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Zapisnik sa 43. sjednice Gradskoga vijeća  
Grada Crikvenice 

održane dana 03. travnja 2013. godine 
 

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

 
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, ispred TZ Grada Crikvenice Gordana Jelenović, 
ravnateljica  Osnovne škole Vladimira Nazora Deana Čandrlić-Zorica, ispred Osnovne 
škole Zvonka Cara Deana Crnić, ravnateljica Dječjeg vrtića "Radost" Crikvenica 
Martina Magaš, ravnateljica Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ Sanja Škrgatić, 
ravnateljica Gradske knjižnice Ksenija Car-Ilić, zapovjednik JVP-a Crikvenica Robert 
Hrelja, ispred Savjeta mladih  Iva Baldo, pročelnica Ureda Grada Melanija Milat-
Ružić, pročelnica Upravnog odjela za javne potrebe Silvia Crnić, pročelnica Upravnog 
odjela za financije mr. sc. Snježana Sikirić, 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, viša savjetnica Vjekoslava Glavan, viša 
stručna suradnica za promidžbu i veze s javnošću Denisse Mandekić, stručna 
referentica za pripremu sjednica Dubravka Pobor, Ivica Tomić– "Primorske novine", 
Rade Puhar -  Internet TV, Franjo Deranja, Anto Ravlić  – "Novi list". 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je da se uvrsti u Dnevni red Prijedlog 

odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada 

Crikvenice za 2012. godinu. Predložena točka izglasana je sa 10 glasova ZA i 

postala točka 25. dnevnog reda.  

Za cjelokupni Dnevni red glasovalo je 13 vijećnika ZA i 2 vijećnika PROTIV. 

    D n e v n i   r e d : 

1. Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća 
2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. 
godine  
3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. 
godinu  
4. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu  
5. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu  
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6. Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu  
7. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada Crikvenice na 
dan 31. 12. 2012. godine  
8. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate  
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2013.-2015. godinu: 

1.1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu 
– Opći i posebni dio, 

1.2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2013. sa 
projekcijom za 2014. i 2015. godinu, 

1.3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice po izvorima 
financiranja, 

1.4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu 
po programima sa opisom programa, 

1.5. I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu, 
1.6. I. izmjene i dopune Programa sporta i tehničke kulture za 2013. godinu, 

 2. I. izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2013. godinu, 
3. I. izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene             

poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2013. godinu, 
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Crikvenice za 2013. godinu, 
5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 

godinu, 
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 

godinu. 
7. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu 

10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2013. godinu  
11. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2013. godinu  
12. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2013. 
godinu  
13. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice  
14. Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Dramalj centar  
15. Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
Crikvenica sjever – Hrusta  
16. Prijedlog odluke o provedbi postupka stavljanja izvan snage Provedbenog 
urbanističkog plana Lučice "Črni mol" u Crikvenici  
17. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra  
18. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem kapitalnih rezervi u 
temeljni kapital GKTD "Murvica" d.o.o. Crikvenica  
19. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  
20. Prijedlog odluke o poništenju natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada 
Crikvenice od 18. rujna 2011. godine  
21. Prijedlog za izbor i imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja/ice Muzeja Grada 
Crikvenice  
22. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih 
poslova deratizacije i dezinsekcije  
23. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Crikvenica za 2012. godinu  



3 
 

24.  Odluka o komunalnom doprinosu – prijedlozi izmjena i dopuna: 
 24.1.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu – 
predlagač član Gradskog vijeća Dino Manestar 
 24.2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu – predlagač 
gradonačelnik  
25. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
Grada Crikvenice za 2012. godinu. 

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 42. sjednice Gradskog vijeća 
 
 Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je sa 13 glasova ZA i jednim 
SUZDRŽANIM glasom donijet slijedeći 
 
 Z a k l j u č a k 
 Verificira se Zapisnik sa 42. sjednice Gradskog vijeća grada Crikvenice. 
 
