Zapisnik s 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice
održane dana 26. veljače 2009. godine
Nazočni članovi Gradskog vijeća: BOSILJKA DOMIJAN, ROBERT
KOŠULJANDIĆ, VINKO LOLIĆ, DINO MANESTAR, EDUARD MARKIĆ, BORIS
MATKOVIĆ, EDUARD RIPPL, NIKOLA ŠABAN, VIČEVIĆ MIRJANA, IVICA
KULENTIĆ, IVAN PAVLIĆ, RATKO ĐENEŠ, VESELKO MUTAVGJIĆ,
TOMISLAV GELEMANOVIĆ, SANDRA VLAŠIĆ.
Osim članova Gradskog vijeća, sjednici su nazočni: gradonačelnik - Božidar Tomašek,
zamjenik gradonačelnika Branimir Manestar, zamjenik gradonačelnika Ivica Malatestinić,
članovi Gradskog poglavarstva: Spomenko Antonić, Luka Kujundžić, Adalbert Blažičević,
Slobodan Gračaković, Maro Car – predsjednik Savjeta mladih, Lovorko Gržac – predsjednik
MO Jadranovo, Robert Hrelja- zapovjednik PVJ Crikvenica, pročelnik Upravnog odjela za
javne potrebe - mr. sci. Damir Gašparović, pročelnica Upravnog odjela za financije - mr. sci.
Snježana Sikirić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša – Ivan
Petrinović, predstojnica Ureda Grada – Melanija Milat-Ružić, stručna suradnica za odnose s
javnošću Denisse Mandekić-Krajišnik, stručni referent za pripremu sjednica - Dubravka
Pobor.
Predsjednik Gradskog vijeća Eduard Rippl otvorio je sjednicu Gradskog vijeća Grada
Crikvenice i pozdravio nazočne.

