ZAPISNIK SA 40. SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA GRADA
CRIKVENICE ODRŽANE DANA 30. ožujka 2009. godine u
18,00 sati U PROSTORIJAMA GRADSKE VIJEĆNICE U
CRIKVENICI
Nazočni članovi Gradskog vijeća: ANI CAR, BOSILJKA DOMIJAN, ROBERT
KOŠULJANDIĆ, VINKO LOLIĆ, DINO MANESTAR, EDUARD MARKIĆ, BORIS
MATKOVIĆ, LUKA POBOR, EDUARD RIPPL, NIKOLA ŠABAN, VIČEVIĆ
MIRJANA, VLAŠIĆ SANDRA, IVAN PAVLIĆ, RATKO ĐENEŠ, VESELKO
MUTAVGJIĆ, TOMISLAV GELEMANOVIĆ.
Sjednici nije nazočan : IVICA KULENTIĆ
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, Slobodan Gračaković,
direktor KTD-a "Vodovod Žrnovnica" Igor Uremović, zamjenica direktora GKTD-a
"Murvica” Irena Mužević, predsjednik Savjeta mladih Maro Car, pročelnik Upravnog odjela
za javne potrebe mr. sc. Damir Gašparović, pročelnica Upravnog odjela za financije mr. sc.
Snježana Sikirić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, stručna
savjetnica za pravna pitanja Jasminka Citković, pročelnik Upravnog odjela za komunalni
sustav i zaštitu okoliša Ivan Petrinović, pročelnik Upravnog odjela za razvoj i upravljanje
imovinom Predrag Petrović, direktorica TZG Crikvenice Gordana Jelenović, stručni referent
za pripremu sjednica - Dubravka Pobor, prestavnici medija.
Sjednici su nazočni učenici Srednje škole dr. Antuna Barca u okviru projekta Zaklade
"Friedrich Ebert" - Planska igra lokalne samouprave.
Predsjednik Gradskog vijeća Eduard Rippl otvorio je sjednicu Gradskog vijeća Grada
Crikvenice i pozdravio nazočne.

Aktualni sat
Eduard Markić postavlja pitanje zašto se ne pojača prometna kontrola u
Frankopanskoj ulici radi čestih zaustavljanja na kolničkom traku. Nadalje, naglašava da se na
novoizgrađenom trgu ispred Gradske čitaonice osjećaju neugodni mirisi otpadnih voda ili
kanalizacije. Postavlja pitanje da li se dizalica uklonjena iz Lučice "Podvorska" može negdje
montirati jer je ista bila poklon ribarima Grada. Gradonačelnik odgovara da je primjedbu zbog
čestih zaustavljanja u Frankopanskoj ulici trebalo dati na prošloj sjednici kada se raspravljalo
o izvješću Policijske postaje Crikvenica, što ne znači da na taj problem neće biti upozorena
Policijska postaja Crikvenica, što se činilo i prije. Vezano za neugodan miris na trgu ispred
čitaonice, napominje da zahvati na trgu nisu bili vezani ni za fekalnu ni za oborinsku
kanalizaciju, te uređenje nije utjecalo na isto. Što se tiče dizalice u Lučici "Podvorska",
koncesionar na tom dijelu pomorskog dobra zamijenio ju je radi dotrajalosti, a vrijednost
dizalice procijenjena je na vrijednost starog željeza te ju se ne isplati popravljati. Zbog tih
okolnosti, dizalica je potencijalno opasna i nije za daljnju upotrebu.