TOČKA 2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. 
prosinca 2012. godine  
 
 Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik. 
 U raspravi su sudjelovali Dino Manestar i Igor Posarić. 
 Prilikom glasovanja 8 vijećnika glasovalo je ZA, 4 PROTIV i jedan 
SUZDRŽAN. Predsjednik je naglasio da Izvješće nije prihvaćeno, međutim 
istovremeno je zatražio i utvrđivanje kvoruma naglasivši da u sali nema svih 
vijećnika. Nakon utvrđivanja kvoruma – 14 nazočnih prišlo se je ponovnom 
glasovanju. Prilikom ponovnog glasovanja 8 vijećnika glasovalo je ZA, 5 PROTIV i 
jedan SUZDRŽAN. Donijet je slijedeći 
 
 Z a k l j u č a k 
 Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 
31. prosinca 2012. godine. 
 (tekst zaključka KLASA: 022-01/13-01/04 prileži Zapisniku i čini njegov 
sastavni dio). 
 
TOČKA 3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada 
Crikvenice za 2012. godinu  
 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik. 
 U raspravi je sudjelovao Dino Manestar. 
 Na predsjednikovo traženje prišlo se je utvrđivanju kvoruma i utvrđeno je da je  
nazočno 15 vijećnika. 
 Sa 9 glasova ZA i 5 glasova PROTIV prihvaćen je Prijedlog i donijet 
 
 G o d i š n j i    i z v j e š t a j 
 o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu.  
 (tekst Godišnjeg izvještaja KLASA: 400-01/13-01/66 prileži Zapisniku i čini 
njegov sastavni dio). 
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TOČKA 4. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2012. godinu 
 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gadonačelnik. 
 Sa 10 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova vijećnici su prihvatili 
 
 I z v j e š ć e 

o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu 

 (tekst Izvješća KLASA: 363-01/13-01/106 prileži Zapisniku i čini njegov 
sastavni dio) 
 
TOČKA 5. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu  
 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik. 
 Sa 10 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa  vijećnici su prihvatili 

I z v j e š ć e 
o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2012. godinu 

 (tekst Izvješća KLASA: 363-01/13-01/106 prileži Zapisniku i čini njegov 
sastavni dio) 
 
TOČKA 6. Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 
2012. godinu  
 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik. 
 U raspravi su sudjelovali Igor Posarić i  Dino Manestar. 

Sa 10 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova vijećnici su prihvatili 
 
 I z v j e š ć e 

o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu  
 (tekst Izvješća KLASA: 363-01/13-01/108 prileži Zapisniku i čini njegov 
sastavni dio). 
 
 
TOČKA 7. Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada 
Crikvenice na dan 31. 12. 2012. godine  
 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik. 
 U raspravi su sudjelovali Dino Manestar, Ratko Đeneš, Robert Košuljandić, 
Lovorko Gržac, gradonačelnik, mr. Snježana Sikirić i Silvio Ratković. 
 Sa 8 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova vijećnici su donijeli 
 
 Z a k l j u č a k 

Prihvaća se Izvješće o naplativosti potraživanja u direktnoj nadležnosti Grada 
Crikvenice na dan 31. 12. 2012. godine.  

 (tekst  Zaključka KLASA:400-01/12-01/100 prileži Zapisniku i čioni njegov 
sastavni dio) 
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TOČKA 8. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate  
 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik. 
 U raspravi su sudjelovali Dino Manestar, gradonačelnik i mr. Snježana Sikirić. 
 Sa 11 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa vijećnici su donijeli 
 
 Z a k l j u č a k 

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate  
 (tekst  Zaključka KLASA:400-01/12-01/105 prileži Zapisniku i čioni njegov 
sastavni dio) 
 
TOČKA 9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2013.-
2015. godinu: 

1.1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu 
– Opći i posebni dio, 

1.2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2013. sa 
projekcijom za 2014. i 2015. godinu, 

1.3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice po izvorima 
financiranja, 

1.4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu 
po programima sa opisom programa, 

1.5. I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu, 
1.6. I. izmjene i dopune Programa sporta i tehničke kulture za 2013. godinu, 

 2. I. izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2013. godinu, 
3. I. izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene             

poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2013. godinu, 
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Crikvenice za 2013. godinu, 
5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 

godinu, 
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 

godinu. 
7. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu 
 
Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik. 
U raspravi su sudjelovali Dino Manestar,Robert Košuljandić, Igor Posarić, 

Lovorko Gržac, gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić, mr. 
Snježana Sikirić. 