Aktualni sat
Eduard Markić je postavio pitanje hoće li se poništiti odluka o novom nazivu
Crikveničko-vinodolske rivijere budući da je u izglasavanju novog imena sudjelovala
direktorica TZM Dramalj čiji je izbor na to radno mjesto u međuvremenu poništen. Zamjenik
gradonačelnika Branimir Manestar odgovorio mu je da se odluka neće poništavati zato što je
novi naziv bio jednoglasno izglasan od strane direktora svih turističkih zajednica sa područja
Grada Crikvenice, s time da mandat za takvu odluku daje Turističko vijeće TZ-a. Eduard
Markić zatražio je pismeni odgovor na pitanje da li Kotorska ulica u Crikvenici ima dozvolu
za jednosmjerno prometovanje. Na pitanje da li će se uvesti SMS plaćanje parkinga, direktor
GKTD "Murvica" Rudolf Smoljan odgovorio je da je to prilično skupa investicija, ali da ne
znači da se tržište u tom pogledu neće ponovno ispitati.
Vinko Lolić postavio je pitanje vezano za budućnost Hotela "Miramare" u Crikvenici
te mogućnost dovođenja dijela okolnog terena na kojemu se nalaze otkrivene kanalizacijske
cijevi u prijašnje stanje. Gradonačelnik Božidar Tomašek mu je odgovorio da nikakvih
novosti od strane vlasnika Hotela "Miramare" nema, te da su bila predviđena tri termina za
sastanak s predstavnikom tvrtke "Miramare" d.o.o. g. Knezewitschem, ali g. Knesewitsch je
odgodio sva tri sastanka. Za pretpostaviti je da će radovi biti obustavljeni do jeseni, a daljnje
je akcije zasad nemoguće predvidjeti. Što se tiče vraćanja spomenutog dijela terena u prijašnje
stanje, moguće je izdvojiti proračunska sredstva u tu svrhu, a faktura će biti ispostavljena
investitoru.Vinko Lolić predložio je da se u sklopu uređenja meteorološke stanice u
Crikvenici ulože određena sredstva i u održavanje toranjskog sata na Trgu Stjepana Radića
koji je također svojevrsni simbol Crikvenice. Postavio je i pitanje o početku radova u
Vinodolskoj ulici, na što je gradonačelnik odgovorio da će nakon isteka žalbenog roka biti
potpisan ugovor s najpovoljnijim ponuđačem te da će radovi započeti ovoga proljeća ili
jeseni, ovisno o mogućnostima izvođača. Ukoliko izvođač bude mogao jamčiti da će dio
radova biti dovršen do 1. svibnja, što je apsolutni imperativ zbog omogućavanja urednog
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prometovanja u centru grada, radovi bi trebali početi u ožujku, a ako izvođač to ne bude
mogao zajamčiti, radovi će započeti nakon isteka zabrane izvođenja radova, odnosno nakon
ljetne sezone. Lolić Vinko je postavio pitanje je li izvršen obračun komunalnog doprinosa u
svezi javne površine oko Hotela "Miramare", na što je gradonačelnik odgovorio da je obračun
izvršen do trenutka skidanja zaštitnih ograda te da iznosi oko 2 milijuna kuna.
Dino Manestar postavio je pitanje o stanju u tvrtki "Jadran". Odgovorio mu je
gradonačelnik Božidar Tomašek rekavši da je stanje zasad nepromijenjeno, Hrvatski fond za
privatizaciju se nije oglasio od posljednjeg sastanka, no izvjesno je da će "Jadran" turističku
sezonu opet dočekati bez natječaja. S obzirom na paket antirecesijskih mjera na nivou države,
Manestar je postavio pitanje da li su u pripremi mjere na lokalnoj razini, na što je
gradonačelnik odgovorio da ukoliko država donese smjernice, iste će se pokušati primijeniti
na lokalnu samoupravu i prilagoditi našim potrebama. Bez obzira na to, malim gospodarskim
subjektima koji su u poteškoćama Grad će pomoći na način da kroz sporazume odgode
obveze plaćanja prema Proračunu koliko je to moguće. U rebalansu Proračuna predvidjet će
se smanjivanje potrošnje, pa tako i proračunskih korisnika, ali tako da se ne ugrozi njihovo
redovno funkcioniranje. Vezano za uređenje trga ispred Knjižnice, Manestar je naglasio da su
građani imali primjedbe na nedostatke u izvedbi radova te upitao da li će se isti sanirati.
Zamjenik gradonačelnika Malatestinić Ivica je odgovorio da su nedostaci zabilježeni od strane
Nadzora te da objekt neće biti primljen dok se nedostaci ne otklone.
Nikola Šaban je postavio pitanje o uređenju trga ispred Knjižnice, odnosno je li u
izgradnji rabljen isti kamen koji je naveden u troškovniku. Zamjenik gradonačelnika Ivica
Malatestinić potvrdio je da je za radove korišten kamen koji je naveden u troškovniku.
Zatražio je da se ispita ruševno stanje staklenika-kioska u Jadranovu iz kojeg je iseljena pošta.
Zamjenik gradonačelnika Ivica Malatestinić odgovorio je da je prema njegovim saznanjima
pošta taj objekt prodala Josipu Novaku, a njegove namjere nisu poznate.
Ivan Pavlić postavio je pitanje u kojoj su fazi pripreme za saniranje županijske ceste u
Dramlju, na što je zamjenik gradonačelnika Ivica Malatestinić odgovorio da će se radovi
obaviti u dvije faze. Prva faza započinje za 15-ak dana, a za nju je zadužena lokalna
samouprava i sadrži pripremne radove izgradnje potpornih zidova. Županija je zadužena za
drugu fazu koja će krenuti ujesen. Ivan Pavlić zatražio je postupanje gradskih službi u vezi
rješavanja statusa mjesnog groblja u Dramlju. Zamjenik gradonačelnika Ivica Malatestinić
odgovara da će Grad Crikvenica poduzeti sve što je u mogućnosti s ciljem da se zaštiti prostor
za proširenje groblja u Dramlju.
Ivica Kulentić je pitao da li je izdana građevinska dozvola za radove u Ulici kralja
Zvonimira, a zamjenik gradonačelnika Malatestinić mu je odgovorio da se radi o
rekonstrukciji ceste te da za radove nisu potrebni nikakvi dokumenti gradnje jer je cesta
izgrađena i evidentirana u katastarskim knjigama prije 15. veljače 1968. godine te temeljem
odredaba važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji ima status legalnosti. Kulentić je
zatražio pisani odgovor o iznosu kreditnog zaduženja Grada Crikvenice, GKTD-a "Murvica" i
KTD-a "Vodovod Žrnovnica". Pročelnica mr.sci. Snježana Sikirić odgovorila mu je za iznos
kreditnog zaduženja Grada Crikvenice, koje na dan 31. 12. 2008. iznosi 6 milijuna kuna.
Robert Košuljandić postavio je pitanje u kojoj su fazi pripremni radovi za izgradnju
marine te naglasio problem divljih vezova na moru u turističkoj sezoni. Zamjenik Malatestinić
je odgovorio da su pripreme za marinu u završnoj fazi i da se čeka "zeleno svjetlo"
Ministarstva. Naglasio je da je problem divljih vezova u turističkoj sezoni poznat, da ih je oko
400, te da će se svakako raditi na tome da se njihov broj smanji. Privezišta za brodice na
području Grada Crikvenice su prijeko potrebne, što će riješiti nova marina.
Ratko Đeneš postavio je pitanje u svezi projekta Zidarske ulice, odnosno u kojoj je
fazi i da li je na određenim dijelovima ulice planirano parkiralište. Direktor GKTD-a
"Murvica" Rudolf Smoljan odgovorio je da je građevinska dozvola za Zidarsku ulicu
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dobivena, da se u radove ide poslije sezone, da su sredstva za projekt ograničena, a parking
nije predviđen. Međutim, u tijeku izvođenja radova dogovarat će se s Gradom da li se koja od
površina može urediti, isključivo ako ne zahtijeva građevinsku dozvolu.
Nakon prozivke predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno15
vijećnika, što je dovoljan broj za pravovaljano donošenje odluka i zaključaka.