Robert Košuljandić postavlja pitanje kada će Vodovod sanirati kolnički asfalt u Ulici
Hrusta gdje su izvođeni radovi, a drugo se pitanje odnosi na otvaranje zgrade za invalide
Domovinskog rata u Basaričekovoj ulici. Igor Uremović, direktor KTD-a „Vodovod
Žrnovnica” d.o.o. odgovorio je da će se Ulica Hrusta dovesti u prvobitno stanje do Uskrsa.
Gradonačelnik odgovara da će zgrada za invalide Domovinskog rata biti gotova u lipnju ove
godine, odnosno tri mjeseca prije roka. Ulaganje Grada Crikvenice u istu je, po procjeni
Ministarstva, tri milijuna kuna. Treba naglasiti da je ista u vlasništvu Ministarstva branitelja te
da će u njoj biti smješteno i devet invalida s područja Grada Crikvenice.
Nikola Šaban postavlja pitanje hoće li, prema programu sanacije za ovu sezonu,
pritisak vode u Jadranovu biti zadovoljavajući. Na pitanje je Igor Uremović odgovorio
pozitivno obrazlažući opskrbljivanje pojedinih dijelova Jadranova.
Veselko Mutavgjić postavlja pitanje koliko je stajao trg ispred čitaonice, te smatra da
postoji nesrazmjer s troškovima koji su predviđeni za Vinodolsku ulicu, za koju je investicija
mnogo veća. Nadalje, daje primjedbu na odlaganje smeća bez kanti. Gradonačelnik odgovara
da je ukupna vrijednost radova dva milijuna te da nema odstupanja od planirane vrijednosti
objekta, a kada se radi o Vinodolskoj ulici, treba naglasiti da veličina zahvata neće biti
završena u 2009. godini, pa tako nisu ni prikazani ukupni troškovi rekonstrukcije Vinodolske
ulice. Vezano za odlaganje smeća, Irena Mužević je naglasila da se stanje poboljšalo
uvođenjem novih posuda za smeće, ali napredak nije vidljiv jer još uvijek postoje
neodgovorni građani koji vrećicama onečišćavaju javne površine. Predsjednik Gradskog
vijeća naglasio je da se komunalni redari moraju uključiti u kontrolu zagađivanja prostora.
Ivan Pavlić postavio je pitanje u kojoj je fazi realizacija Jadranskog projekta koji
govori o suvremenom zbrinjavanju otpada i zaštiti voda, a koji je započeo prije šest godina i u
kojemu sudjeluje Grad Crikvenica. Drugo je pitanje vezano za početak sanacije obalnog
pojasa pred turističku sezonu s obzirom na nastale štete od juga, jer Crikvenica nije proglasila
elementarnu nepogodu. Zamjenik gradonačelnika odgovara da je studija za pročišćavanje
voda sociokulturološka studija čija je prva faza završila i kreće se u drugu fazu. U ovoj će
studiji biti ključna odluka Gradskog vijeća o korekciji cijene vode jer se navedeni projekt
isključivo financira iz cijene vode. Gradonačelnik naglašava da se Crikvenica nalazi u
projektu zaštite Jadrana te da II. faza projekta nije započeta ni u jednom dijelu Hrvatske. Kada
se radi o nastalim štetama koje je prouzrokovalo jako jugo, Županija je proglasila elementarnu
nepogodu samo u Novom Vinodolskom, i to samo za poremećenu statiku na jednoj rivi.
Mirjana Vičević naglašava da od prošle sjednice nije dobila odgovore vezane za
gospodarske prilike u Crikvenici – ukupni prihod u gospodarstvu, zapošljavanje, stanje
nezaposlenosti. Novo pitanje koje postavlja je trenutna likvidnost Grada Crikvenice.
Zamjenik gradonačelnika Branimir Manestar odgovara da je prvi set pitanja upućen na krivu
adresu, a da je likvidnost Grada otežana, te se u idućim mjesecima očekuje poboljšanje.
Ratko Đeneš postavlja pitanje o sadržaju projekta Park "Podvorska" koji se nalazi u
Proračunu za 2009. godinu, te hoće li se na području MO-a Crikvenica-istok urediti dijelovi
oštećene prometnice. Pitao je i što je s rasvjetom na ulazu u Hrustu i uređenjem odvojka
Goranske ulice. Zamjenik gradonačelnika Ivica Malatestinić odgovara da površina u Lučici
"Podvorska", od početka rive do raskršća s Ulicom dr. Antuna Barca treba činiti jednu cjelinu,
odnosno šetnicu, park i sadržaje dječjeg igrališta. Što se tiče prometnice od benzinske pumpe
"Kaštel" prema Gornjem kraju, radi se o županijskoj cesti. Tako se od Županije tražilo da ove
godine uloži nešto više sredstava kako bi se određeni dijelovi iste prometnice sanirali prije