Predsjednik je vijećnike upoznao sa podnijetim amandmanima koji su 
vijećnicima dostavljeni email-poštom. 

Amandmane su podnijeli nezavisna lista Igora Posarića, Odbor za sport i 
gradonačelnik. 

(amandmani KLASA: 021-01/13-01/17 u privitku su Zapisnika i čine njegov 
sastavni dio). 

Gradonačelnik je prihvatio amandman Odbora za sport, te dao očitovanje na 
amandmane Igora Posarića, naglasivši da je amandman koji se odnosi na proširenje 
javne wireless mreže za područje Petaka i Place uključen u njegovom amandmanu. 
Igor Posarić je nakon obrazloženja gradonačelnika odustao od svojih  amandmana. 
Gradonačelnikov amandman postao je sastavni dio Zapisnika. 

Prišlo se je glasovanju: 
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1.1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu 
– Opći i posebni dio 

Sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je 
Prijedlog i donijete 

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu s 
projekcijama za 2014. i 2015. godinu 

(tekst I. izmjena i dopuna,  KLASA:400-06/13-01/07, UR:BR.: 2107/01-05/02-
13-4 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 
1.2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2013. sa 

projekcijom za 2014. i 2015. godinu 
Sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je 

Prijedlog i donijeta 
I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2013. godinu s 

projekcijama za 2014. i 2015. godinu 
(tekst I. izmjene i dopune KLASA:400-06/13-01/07 UR:BR.: 2107/01-05/02-13-

5  prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
1.3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice po izvorima 

financiranja prileži Zapisniku i čini sastavni dio I. izmjena i dopuna Proračuna. 
 
1.4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu 

po programima sa opisom programa prileži Zapisniku i čini sastavni dio I. izmjena i 
dopuna Proračuna. 
 

1.5. I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu 
Sa 11 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je 

Prijedlog i donijete 
I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2013. 

godinu 
(tekst I. izmjena Programa KLASA:612-01/12-01/28 UR:BR.: 2107/01-08/01-

13-5  prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
1.6. I. izmjene i dopune Programa sporta i tehničke kulture za 2013. godinu 
Sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je 

Prijedlog i donijete 
I. izmjene Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada 

Crikvenice za 2013. godinu 
(tekst I. izmjena Programa KLASA:620-01/12-01/97 UR:BR.: 2107/01-08/01-

13-5  prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 2. I. izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2013. godinu 

Sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je 
Prijedlog i donijeta 

I. izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2013. godinu 
(tekst I. izmjena Programa KLASA:611-01/12-01/02 UR:BR.: 2107/01-08/01-

13-4 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
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3. I. izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene             
poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2013. godinu 

Sa 11 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je 
Prijedlog i donijeta 

I. izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe 
namijenjena poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2013. 
godinu 

(tekst I. izmjena i dopuna Programa KLASA:400-06/13-01/07 UR:BR.: 
2107/01-05/02-13-6 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 

Crikvenice za 2013. godinu 
Sa 10 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je 

Prijedlog i donijeta 
I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 

2013. godinu 
(tekst I. izmjena i dopuna Odluke KLASA:400-06/13-01/07 UR:BR.: 2107/01-

05/02-13-7 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 
godinu 

Sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je 
Prijedlog i donijet 

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 
godinu 

(tekst Programa KLASA:363-01/13-01/137 UR:BR.: 2107/01-07/02-13-2 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 

godinu 
Sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je 

Prijedlog i donijet 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. 

godinu 
(tekst Programa KLASA:363-01/13-01/139 UR:BR.: 2107/01-07/02-13-2 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

7. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu 
Sa 10 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je 

Prijedlog i donijet 
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu 
(tekst Plana KLASA:363-01/13-01/138 UR:BR.: 2107/01-07/02-13-2 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2013. godinu 
 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je pročelnica Upravnog odjela za 
javne potrebe Silvia Crnić. 
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 Sa 14 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je Prijedlog i 
donijeta je   
 O d l u k a  

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 
školstva Grada Crikvenice za 2013. godinu 

 (tekst Odluke KLASA: 600-01/13-01/13, ur:br.:2107/01-04/05-13-8) 
 