Dnevni red
1. Verifikacija Zapisnika sa 38. sjednice Gradskoga vijeća Grada Crikvenice,
2. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 2008. godinu
3. a) Prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području Grada Crikvenice za 2008. – 2010. godinu
4. Prijedlog odluke o određivanju imena trga – "Trg Duga" u Crikvenici
5. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Grada Crikvenice za 2008. godinu
6. Prijedlog odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici
7. Izvješće o radu Muzeja Grada Crikvenice za 2008. godinu
8. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja Grada Crikvenice
9. Prijedlog za izbor članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora
Crikvenica i Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
10. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra TS Perhati u Jadranovu
11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra TS Katun u Jadranovu
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen od strane članova Gradskog vijeća.

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 38. sjednice Gradskoga vijeća Grada
Crikvenice
Ivica Kulentić samtra da je stavljen u neravnopravan položaj obzirom na predsjednika
Gradskog vijeća iz razloga što je predsjednikova diskusija navedena a njegova nije, te traži da
se ubuduće njegovo ime u Zapisniku ne spominje.
Kako dalnjih primjedbi nije bilo sa 14 glasova ZA prihvaćen je slijedeći

Zaključak
Verificira se Zapisnik sa 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

TOČKA 2. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice
za 2008. godinu
Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Grada Crikvenice za 2008. godinu podnio
je zamjenik načelnika PP Crikvenica Smiljan Blažević. U diskusiji po izvješću učestvovali su
Nikola Šaban, Ivica Kulentić, Dino Manestar i Robert Košuljandić.
Članovi Gradskog vijeća su jednoglasno donijeli slijedeći
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Z aključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području
Grada Crikvenice za 2008. godinu.

