
Zapisnik sa 32. sjednice Gradskoga vijeća Grada 
Crikvenice održane dana 22. prosinca 2011. godine 
 
Nazočni članovi Gradskog vijeća:  Predrag Antić, Daniel Buljević, dr. med., Ratko 
Đeneš, Božica Kostanjšek, Lovorko Gržac, ing., Robert Košuljandić, Damir Lončarić, 
dr. sc. Dragan Magaš, Dino Manestar, Robert Josip Manestar, Darko Pavlić, Ivan 
Pavlić, Igor Posarić, dipl. ing., Bernard Peko-Lončar, Dragan Stojčić, Tomislav 
Gelemanović, Boris Lovrić. 

 
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, stečajna upraviteljica "Jadrana" d.d. u 
stečaju Marija Ružić, direktorica Sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova 
"Jadrana" d.d. u stečaju Marija Žarković-Turak, zapovjednik JVP Grada Crikvenice 
Robert Hrelja, predsjednik Savjeta mladih Sandi Manestar i članovi Iva Baldo i Maro 
Car, predsjednik MO-a Crikvenica-centar Luka Radil, predsjednik MO-a Selce Žarko 
Stilin i član Vijeća Dragutin Šnajdar, ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice Irena Jurić, 
ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Martina Magaš, ravnateljica OŠ Vladimira Nazora 
Deana Čandrlić-Zorica, ravnateljica OŠ Zvonka Cara Desiree Pečaver, ravnateljica  
Gradske knjižnice i čitaonice Ksenija Car-Ilić, direktorica TZ Grada Crikvenice 
Marijana Biondić, pročelnica Ureda Grada Melanija Milat-Ružić, pročelnik Upravnog 
odjela za javne potrebe, mr. sc. Damir Gašparović, zamjenica pročelnika Upravnog 
odjela za javne potrebe Dubravka Mijalić, pročelnica Upravnog odjela za financije mr. 
sc. Snježana Sikirić, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za financije mr. sc. Jasna 
Perhat, pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove Silvio Ratković, zamjenica 
pročelnika Upravnog odjela za pravne poslove Jasminka Citković, pročelnica 
Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Stanka 
Car, unutarnja revizorica Zrinka Kuharić, viša stručna suradnica za promidžbu i veze s 
javnošću Denisse Mandekić, stručna referentica za pripremu sjednica Dubravka 
Pobor, Anto Ravlić – „Novi list“, Ivica Šubat, Ivica Tomić – „Primorske novine“, Marija 
Andrić – Radio DJ Crikvenica. 
 
Aktualni sat 
 

Darko Pavlić postavio je dva pitanja. Prvo se odnosi na lokve kiše na cesti 
ispred dućana na Hrusti, gdje šahte ne prihvaćaju dovoljno oborine. Traži da se isto 
sanira. Drugo se pitanje odnosi na postavljanje tri rasvjetna stupa na vertikali 
Prćavac – Tomislavova ulica u Crikvenici, za koje već iskopani temelji čekaju dvije 
godine. Sonja Polonijo odgovara da šahte na Hrusti vjerojatno ne mogu zadovoljiti 
propusnost. Izaći će se na teren i utvrditi zbog čega se to događa te pisanim putem 
izvijestiti vijećnika. Zamjenik gradonačelnika odgovara da će se nakon Nove godine 
postaviti tri stupa. 

 
Ivan Pavlić postavlja pitanje kakva je trenutna pravna situacija Hrvatskog 

narodnog doma u Dramlju. Drugo pitanje postavlja gradonačelniku ili direktorici TZ-a 
-  da li je poznato koji će se programi financirati iz sredstava TZG Crikvenice. Kako 
pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove trenutno nije nazočan, odgovor će se 



dati pisanim putem. Marijana Biondić odgovara da odluka još nije donesena i da će 
se donijeti u narednih mjesec dana. 

 
Igor Posarić moli da se riješi prelazak školske djece iz OŠ Zvonka Cara preko 

igrališta u Gradsku sportsku dvoranu. Naime, pješački je prijelaz na vrlo opasnom i 
prometno frekventnom dijelu. Ujedno se na istom zavoju nalazi šahta koju također 
treba sanirati. 