turističke sezone. Predviđena sredstva za održavanje prometnica iz Proračuna utrošit će se
prije početka turističke sezone, pa će se tako sanirati i oštećenja na području MO-a
Crikvenica-istok.
Eduard Rippl postavio je pitanje vezano za trenutnu situaciju u tvrtki "Jadran" d.d. te
pitanje vezano za Autokamp Selce. Gradonačelnik odgovara da je sredinom svibnja
dogovorena Skupština društva "Jadran" d.d. , te da su konačno riješene sve dubioze oko
Kačjaka, koji bi u ukupnoj površini trebao biti knjižen kao cjelina i s punom vrijednosti biti
dokapitaliziran u "Jadran". Time su stečeni uvjeti za raspisivanje natječaja za privatizaciju.
Tek se sada prišlo identifikaciji imovine jer je jednim dijelom imovina u vlasništvu fondova,
jednim dijelom u vlasništvu države, a dio zemljišta je i na pomorskom dobru. Očekuje se da
će se Grad vjerojatno uključiti nakon dokapitalizacije, a prije natječajnog tendera, kako bi
imao uvid u način privatizacije najvećeg gospodarskog subjekta. Što se tiče Autokampa Selce,
treba naglasiti da su prvi objekti nastali 1968. godine, a radi se o montažnim objektima bez
građevinske dozvole. Zemljište na kojemu se objekti nalaze je gradsko, a u Prostornom planu
je predviđeno isključivo za turizam (markica T1), bez autokampa. Vlasnici tih montažnih
objekata udružili su se u udrugu i slučaj se rješava sudskim putem. Do trenutka okončanja
sudskog postupka ne smiju se izdavati nikakva odobrenja, za kojima su se već pojavili
određeni zahtjevi, kao što su priključci za vodu i struju. Predsjednik Gradskog vijeća
naglašava da ovdje moramo strogo poštivati principe i voditi računa da suglasnost na predani
zahtjev ne dobije nitko.
Nakon Aktualnog sata, predsjednik je utvrdio da je sjednici nazočan dovoljan broj
vijećnika za pravovaljano donošenje odluka i zaključaka te je predložio Dnevni red, koji je sa
14 glasova prihvaćen.

Dnevni red
1. Verifikacija Zapisnika sa 39. sjednice Gradskoga vijeća Grada Crikvenice,
2. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice na dan
31. 12. 2008. godine,
3. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost" Crikvenica
4. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole
Vladimira Nazora Crikvenica,
5. Prijedlog pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Crikvenice,
6. Prijedlog odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,
7. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu i
Prijedlog konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu,
8. a) Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu,
b) Prijedlog I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2009. godinu s
projekcijom za 2010. i 2011. godinu,
c) Prijedlog I. izmjene i dopune odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2009.
– 2011. godinu,
d) Prijedlog I. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu,
e) Prijedlog I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2009. godinu,
9. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na
području Grada Crikvenice za 2009. godinu,
10. a) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna

ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice u 2009. godini,
b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009. godinu.

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika s 39. sjednice Gradskoga vijeća
Kako primjedaba nije bilo, s 12 glasova ZA članovi Gradskog vijeća donijeli su
slijedeći
ZAKLJUČAK
Verificira se Zapisnik sa 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

TOČKA 2. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti
Grada Crikvenice na dan 31. 12. 2008. godine
Uvodno obrazloženje po Izvješću o naplativosti podnio je zamjenik gradonačelnika
Branimir Manestar.
U diskusiji su učestvovali Eduard Markić i Tomislav Gelemanović, nakon čega su
članovi Gradskog vijeća jednoglasno donijeli slijedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada
Crikvenice na dan 31. 12. 2008. godine .

TOČKA 3. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića
"Radost" Crikvenica
Luka Kujundžić, član Poglavarstva Grada Crikvenice, u ime predlagača obrazložio je
prijedlog o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost" Crikvenica u osobi Martine
Magaš. Isti je prijedlog dalo Upravno vijeće Dječjeg vrtića a podržao ga je Odbor za izbor i
imenovanje. Kako primjedaba nije bilo, s 13 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom
doneseno je
R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost" Crikvenica
(tekst Rješenja, Klasa:601-01/09-01/07 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 4. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica
Luka Kujundžić, član Poglavarstva Grada Crikvenice, u ime predlagača obrazložio je
navedenu točku Dnevnog reda te kako primjedaba nije bilo, donesen je jednoglasan
ZAKLJUČAK
Gradsko vijeće Grada Crikvenice daje prethodnu suglasnost na Prijedlog izmjena i
dopuna Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica.