TOČKA 3.
a) Prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Crikvenice
b) Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Grada Crikvenice za 2008. – 2010. godinu
Spomenko Antonić, član Gradskog poglavarstva dao je obrazloženje po Prijedlogu
analize i Prijedlogu smjernica.
U diskusiji je učestvovao Eduard Markić čiji je prijedlog od strane vijećnika
prihvaćen, a odnosi se na uključivanje radio amatera u sustav prilikom zaštite i spašavanja
područja Grada Crikvenice.
Predsjednik Gradskog vijeća dao je na glasovanje prijedloge:
1. Sa 14 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta

Analiza
stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice
(tekst Analize klasa:351-01/08-01/18, Ur.br.:2107/01-01-09-5 prileži Zapisniku i čini njegov
sastavni dio)
2. Sa 14 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijete

Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice za
2008. – 2010. godinu
(tekst Smjernica klasa:351-01/08-01/18, Ur.br.:2107/01-01-09-6 prileži Zapisniku i čini
njegov sastavni dio)
3. Sa 14 glasova ZA prihvaćen je

Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice zadužuje PVJ Crikvenica da prilikom izvršavanja
obveza koje proizlaze iz sustava zaštite i spašavanja područja Grada Crikvenice uključe u rad
i Udrugu radio amatera Crikvenica.
(tekst Zaključka klasa:351-01/08-01/18, Ur.br.:2107/01-01-09-7 prileži Zapisniku i čini
njegov sastavni dio)

TOČKA 4. Prijedlog odluke o određivanju imena trga – "Trg Duga" u
Crikvenici
Obrazloženje o Prijedlogu odluke o određivanju imena trga – Trga Duga u Crikvenici
dao je predsjednik Komisije za imenovanje ulica i trgova Eduard Markić. Kako primjedbi na
prijedlog nije bilo jednoglasno je prihvaćen Prijedlog i donijeta
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ODLUKA
o određivanju imena trga
(Tekst Odluke klasa:015-08/08-01/02 ur.br.:2107/01-01-09-7 prileži Zapisniku i čini
njegov sastavni dio)

TOČKA 5. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim
dobrom na području Grada Crikvenice za 2008. godinu
Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Grada Crikvenice za 2008. godinu dala je Sandra Vlašić predsjednica Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja. Uz naglasak predsjednika Gradskog vijeća na zaključke koje je
donijelo Gradsko poglavarstvo, jednoglasno je prihvaćen je slijedeći

Zaključak
1. Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća Izvješće o izvršenju godišnjeg plana
upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu.
2. Zadužuje se Vijeće za dodjelu koncesija da kod izdavanja koncesijskih odobrenja za
za 2009. godinu, potpisivanje istih uvjetuje naplatom cijelokupnog dugovanja na dan 31. 12.
2008. godine kao i podmirenje naknade za koncesijsko odobrenje za 2009. godinu, a prije
izdavanja istog.
3. Zadužuje se Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja da nositelju koncesijskog
odobrenja izda izvod iz godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom iz kojeg će biti
vidljive obveze nositelja koncesijskog odobrenja.

TOČKA 6. Prijedlog odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Ivica Malatestinić.
U diskusiji su učestvovali Robet Košuljandić i Nikola Šaban.
Vijećnici Gradskog vijeća podržali su prijedlog Odbora za Statut, Poslovnik i propise
koji je predsjednik Gradskog vijeća predložio da uđe u zaključak.
Sa 14 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta je

Odluka
o uređenju prometa u Gradu Crikvenici
(tekst Odluke Klasa:340-01/08-01/44, Ur.br.: 2107/01-01-09-6 prileži Zapisniku i čini
njegov sastvni dio)
2. Sa 14 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijet je