 
Bernard Peko-Lončar postavlja pitanje da li se može dobiti podatak koliko je 

tvrtki na području Grada zatvoreno, ili stavljeno u mirovanje, u 2011. godini u 
usporedbi sa susjednim gradovima. Nadalje, pita da li su na nivou Grada vršeni 
razgovori s vlasnicima istih tvrtki te da li se pokušalo nešto riješiti u okviru zakonskih 
mogućnosti. Nadalje predlaže da se kandidature za poduzetnike objavljuje na web 
stranicama Grada, odnosno da se stavi poseban link Agencije za financiranje i 
kreditiranje i ugovaranje kako bi poduzetnici bili obaviješteni o svakom natječaju; ne 
samo županijskom, već i o natječajima Europske unije. Snježana Sikirić odgovara da 
podatke o tvrtkama koje su zatvorene ili stavljene u mirovanje ima Udruženje 
obrtnika. Mnogi ne žive u Crikvenici, osim u ljetnim mjesecima, i tvrtke su u 
mirovanju. Obrazlaže da su zakonske mogućnosti ograničene, iako je Grad učinio 
sve što može. U svezi prijedloga za isticanje natječaja za  poduzetnike, na stranici 
Grada će se objaviti traženi link. 

 
Dragan Stojčić postavlja pitanje da li je na jučerašnjoj Skupštini TZG 

Crikvenice usvojen Plan rada i zbog čega su predstavnici "Jadrana" bili suzdržani. 
Drugo pitanje je vezano za autobusni kolodvor i njegovo preseljenje na novu lokaciju. 
Gradonačelnik odgovara da je Plan TZG Crikvenice za 2012. godinu prihvaćen uz 
četiri suzdržana glasa i jedan glas protiv, iako nitko u raspravi nije imao primjedaba. 
U razgovoru sa stečajnom upraviteljicom doznao je da su predstavnici „Jadrana“ bili 
suzdržani iz dva razloga – previše zaposlenih u TZG Crikvenice te preveliki troškovi 
maškara. Gradonačelnik naglašava da je broj zaposlenih u TZG Crikvenice u 
posljednjih godinu dana smanjen. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić 
odgovara da se vrše pregovori s „Autotransom“ u svezi promjene lokacije, no 
međutim, nije najbolja situacija za ulaganja, a radi se i o sređivanju imovinsko-
pravnih odnosa na novoj lokaciji. Ovo preseljenje u svemu ovisi o „Autotransu“. 

 
Ratko Đeneš postavlja pitanje vezano za Ribarsku ulicu, odnosno kada se 

predviđa kraj radova i na koji će se način izvesti radovi jer je u troškovniku planirano 
samo krpanje rupa. Nadalje postavlja pitanje za radove na dionici Dvorska-Zoričići. 
Obećanje je bilo da će se najesen završiti radovi. Smatra da je potrebno dogovoriti sa 
ŽUC-om da se cesta nastavi asfaltirati. Na pitanje vijećnika Posarića, Ratko Đeneš 
dodaje da se rješenje pješačkog prijelaza u Kotorskoj kod nogometnog igrališta može 
riješiti samo premještanjem istog, a radi sigurnosti školske djece i ostalih pješaka. 
Zamjenik gradonačelnika odgovara da je u Ribarskoj ulici dvije trećine asfalta 
devastirano od strojeva te se isto mora sanirati. Također će se postaviti zamjenska 
mreža kabela. Na županijskoj cesti Dvorska-Zoričići dvije etape su odrađene, oko 
8000m2 je asfaltirano, a ostalo će se nastaviti na proljeće. U svezi pješačkog 
prijelaza u Kotorskoj, isti je potrebno premjestiti prema Dubračini, a ubrzo će biti u 
funkciji i šetnica uz Dubračinu te će to biti malo duži, ali puno sigurniji put. Sonja 
Polonijo odgovara da radove na fekalnoj kanalizaciji Dvorska-Ribarska izvodi 
domaća firma te da je bilo zastoja u radovima zbog nesporazuma između izvođača i 



stanovnika ulice, koji su otklonjeni. Do kraja siječnja, odnosno početka veljače, radovi 
bi trebali biti završeni. 

 
Božica Kostanjšek postavlja pitanje koliko dužnih metara cjevovoda postoji 

na području Selca, Crikvenice i Jadranova od azbestnih cijevi, odnosno da li je išta 
zamijenjeno i kada će biti zamijenjeno te koliko isto utječe na ljudsko zdravlje. Drugo 
je pitanje da li su u ovoj godini isplaćene naknade mentorima nadarenih učenika koji 
su na natjecanjima postigli odlične rezultate. Vladimir Stipeč odgovara  da je 
činjenica da azbestnih cijevi ima, ali ne zna točno koliko, te će se odgovor dati 
pisanim putem. Zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan odgovara da nagrada 
mentorima nije isplaćena jer u Proračunu nije predviđena nagrada za mentore. 

