
ZAPISNIK SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG 
VIJEĆA GRADA CRIKVENICE ODRŽANE DANA 18. LIPNJA 
2009. GODINE U 10,00 SATI U PROSTORIJAMA GRADSKE 

VIJEĆNICE U CRIKVENICI 
 

 
Nazočni  članovi Gradskog vijeća: 
 
Predrag Antić, Danijel Buljević dr. med., Ratko Đeneš, Kazimir Ferenčić   

dipl.iur., Tomislav Gelemanović, Lovorko Gržac, ing., Božica Kostanjšek, Robert 
Košuljandić,  Boris Lovrić, Damir Lončarić, prof. dr. sc. Dragan Magaš, Dino Manestar, 
Robert Josip Manestar, Darko Pavlić, Ivan Pavlić,  Dragan Stojčić, Igor Posarić, 
dipl.ing. 

 
Osim vijećnika, sjednici su nazočni: opunomoćenik Državnog tajnika središnjeg 

državnog ureda za upravu - Vera Pajalić, dipl. iur., gradonačelnik Damir Rukavina,  
dipl.ing., zamjenik gradonačelnika Veselko Mutavgjić, zamjenik gradonačelnika Senko 
Smoljan, prof., predstojnica Ureda Grada Melanija Milat-Ružić, dipl.iur., stručna 
savjetnica za pravna pitanja - Jasminka Citković, dipl.iur., stručna suradnica za 
promidžbu i odnose s javnošću – Denisse Mandekić Krajišnik, prof., stručna 
referentica za pripremu sjednica - Dubravka Pobor, predstavnici medija. 
 

Vera Pajalić otvorila je konstituirajuću sjednicu Gradskog vije a Grada 
Crikvenice, pozdravila nazočne i pozvala Dubravku Pobor da izvrši prozivku vijećnika. 

 
Nakon prozivke, utvrđeno je da je sjednici nazočno 17 vijećnika od ukupno 17, 

što je dovoljan broj za donošenje pravovaljanih odluka sukladno članku 32. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 
125/08. i 36/09.) i članku 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice (Službene 
novine  Primorsko-goranske županije 32/01., 17/03. i 6/08.). 

Nakon toga Vera Pajalić pročitala je predloženi dnevni red, te pozvala vije nike 
da se glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda. 

Nakon glasovanja Vera Pajalić utvrdila je da je predloženi dnevni red 
jednoglasno usvojen. 
 
 

D n e v n i   r e d : 
 
 

1. Izbor Mandatne komisije, 
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća, 
3. Svečana prisega članova Gradskog vijeća Grada Crikvenice, 
4. Izbor Odbora za izbor i imenovanje, 
5. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, 
6. Izbor Odbora za statut, poslovnik i propise. 

 
 
TO KA 1.   Izbor  Mandatne komisije 



 
Vera Pajalić poziva vije nike da daju prijedlog za predsjednika i dva člana 

Mandatne komisije.  
 
Vera Pajalić u ime osam vijećnika čita prijedlog za predsjednika i članove 

Mandatne komisije kako slijedi: za predsjednika prof.dr.sc. Dragana Magaša, te za 
članove Danijela Buljevića i Predraga Antića, te kako drugih prijedloga nije bilo isti 
daje na glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen prijedlog i 
donijeto 
 

R J E Š E N J E  
o imenovanju Mandatne komisije u sastavu: za predsjednika prof. dr. sc. 

Dragan  Magaš, te za članove Daniel Buljević, dr.med. i Predrag Antić 
 

(tekst Rješenja, klasa: 021- 01/09-01/20,  Ur.br:  2107/01-01-09-2 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 
TO KA 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova 
Gradskog vijeća 
 

Vera Pajalić poziva predsjednika Mandatne komisije da  podnese izvješće. 
 
Predsjedavajuća je dala na glasovanje prijedlog Zaključka o verifikaciji 

mandata, te je nakon provedenog glasovanja utvrdila da je jednoglasno na temelju 
članka 7.  Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i članka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice 
donijet slijedeći  
 

Z A K L J U Č A K 
prihvaća se Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Crikvenice o 

provedenim izborima donijeto na temelju Odluke Gradskog izbornog povjerenstva 
Grada Crikvenice i predanih ostavki. 

