(tekst Odluke KLASA:022-01/16-01/53, UR:BROJ:2107/01-04/07-16-2 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 3. Prijedlog odluke  o davanju koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti javnog gradskog prijevoza  
 
 Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić. 
Vijećnici su sa  
11 glasova ZA  
0 glasova PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova  
prihvatili Prijedlog i donijeli 
 
O D L U K U 
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti javnog gradskog prijevoza  
(tekst Odluke KLASA:363-01/16-01/78, UR:BROJ:2107/01-06/03-16-8 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 

TOČKA 4. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja 
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
 
  Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić. 
 
Vijećnici su sa  
11 glasova ZA  
0 glasova PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova  
prihvatili Prijedlog i donijeli 
 



O D L U K U 
o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 
(tekst Odluke KLASA:363-01/16-01/79, UR:BROJ:2107/01-06/03-16-15 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 

TOČKA 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija i načinu 
uspostavljanja suradnje između Grada Požege i Grada Crikvenice i 
Prijedlog sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Crikvenice i 
Grada Požege  
 
 Obrazloženje po Prijedlogu odluke i Prijedlogu sporazuma dala je zamjenica 
gradonačelnika Silvia Crnić. 
 
Vijećnici su sa  
11 glasova ZA  
0 glasova PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova  
prihvatili Prijedlog i donijeli 
 
O D L U K U 
o utvrđivanju kriterija i uspostavljanju suradnje između Grada Požege i Grada 
Crikvenice 
(tekst Odluke KLASA:900-03/16-01/07, UR:BROJ:2107/01-04/03-16-3 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 
Vijećnici su sa  
11 glasova ZA  
0 glasova PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova  
prihvatili Prijedlog i donijeli 
 
S P O R A Z U M 
o prijateljstvu i suradnji Grada Crikvenice i Grada Požege  
 

TOČKA 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg gradskog 

vijeća Grada Crikvenice  

Vijećnici su sa  
11 glasova ZA  
0 glasova PROTIV  
0 SUZDRŽANIH glasova  
prihvatili Prijedlog i donijeli 
 
 
 
 
 



I. Izmjene i dopuna Statuta  
 
Dječjeg gradskog vijeća Grada Crikvenice. 
(tekst  I. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Crikvenice 

KLASA:021-01/14-01/19, UR:BROJ:2107/01-04/03-15-8 prileži Zapisniku i čini njegov 

sastavni dio) 

 
 
Stručna referentica za pripremu sjednica  Predsjednik Gradskoga vijeća 
             Gradskog vijeća i arhivu   
        Dubravka Pobor                   Lovorko Gržac, ing. 
 

 

 

 

 