 
Robert Košuljandić postavlja pitanje gradonačelniku kome je prodana stara 

zgrada Vodovoda, za koja sredstva i u koju svrhu su ista namijenjena jer ta sredstva 
čine kapitalni prihod. Drugo je pitanje da li su nadzorni odbori svih društava 
izmijenjeni, i ako nisu, zašto nisu. Gradonačelnik odgovara da će se na pitanje u 
svezi prodaje zgrade Vodovoda odgovoriti pisanim putem, a da su svi nadzorni 
odbori promijenjeni osim Radio DJ-a,  za koji će se natječaj ponoviti. 

 
Robert Manestar postavlja pitanje koliko je za novogodišnje blagdane 

otvoreno hotela i koliko se gostiju očekuje u Crikvenici  i široj regiji. Drugo se pitanje 
odnosi na stanje parkova u Crikvenici s obzirom da obilježavamo 600 godina 
postojanja Crikvenice, odnosno poštujemo li tradiciju. Treće je pitanje o Hotelu 
„Miramare“ i trenutnom stanju s obzirom da je firma koja je vlasnik hotela u stečaju. 
Četvrto pitanje glasi koliko je gospodarskih projekata Crikvenica spremna primiti s 
obzirom da ulazimo u ciklus malih investicija. Marijana Biondić odgovara da je za 
novogodišnje praznike otvoreno šest hotela te se očekuje 700 gostiju, odnosno 1500 
noćenja. Također je odgovorila da ne raspolaže podacima za širu regiju. Sonja 
Polonijo odgovara da parkovi u Crikvenici, prema nekim autorima, potječu iz 1. 
stoljeća prije Krista, dok je pouzdan podatak da su pavlini imali svoj vrt – park. Sonja 
Polonijo predstavila je magistarski rad Ljiljane Vegrin "Perivojno nasljeđe Crikvenice", 
koje obuhvaća period od pretpovijesti pa do danas. Činjenica je da je Crikvenica 
poznata po zelenju, te je potrebno da izdvojenim sredstvima učinimo maksimum kako 
bismo bili još prepoznatljiviji. U svezi Hotela „Miramare“, zamjenik gradonačelnika 
Veselko Mutavgjić odgovara da je pokrenut stečajni postupak, što znači da ćemo 
imati s kime komunicirati, a što je dosad bilo nemoguće. Kada govorimo o projektima, 
definitivno je da je marina naš najveći projekt, a završava se i poduzetnička zona 
koja nije velika, ali je za svih otvorena i zaposlit će nove ljude. Nadalje, donijeti su i 
prostorni planovi koji omogućavaju izgradnju novih hotelskih kapaciteta. 

 
Predrag Antić upozorava na kršenje članka 47. Poslovnika koji govori da se 

pisani odgovor mora dostaviti do slijedeće sjednice Gradskog vijeća. Na 29. sjednici 
je istaknuo povredu Poslovnika jer nije dobio odgovor na postavljeno pitanje sa 27. 
sjednice održane u lipnju, te sa 29. sjednice održane u studenom. Moli 
dogradonačelnika da, ukoliko nema vremena, zaduži pročelnicu da odgovori na 
postavljeno pitanje. U nastavku postavlja dva pitanja: koliko je dosad utrošeno 
sredstava u cestu D8 – D8; drugo pitanje postavlja pročelniku Damiru Gašparoviću – 
zanima ga njegovo trenutno stanje u Gradskoj upravi, odnosno da li je smijenjen ili 
raspoređen na neko drugo radno mjesto. Navodi da ne razumije zašto sjedi u prvom 
redu, a svi ostali pročelnici u zadnjem. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić 