TOČKA 5. Prijedlog pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika

Grada Crikvenice
Obrazloženje o Prijedlogu pravilnika dala je predstojnica Ureda Grada Melanija MilatRužić. U diskusiji u kojoj je izrečena pohvala Uredu Grada sudjelovao je Eduard Markić.
Članovi Gradskog vijeća su jednoglasno prihvatili Prijedlog i donijeli
PRAVILNIK
o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Crikvenice
(tekst Pravilnika, Klasa: 120-01/09-01/01 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 6. Prijedlog odluke o III. izmjenama i dopunama Odluke o
socijalnoj skrbi
Spomenko Antonić, član Gradskog poglavarstva, u ime predlagača obrazložio je
Prijedlog odluke te je s 13 glasova ZA prihvaćen prijedlog i donesena
ODLUKA
o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Crikvenice
(tekst Odluke, Klasa:550-01/09-01/15 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 7. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Crikvenice za
2008. godinu i Prijedlog konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna
Grada Crikvenice za 2008. godinu
Obrazloženje godišnjeg obračuna Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu i
Prijedlog konsolidiranog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu
dao je gradonačelnik Grada Crikvenice.
U diskusiji su sudjelovali Veselko Mutavgjić i Mirjana Vičević.
S 9 glasova ZA i 6 glasova PROTIV prihvaćen je Prijedlog i donesen
1. Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu
2. Konsolidirani godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu
(tekst Godišnjeg obračuna Proračuna i Konsolidiranog godišnjeg obračuna
Proračuna, Klasa:400-06/09-01/05 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

TOČKA 8. a) Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice
za 2009. godinu,
b) Prijedlog I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za
2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu,
c) Prijedlog I. izmjene i dopune odluke o projekciji proračunske
potrošnje za 2009. – 2011. godinu,
d) Prijedlog I. izmjene i dopune programa održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu,
e) Prijedlog I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
Obrazloženje po Prijedlogu I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2009.
godinu dao je gradonačelnik.

Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je nazočne da je u propisanom roku pristigao
jedan amandman vijećnika Tomislava Gelemanovića kojim se predlaže da se iz sredstava koja
su namijenjena obnovi zvonika Crkve sv. Antona u Crikvenici izdvoji 50.000,00 kuna u korist
uređenja okoliša Crkve sv. Katarine u Selcu.
(tekst amandmana prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
U diskusiji su sudjelovali Eduard Markić, Mirjana Vičević, Ivan Pavlić, Vinko Lolić,
Veselko Mutavgjić, Ratko Đeneš, mr.sc. Snježana Sikirić, mr.sc. Damir Gašparović.
Kako predloženi amandman od strane predlagača nije prihvaćen, nakon provedene
diskusije prišlo se glasovanju o amandmanu. Za amandman se izjasnilo 4 vijećnika, na što je
predsjednik Gradskog vijeća utvrdio da isti nije prošao, te je dao na glasovanje Prijedlog I.
izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu s pratećim dokumentima
1. S 10 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je
Prijedlog i donesene su
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu
2. S 10 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je
Prijedlog i donesene su
I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010.
i 2011. godinu
3. S 10 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je
Prijedlog i donesene su
I. izmjene i dopune odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2009. – 2011.
godinu,
4. S 10 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je
Prijedlog i donesene su
I. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu
5. S 10 glasova ZA, 5 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je
Prijedlog i donesene su
I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2009. godinu
(tekst I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu s pratećim
aktima, Klasa: 400-06/09-01/07 prileže Zapisniku i čine njegov sastavni dio).

TOČKA 9. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
osnovnih škola na području Grada Crikvenice za 2009. godinu
Luka Kujundžić, član Gradskog poglavarstva, obrazložio je navedeni Prijedlog te,
kako primjedaba nije bilo, s 15 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donesena je
ODLUKA
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada
Crikvenice za 2009. godinu
(tekst Odluke, Klasa: 600-01/09-01/22 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 10.
a) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada
Crikvenice u 2009. godini.
b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Crikvenice za 2009.
godinu.
Luka Kujundžić, član Gradskog poglavarstva, obrazložio je navedene prijedloge
planova te kako primjedaba nije bilo
1. S 15 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donesen je
PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice u 2009. godini
(tekst Plana, Klasa:600-01/09-01/22 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
2. S 15 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donesen je
PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škola Grada Crikvenice za 2009. godinu.
(tekst Plana, Klasa:600-01/09-01/21 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 21,30 sati.
PREDSTOJNICA UREDA GRADA
Melanija Milat-Ružić,dipl.prav.
ZAPISNIK PRIPREMILA
Dubravka Pobor

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Eduard Rippl,dipl.ing.

