Zapisnik sa 44. sjednice Gradskoga vijeća
Grada Crikvenice
održane dana 15. travnja 2013. godine u 19,00 sati
Nazočni članovi Gradskoga vijeća: Predrag Antić, Daniel Buljević, dr. med.,
Ratko Đeneš, 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,
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, stručna
referentica za pripremu sjednica Dubravka , predstavnici medija.
Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dnevni red koji su vijećnici primili u
materijalu. Za isti se je glasovalo 9 vijećnika dok ih je 5 bilo suzdržanih.
Dnevni red:
1. Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja Grada Crikvenice –
po hitnom postupku
1.1. Glasovanje o opravdanosti razloga za hitan postupak,
1.2. Prijedlog rješenja o imenovanju
(izvjestitelj: gradonačelnik)

TOČKA 1. Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja Grada
Crikvenice –po hitnom postupku
1.1. Glasovanje o opravdanosti razloga za hitan postupak
Predsjednik vijeća dao je na glasovanje opravdanost razloga za hitni postupak koji je
prihvaćen sa 9 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH glasova.
1.2. Prijedlog rješenja o imenovanju
Obrazloženje po istoj točki dao je gradonačelnik.
U raspravi su sudjelovali Robert Košuljandić, predsjednik Gradskog vijeća,
Ratjko Đeneš, Damir Lončerić, Igor Posarić, Tomislav Gelemanović, Robert
Manestar i Dino Manestar.

Amandman je na prijedlog za imenovanje dao Igor Posarić koji je predložio
imenovanje Danijele Lakotić za v.d. ravnateljicu Muzeja.
Predsjednik je predložio ponovno utvrđivanje kvoruma. Utvrđeno je da je
nazočno15 vijećnika, te se je prišlo glasovanju za amandman za koji se je izjasnilo
10 vijećnika ZA i 5 vijećnika SUZDRŽANIH.
Predsjednik je utvrdio da je amandman Igora Posarića prihvaćen (tekst
amandmana u privitku je Zapisnika).
Prišlo se je glasovanju za prijedlog v.d. ravnateljice Muzeja u osobi Danijele
Lakotić.
Sa 9 glasova ZA i 6 suzdržanih glasova vijećnici su prihvatili Prijedlog i donijeli
ODLUKU
o imenovanju v.d. ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice
(tekst Rješenja Klasa:112-01/13-01/11 prileži Zapisniku i čini njegov sastvani dio)
(Dovršeno u 19,40 sati)

Stručna referentica za pripremu
sjednica

Predsjednik
Gradskog vijeća

Dubravka Pobor ,v.r.

dr.sc. Dragan Magaš, v.r.