odgovara da je investicija ceste D8-D8 kompleksna, s puno dobavljača i izvođača 
radova, te će se točan podatak o utrošenom iznosu znati kad se podvuče crta. Damir 
Gašparović odgovara da je 6. prosinca, kao i svi djelatnici Gradske uprave, po 
službenoj dužnosti dobio rješenje o rasporedu na mjesto pročelnika. Da li će biti 
razriješen i premješten za 11 ili 111 dana, ne zna, ali vjeruje da hoće. Obrazlaže 
sjedenje u prvom redu navodeći da je povod istom bila 29. sjednica Gradskog vijeća i 
nije se htio vraćati u zadnji red jer smatra da čelnici ne bi trebali gledati vijećnicima u 
potiljak jer ih na taj način vrijeđaju, te se u svoje ime ispričava gradskim vijećnicima, 
a ujedno poziva svoje kolege pročelnike da ubuduće zauzmu mjesto u prvom i 
drugom redu. Predlaže da se prilikom novog uređivanja vijećnice predvidi mjesto za 
čelnike koji bi, kao i predsjednik, trebali gledati u vijećnike. 

 
Darko Pavlić ispred Kluba vijećnika postavlja dva pitanja. Navodi da je 

gradonačelnik obećao da će se prilikom prekopa ulica postaviti instalacije za plin gdje 
god je to moguće, te da će se provesti anketa kako bi se utvrdio interes. Zanima ga 
da li je to provedeno za D8-D8, Dvorsku i Ribarsku. Drugo se odnosi na azbestni 
pokrivač Jedriličarskog i Ronilačkog kluba i na prisutnost azbestoze kao opasnosti po 
zdravlje. Zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da bi bila sretna 
okolnost kada bi se kod svih izvođenja radova odmah mogle ugraditi i cijevi za plin, 
ali u tom procesu mora sudjelovati „Energo“, koji je koncesionar za cijelu Županiju. U 
dionice Vinodolske i Zidarske ulice, za koje nismo sami trebali izdvojiti sredstva, 
ugrađene su cijevi, dok to nije bilo moguće za Ribarsku i Dvorsku. Za te ulice nije 
provedena anketa. Navedeni klupski objekti već niz godina imaju azbestne krovove i 
treba razmišljati o njihovoj zamjeni. 

U raspravi o štetnosti azbesta sudjelovali su Darko Pavlić, Sonja Polonijo i 
Božica Kostanjšek, te je predsjednik Gradskog vijeća predložio da se dostavi pisani 
odgovor u svezi štetnosti azbesta, uvažavajući medicinska stajališta o azbestu koja 
su u raspravi izrečena. 

 
Damir Lončarić postavlja pitanje gradonačelniku što će poduzeti da se od 

strane Grada u što kraćem roku organizira upravljanje privezištima kako bi se uveo 
red i evidencija korisnika vezova, a kako bi se ostvarili prihodi koji će se utrošiti u 
infrastrukturu obale, u sidrišta. Obrazlaže pitanje činjenicom da u PP Crikvenica 
postoji brojčani podatak da Crikvenica ima 12 privezišta, što znači da su sva ostala 
plovila nelegalno privezana. Iako Lučka uprava ima ingerenciju na pojedinim 
dijelovima, veliki dio obale nije pokriven, kao npr. privezište ispod Hotela „Varaždin“ u 
Selcu, dok za razliku od toga, oko 300 Selčana plaća svoj vez. Drugo se pitanje 
odnosi na opskrbu vodom, odnosno da li je za glavni magistralni vod sastavljena 
projektna dokumentacija i da li je projekt za tu trasu konačno spreman. Zamjenik 
gradonačelnika Veselko Mutavgjić odgovara da će odgovor u svezi privezišta nakon 
prikupljenih mišljenja dati pisanim putem, dok za magistralni cjevovod odgovara da 
će projektna dokumentacija biti gotova do konca iduće godine te da je to jedan od 
prioriteta KTD-a "Vodovod Žrnovnica". 
 

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

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je Dnevni red sjednice Gradskog 
vijeća, te dopunu - akt po hitnom postupku koju predlaže vijećnik Dino Manestar u 
ime šest potpisanih vijećnika (Dino Manestar, Darko Pavlić, Damir Lončarić, Robert 
Košuljandić, Robert Josip Manestar i Predrag Antić – „Prijedlog zaključaka o 



stajalištima i aktivnostima Grada Crikvenice u stečajnom postupku Jadran d.d. u 
stečaju“ . 
Vijećnici su s 12 glasova ZA i jednim glasom PROTIV prihvatili dopunu Dnevnog  
reda, i to pod točkom 4. Cjelokupni Dnevni red prihvaćen je sa 17 glasova ZA. 
 