Zaključak
Gradsko vijeće Grada Crikvenice zadužuje nadležne upravne odjele da donesu
potrebne provedbene akte u svezi donijete Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici,
koja je donijeta na 39. sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. veljače 2009. godine i to u roku
od 90 dana, od dana stupanja na snagu Odluke o uređenju prometa u Gradu Crikvenici.
(tekst Zaključka Klasa:340-01/08-01/44, Ur.br.: 2107/01-01-09-7 prileži Zapisniku i čini
njegov sastvni dio)
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TOČKA 7. Izvješće o radu Muzeja Grada Crikvenice za 2008. godinu
Izvješće o radu Muzeja Grada Crikvenice podnio je v.d. ravnatelj Muzeja mr. sci.
Damir Gašparović. Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeći

Zaključak
Prihvaća se Izvješće o radu Muzeja Grada Crikvenice za 2008. godinu.

TOČKA 8. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja
Grada Crikvenice
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Robert Košuljandić obrazložio je prijedlog
za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja Grada Crikvenice u osobi Irene Jurić.
Kako pitanja i primjedbi nije bilo sa 10 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH prihvaćen je
Prijedlog i donijeto je

Rješenje
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice
(tekst Rješenja klasa:612-05/09-01/01, Ur.br.: 2107/01-01-09-3 prileži Zapisniku i
čini njegov sastavni dio)

TOČKA 9. Prijedlog za izbor članova Školskog odbora Osnovne škole
Vladimira Nazora Crikvenica i Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Robert Košuljandić obrazložio je prijedlog
za izbor članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica i Osnovne
škole Zvonka Cara Crikvenica. Kako primjedbi nije bilo prišlo se je glasovanju pojedinačno.
Za izbor članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor glasovalo se je kako
slijedi:
Za Maju Lončarić – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Anu Kirinčić – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Vladimira Cara – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Ivu Miklića – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Jevgenija Prpića – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Marijana Kružića – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Senka Smoljana – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Adelu Hennion – 15 glasova ZA – jednoglasno
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je prihvaćen Prijedlog i donijeto

Rješenje
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica
(tekst Rješenja klasa:600-01/08-01/61 Ur.br.:2107/01-01-09-5 prileži Zapisniku i čini
njegov sastavni dio)
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Za izbor članova Školskog odbora Osnovne škole Zvonka Cara glasovalo se je kako slijedi:
Za Anu Lončarić – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Milenu Nećak – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Natali Pavličević Kustić – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Vesnu Hozić – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Anitu Beretin – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Andreu Bačić Pavat – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Nikicu Sečena – 15 glasova ZA – jednoglasno
Za Grozdanu Slavnić – 15 glasova ZA – jednoglasno
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je prihvaćen Prijedlog i donijeto

Rješenje
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
(tekst Rješenja klasa:600-01/08-01/61 Ur.br.:2107/01-01-09-6 prileži Zapisniku i čini
njegov sastavni dio)

TOČKA 10. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra TS Perhati u
Jadranovu
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Ivica Malatestinić.
Pitanja od strane vijećnika nije bilo, te je sa 14 glasova ZA prihvaćen Prijedlog i donijeta

Odluka
o ukidanju statusa javnog dobra TS Perhati u Jadranovu
(tekst Odluke Klasa: 944-01/08-01/89, Ur.br.: 2107/01-01-09-3 prileži Zapisniku i čini njegov
sastavni dio)

TOČKA 11. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra TS Katun u
Jadranovu
Obrazloženje po Prijedlogu odluke dao je zamjenik gradonačelnika Ivica Malatestinić.
Pitanja od strane vijećnika nije bilo, te je sa 15 glasova ZA prihvaćen Prijedlog i donijeta

Odluka
o ukidanju statusa javnog dobra TS Katun u Jadranovu
(tekst Odluke Klasa: 944-01/08-01/47, Ur.br.: 2107/01-01-09-3 prileži Zapisniku i čini njegov
sastavni dio)
Dovršeno u 22,00 sat.
ZAPISNIK PRIPREMILA
Dubravka Pobor

PREDSTOJNICA UREDA GRADA
Melanija Milat-Ružić, dipl.iur.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Eduard Rippl, dipl.ing.
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