TOČKA 11. Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2013. godinu  

 
Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je pročelnica Upravnog odjela za 

javne potrebe Silvia Crnić. 
 Sa 12 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je Prijedlog i 
donijet je   
 P l a n  

 rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2013. godinu  

 (tekst Plana KLASA: 600-01/13-01/13, ur:br.:2107/01-08/01-13-9) 
 
TOČKA 12. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada 
Crikvenice za 2013. godinu 
 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je pročelnica Upravnog odjela za 
javne potrebe Silvia Crnić. 
 Sa 13 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je Prijedlog i 
donijet je   
 P l a n  

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2013. godinu 

 (tekst Plana KLASA: 600-01/13-01/13, ur:br.:2107/01-08/01-13-10) 
 
TOČKA 13. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Crikvenice 
 
 Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik. 
 Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je nazočne sa podnijetim 
amandmanima Nezavisne gradske liste Igora Posarića kao i amandmanima 
gradonačelnika. (amandmani KLASA: 021-01/13-01/17 u privitku sa Zapisnika i čine 
njegov sastavni dio). Kako su amandmanima gradonačelnika obuhvaćeni prijedlozi 
dani u amandmanima Igora Posarića, vijećnik je povukao svoje amandmane, a 
gradonačelnikovi su postali sastavni dio Prijedloga. 
 U raspravi je sudjelovao Predrag Antić i Melanija Milat-Ružić. 
 Sa 15 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom prihvaćen je Prijedlog i 
donijete su 
 Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice 

(tekst Izmjena i dopuna Poslovnika KLASA:021-01/13-01/08 UR:BR.: 2107/01-
04/01-13-5 prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
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TOČKA 14. Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja Dramalj centar  
 
 Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik  gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić. 
 U raspravi su učestvovali Igor Posarić, Ivan Pavlić i Vjekoslava Glavan. 
 Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je nazočne sa amandmanima Odbora 
za zaštitu okoliša i prostorno planiranje (amandmani su prilog Zapisniku KLASA:021-
01/13-01/17). Prišlo se je glasovanju o amandmanima. Za 1. amandman Odbora 
glasovalo je 14 vijećnika ZA, te je isti postao sastavni dio Prijedloga odluke. Za 2. 
amandman Odbora glasovao je 1 ZA te je predsjednik vijeća utvrdio da isti nije 
prihvaćen. 
 Sa 15 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta 
 O d l u k a 
 o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dramalj centar  

 (tekst odluke KLASA: 350-01/13-01/03, UR.BR.:2107/01-07/3-13-5 
prileži Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

 
TOČKA 15. Prijedlog odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog 
plana uređenja Crikvenica sjever – Hrusta 
 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik  gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić. 

Sa 13 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaćen je Prijedlog i donijeta 
O d l u k a 
o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica 
sjever – Hrusta 
(tekst odluke KLASA:350-01/13-01/02, UR.BR.:2107/01-07/3-13-6 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 16. Prijedlog odluke o provedbi postupka stavljanja izvan snage 
Provedbenog urbanističkog plana Lučice "Črni mol" u Crikvenici  
 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik  gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić. 

U raspravi su učestvovali Igor Posarić, Dino Manestar i Dragan Stojčić. 
Sa 16 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta 
O d l u k a  
o provedbi postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana 
Lučice "Črni mol" u Crikvenici  
 (tekst odluke KLASA:350-01/12-01/42, UR.BR.:2107/01-07/3-13-8 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 
TOČKA 17. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra 
 

 Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik  gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić. 

Sa 16 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta 
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O d l u k a  
 o ukidanju statusa javnog dobra 

 (tekst odluke KLASA:940-01/12-01/09, UR.BR.:2107/01-06/04-13-5 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 
TOČKA 18. Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem 
kapitalnih rezervi u temeljni kapital GKTD "Murvica" d.o.o. Crikvenica  
 
 Obrazloženje po točki dnevnog reda dala je direktorica GKTD "Murvica" d.o.o. 
Crikvenica Sonja Polonijo. 
 