                                        
     D n e v n i   r e d 
 
1. Izvješće Mandatne komisije  
2. Verifikacija zapisnika sa 29., 30. i 31. sjednice Gradskog vijeća, 
3. Prijedlog plana zaštite i  spašavanja Grada Crikvenice  
4. Prijedlog zaključaka o stajalištima i aktivnostima Grada Crikvenice u 
stečajnom postupku Jadran d.d. u stečaju 

5. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg 
vrtića „Radost“ Crikvenica  

6. Prijedlog programa rada Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2012. godinu  
7. Referat Odbora za izbor i imenovanje: 
 6.1. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u 
Rijeci 
 6.2. Prijedlog za imenovanje članova Natječajnog povjerenstva za 
raspisivanje i provođenje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra 
za kulturu „Dr.Ivan Kostrenčić „ Crikvenica 
 6.3. Informacija o ostavki člana Savjeta mladih 

8. Prijedlog kriterija za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za umirovljenike za 
2011. godine  

9. Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu 
a. Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama 
za 2013. i 2014. godinu – opći i posebni dio, 

b. Prijedlog plana razvojnih programa za 2012. s projekcijom za 2013. i 
2014. godinu 

c. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. 
godinu, 

d. Prijedlog programa gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2012. godinu, 

e. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu, 

f. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu 
g. Prijedlog programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu, 
h. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice  za 2012. 
godinu 

i. Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada 
Crikvenice za 2012. godinu, 

j. Prijedlog  proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu po izvorima 
financiranja, 

k. Prijedlog opisa Programa Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu 
s projekcijama za 2013. i 2014. godinu  

 (izvjestitelj: gradonačelnik), 

 
 
 



TOČKA 1. Izvješće Mandatne komisije  
 

           Izvješće Mandatne komisije podnijela je predsjednica Komisije Božica 
Kostanjšek, te su vijećnici isto primili na znanje. 
 

 
 
TOČKA  2. Verifikacija zapisnika sa 29., 30. i 31. sjednice Gradskog vijeća 
 
 Primjedbu na Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća dao je Predrag Antić 
navodeći da u svojoj raspravi pod Aktualnim satom nije naveo članak 40. Poslovnika, 
već članak 47. Poslovnika, te traži da se isto ispravi. Vijećnici su sa 16 glasova ZA 
donijeli slijedeći 
 
 Z a k l j u č a k 

 
Verificira se Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice 
uključujući ispravku vijećnika Predraga Antića. 
 
Primjedaba na Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća nije bilo, te su 

vijećnici sa 16 glasova ZA donijeli slijedeći 
 
Z a k l j u č a k 

 Verificira se Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice. 
 
 Primjedbu na Zapisnik sa 31. sjednice iznio je Lovorko Gržac navodeći da 
formulacija u Zapisniku sa 32. sjednice prije usvajanja Dnevnog reda nije u skladu s 
Poslovnikom te traži da se isto izmijeni. Obrazlaže da članak 29. ne govori o 
sazivanju sjednice, već o dnevnom redu. Formulacija "po hitnom postupku" ne 
postoji, već samo postoji izvanredna sjednica. Melanija Milat-Ružić odgovara da je u 
članku 59., koji se navodi u Zapisniku sjednice, naglašeno "u izuzetno hitnim 
slučajevima" te se postupalo po istom članku. 
 Daljnjih primjedaba nije bilo, te su vijećnici sa 16 glasova ZA prihvatili slijedeći 
 
 Z a k l j u č a k 
 Verificira se Zapisnik sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.  

 
TOČKA 3. Prijedlog plana zaštite i spašavanja Grada Crikvenice 

 Obrazloženje po Prijedlogu plana dali su zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić i predstavnik tvrtke „DLS“ d.o.o.  Davor Breulj. 
 Kako vijećnici nisu imali primjedaba, sa 14 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i 
donijeta 
 O D L U K A 
o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Crikvenice 
(tekst Odluke klasa:810-01/11-01/01 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio). 
 
 
 



TOČKA 4. Prijedlog zaključaka o stajalištima i aktivnostima Grada Crikvenice u 
stečajnom postupku Jadran d.d. u stečaju 
 
 Dino Manestar obrazložio je prijedlog donošenja akta po hitnom postupku i 
prijedlog zaključaka koji se predlaže Gradskom vijeću na donošenje. Stečajna 
upraviteljica upoznala je vijećnike s trenutnim stanjem u "Jadranu" d.d. U raspravi su 
sudjelovali Robert Josip Manestar, Igor Posarić, Darko Pavlić, Dino Manestar, 
predsjednik Gradskog vijeća, gradonačelnik, Silvio Ratković, Marija Ružić i Marija 
Žarković-Turak. 
 Sa 17 glasova ZA, vijećnici su donijeli slijedeći 
 
 Z A K L J U Č A K 
 

1. Gradsko vijeće zadužuje gradonačelnika Grada Crikvenice i nadležne 
upravne odjele Grada Crikvenice da u suradnji s „Jadranom“ d.d. u stečaju sačini 
prijedlog zamjene nekretnina „Jadrana“ d.d. u stečaju – Grad Crikvenica koji će, osim 
tekstualnog dijela, sadržavati i izvatke, kopije katastarskih planova i popise 
katastarskih čestica te da isti uputi Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje u 
roku od 90 dana od donošenja ovih zaključaka. 
 2. Gradsko vijeće Grada Crikvenice zadužuje gradonačelnika i nadležne 
upravne odjele Grada Crikvenice da napore ulože u smjeru mirnog rješavanja 
sporova između „Jadrana“ d.d. u stečaju i Grada Crikvenice, a posebno po pitanju 
međusobnih imovinsko-pravnih odnosa. 
 3. Gradsko vijeće Grada Crikvenice zadužuje gradonačelnika Grada 
Crikvenice i nadležne Upravne odjele Grada Crikvenice da angažira odvjetnički ured 
koji ima iskustva za poduzimanje pravnih radnji pobijanja sukladno odredbama 
Stečajnog zakona te da u ime Grada Crikvenice kao stečajnog vjerovnika pokrene 
postupak za pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika „Jadran“ d.d., a vezano za 
sklapanje Sporazuma između Hrvatskog fonda za privatizaciju, Republike Hrvatske i 
„Jadrana“ d.d. 
 4. Gradsko vijeće Grada Crikvenice zadužuje gradonačelnika Grada 
Crikvenice i nadležne upravne odjele Grada Crikvenice da po izradi prijedloga 
stečajnog plana stečajnog dužnika „Jadran“ d.d. u stečaju isto uputi Gradskom vijeću 
na razmatranje. 
 5. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske 
županije“. 

(tekst Zaključka klasa : 021-01/11-01/64 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni 
dio) 
 
TOČKA 5. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i 
dopuna statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica 
 
 Obrazloženje Prijedloga dao je zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan. 
 Kako vijećnici nisu imali primjedaba, sa 17 glasova ZA donijet je slijedeći 
 Z A K L J U Č A K 
 Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg 
vrtića „Radost“ Crikvenica 
(tekst Zaključka klasa: 601-01/11-01/18 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 



TOČKA 8. Prijedlog kriterija za ostvarivanje prava na novčanu 
pomoć za umirovljenike za 2011. godinu 
 
 Obrazloženje Prijedloga dao je zamjenik gradonačelnika Senko Smoljan. 
 Kako vijećnici nisu imali primjedaba, sa 17 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i 
donijeti su 
 K R I T E R I J I 
 za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za umirovljenike za 2011. godinu 
(tekst Kriterija klasa: 022-01/11-01/56 prileži Zapisniku i čini njegov sastavi dio) 
 
 
TOČKA 9. Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu 

a. Prijedlog proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu s 
projekcijama za 2013. i 2014. godinu – opći i posebni dio, 

b. Prijedlog plana razvojnih programa za 2012. s projekcijom za 2013. 
i 2014. godinu 

c. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 
2012. godinu, 

d. Prijedlog programa gradnje  objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu, 

e. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu, 

f. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. 
godinu 

g. Prijedlog programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu, 
h. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice  za 
2012. godinu 

i. Prijedlog programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi 
Grada Crikvenice za 2012. godinu, 

j. Prijedlog  proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu po izvorima 
financiranja, 

k. Prijedlog opisa Programa Proračuna Grada Crikvenice za 2012. 
godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu  

 
 Obrazloženje Prijedloga proračuna za 2012. godinu dali su gradonačelnik i 
pročelnica Upravnog odjela za financije Snježana Sikirić. 