 Sa 14 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta 
 O d l u k a 

o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem kapitalnih rezervi u temeljni 
kapital GKTD "Murvica" d.o.o. Crikvenica  

 (tekst Odluke KLASA:363-01/13-01/121, UR.BR.:2107/01-06/02-13-4 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
TOČKA 19. Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika  
 
 Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik i pročelnica  
Melanija Milat-Ružić. 
 Sa 15 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta 
 O d l u k a 
 o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  
 (tekst Odluke KLASA: 120-01/13-01/02, UR.BR.:2107/01-04/01-13-2 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
TOČKA 20. Prijedlog odluke o poništenju natječaja za izbor ravnatelja/ice 
Muzeja Grada Crikvenice od 18. rujna 2011. godine  
 
 Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Senko 
Smoljan. 
 Sa 10 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH glasova prihvaćen je Prijedlog i donijeta  
 O d l u k a 
 o poništenju Natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice 
 (tekst Odluke KLASA:112-01/11-01/39, UR:BR.:2107/01-06/2-13-20 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
TOČKA 21. Prijedlog za izbor i imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja/ice 
Muzeja Grada Crikvenice 
  
 Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je gradonačelnik.  
 U raspravi je učestvovao Boris Lovrić. 
 Nakon provedenog glasovanja za prijedlog  izbor i imenovanje Nadje Tomić za 
v.d. ravnateljicu Muzeja Grada Crikvenice, predsjednik je utvrdio da prijedlog nije 
prošao iz razloga jer su 4 vijećnika glasovala ZA a 12 ih je bilo SUZDRŽANO. 
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TOČKA 22. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje 
komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije  
 
 Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić. 
 Sa 16 glasova ZA prihvaćen je Prijedlog i donijeta  
 O d l u k a 

o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova deratizacije i 
dezinsekcije.  

 (tekst odluke KLASA:363-01/12-01/487, UR.BR.:2107/01-07/01-13-11 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 
TOČKA 23. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Crikvenica za 2012. godinu  
 
 Izvješće o radu Savjeta mladih podnijela je Iva Baldo. 
 U raspravi su učestvovali Igor Posarić i zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić. 
 Vijećnici su sa 16 glasova ZA donijeli slijedeći 
 
 Z a k l j u č a k 
 Prihvaća se izvješće o radu Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2012. godinu. 
 
TOČKA 24.  Odluka o komunalnom doprinosu – prijedlozi izmjena i dopuna: 
 24.1.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom 
doprinosu – predlagač član Gradskog vijeća Dino Manestar 
 24.2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu – 
predlagač gradonačelnik  
 
 Predsjednik Gradskog vijeća upoznao je nazočne da je predlagač Prijedloga 
odluke pod 24.1. – Dino Manestar podnio amandman na vlastiti Prijedlog te je isti 
postao sastavni dio Prijedloga odluke.  
 Predlagač Prijedloga odluke pod 24.2. – gradonačelnik podnio je amandman 
na vlastiti Prijedlog te je isti postao sastavni dio Prijedloga odluke. 
 Predlagači su obrazložili svoje prijedloge i prišlo se je glasovanju: 
 
 24.1.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu – 
predlagač član Gradskog vijeća Dino Manestar 
 Za narečeni Prijedlog odluke glasovalo se je: 8 ZA i 8 SUDRŽANIH. 

 24.2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu – predlagač 
gradonačelnik 

Za narečeni Prijedlog odluke glasovalo se je: 9 ZA i 5 SUDRŽANIH. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je Gradsko vijeće prihvatilo Prijedlog 

predlagača gradonačelnika i donijelo 
 O d l u k u 
 o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
(tekst Odluke  KLASA: 363-05/13-01/03, UR.BR.:2107/01-07/2-13-5 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
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TOČKA 25. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana 
gospodarenja otpadom Grada Crikvenice za 2012. godinu 

Obrazloženje po točki dnevnog reda dao je zamjenik gradonačelnika Veselko 
Mutavgjić. 
 U raspravi su učestvovali Igor Posarić i Robert Košuljandić. 
 Sa 10 glasova ZA  i 5 SUZDRŽANIH glasova prihvaćen je Prijedlog i donijeta  
 O d l u k a 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada 
Crikvenice za 2012. godinu 
(tekst odluke KLASA:363-01/13-01/132, UR.BR.:2107/01-07/2-13-4 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 

 
Dovršeno u 23:00 sata. 
 

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

 