 U raspravi su sudjelovali: Damir Lončarić, Robert Košuljandić, Ivan Pavlić, Igor 
Posarić, Predrag Antić, Darko Pavlić, Robert Josip Manestar, Dino Manestar, 
gradonačelnik Damir Rukavina, zamjenici gradonačelnika Veselko Mutavgjić i Senko 
Smoljan, pročelnica Upravnog odjela za financije Snježana Sikirić. 

 Predsjednik Gradskog vijeća napomenuo je da su stigli amandmani na 
Prijedlog proračuna od strane vijećnika Damira Lončarića, Lovorka Gršca te 
amandmani Nezavisne liste Igora Posarića. Gradonačelnik se očitao na amandmane 
te prihvatio  tri amandmana Damira Lončarića, dok  amandman broj 2 nije prihvatio. 
Ponudio je obrazloženje koje je Damir Lončarić prihvatio, te se nije prišlo glasovanju 
o amandmanu. Amandmani br. 1, 3 i 4 Damira Lončarića postali su sastavni dio 



Prijedloga proračuna. Gradonačelnik je prihvatio devet amandmana Nezavisne 
gradske liste Igora Posarića,  s time da je amandman VII prihvaćen u izmijenjenom 
obliku, dok je u amandmanu V uz navedene UPU-e dodan UPU Ad turres. Igor 
Posarić prihvatio je obrazloženje te su amandmani od I do IX postali sastavni dio 
Prijedloga proračuna s naznačenim izmjenama. Amandman Lovorka Gršca 
prihvaćen je u izmijenjenom obliku. Kako je vijećnik Lovorko Gržac prihvatio 
izmijenjeni oblik amandmana, nije se prišlo glasovanju o amandmanu. 

(Amandmani od 1 – 4 Damira Lončarića prileže Zapisniku i čine njegov sastavni dio) 

(Amandmani Nezavisne gradske liste Igora Posarića od I – IX prileže Zapisniku i čine 

njegov sastavni dio) 

(Amandman Lovorka Gršca prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

(Obrazloženja izmijenjenih amandmana Nezavisne gradske liste Igora Posarića i 

Lovorka Gršca u privitku su Zapisnika i čine njegov sastavni dio) 

 

Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje Prijedlog proračuna s 
prihvaćenim amandmanima te je izglasano kako slijedi: 

a. S 10 glasova ZA, pet glasova PROTIV i dva SUZDRŽANA glasa 
prihvaćen je Prijedlog i donijet 
 
Proračun Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 
2013. i 2014. godinu – opći i posebni dio 
 

b. S 11 glasova ZA, pet glasova PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom 
prihvaćen je Prijedlog  i donijet 
 
Plan razvojnih programa za 2012. s projekcijom za 2013. i 2014. 
godinu 
 

c. S 10 glasova ZA, pet glasova PROTIV i dva SUZDRŽANA glasa 
prihvaćen je Prijedlog i donijeta 
 
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu, 
 

d. S 11 glasova ZA, pet glasova PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom 
prihvaćen je Prijedlog  i donijet 
 
Program gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2012. godinu 
 

e. S 11 glasova ZA, pet glasova PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom 
prihvaćen je Prijedlog  i donijet 
 



Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2012. godinu 
 

f. S 11 glasova ZA, pet glasova PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom 
prihvaćen je Prijedlog  i donijet 
 
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu 
 

g. S devet glasova ZA, pet glasova PROTIV i dva SUZDRŽANA glasa 
prihvaćen je Prijedlog i donijet 
 

           Program utroška spomeničke rente za 2012. godinu 
 
h. S devet glasova ZA, šest glasova PROTIV i dva SUZDRŽANA glasa 
prihvaćen je Prijedlog i donijet 
 
Program javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice  za 2012. 
godinu 
 
 

i. Kako je za Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi 
Grada Crikvenice za 2012. godinu osam vijećnika  glasovalo ZA, dva 
PROTIV i četiri SUZDRŽANA, predsjednik je utvrdio da Program javnih 
potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Crikvenice za 2012. 
godinu nije  prihvaćen. 

 
j. S 11 glasova ZA, pet glasova PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom 
prihvaćen je Prijedlog i donijet 
 
Prijedlog  proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu po izvorima 
financiranja 
 

k. S 11 glasova ZA, pet glasova PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom 
prihvaćen je Prijedlog i donijeti su 
 
Opisi programa Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu s 
projekcijama za 2013. i 2014. godinu  

 

Dovršeno u 23,00 sata.  

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

 