 
 (Izvješće klasa: 021-01/09-01/16,  Ur. br. 2107/01-01-09-2   prileži  Zapisniku i 

čini njegov sastavni dio) 
 

Predsjedavajuća upoznaje nazočne da se prihvaćanjem Zaključka verificiraju 
mandati članova Gradskog vije a. 

Predsjedavajuća, gđa Vera Pajalić, umoljava dobno najstarijeg vijećnika da 
preuzme vođenje sjednice Gradskog vije a. 

Sukladno odluci Gradskog izbornog povjerenstva o objavi rezultata  izbora za 
članove Gradskog vije a Grada Crikvenice, utvrđuje se da je dobno najstariji vijećnik 
Ivan Pavlić. 

Ivan Pavlić preuzima  vođenje sjednice. 
 
 
 



TO KA 3.  Svečana  prisega  članova  Gradskog  vije a 
 

Predsjedavajući poziva vijećnike  da ustanu. 
 

Predsjedavajući izgovara tekst prisege kako slijedi: 
 

APrisežem svojom čašću da ću dužnost člana u Gradskom vijeću Grada 
Crikvenice obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i 
zakona i poštovati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Grada 
Crikvenice i Republike Hrvatske.@ 
 

Predsjedavajući umoljava vijećnike da nakon poimenične prozivke izgovore 
rije  Aprisežem@, te da potpišu tekst prisege. 
 17  izabranih članova Gradskog vijeća potpisalo je tekst svečane prisege. 

(Prisege prileže Zapisniku i čine njegov sastavni dio.) 
 

 
TO KA 4.  Izbor Odbora za izbor i imenovanje 
 

Predsjedavaju i Ivan Pavlić poziva vijećnike da daju prijedlog za predsjednika, 
potpredsjednika i tri člana Odbora za izbor i imenovanje iz reda vijećnika, a sukladno 
članku 33.  Statuta Grada Crikvenice i članku 18. Odluke o radnim tijelima Gradskog 
vijeća Grada Crikvenice. 

Ivan Pavlić u ime osam vijećnika čita prijedlog za predsjednika, 
potpredsjednika i članove Odbora za izbor i imenovanje kako slijedi: za predsjednika 
predlažu Tomislava Gelemanovića, za potpredsjednika Danijela Buljevića te za 
članove Roberta Košuljandića, Ratka Đeneša i Ivana Pavlića. Kako drugih prijedloga 
nije bilo, predsjedavajući isti daje na glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen prijedlog i 
donijeto 
 
 R J E Š E N J E  

o imenovanju  Odbora za izbor i imenovanje u sastavu: predsjednik Tomislav 
Gelemanović, potpredsjednik Daniel Buljević te članovi Robert Košuljandić, Ratko 
Đeneš i Ivan Pavlić. 
 

(tekst Rješenja klasa:  021-01/09-01/19,  Ur. br: 2107/01-01-09-2 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
TOČKA  5.  Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća 
 
Predsjedavajući Ivan Pavlić poziva vijećnike da daju prijedlog za izbor predsjednika 
Gradskog vijeća Grada Crikvenice, a  u skladu  s člankom 26. Statuta Grada 
Crikvenice. 



 Predsjedavajući Ivan Pavlić u ime osam vijećnika čita prijedlog za 
predsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice, i to prof. dr. sc. Dragana Magaša. 
Kako drugih prijedloga nije bilo, isti daje na glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je s 12 glasova ZA i 5 
SUZDRŽANIH glasova  prihvaćen prijedlog i donijeto 
 

R J E Š E N J E 
o izboru  prof. dr. sc. Dragana Magaša za predsjednika Gradskog vijeća 

Grada Crikvenice 
 
(tekst Rješenja klasa: 021-01/09-01/17,  Ur. br: 2107/01-01-09-4   prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

Nakon izbora, novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća Grada Crikvenice  
Dragan Magaš zahvalio se na ukazanom povjerenju te preuzeo vođenje sjednice. 

Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je temeljem članka 32. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ovim trenutkom, odnosno izborom 
predsjednika Gradskog vijeća, Gradsko vijeće Grada Crikvenice konstituirano. 

Daljnji tijek sjednice započeo je intoniranjem himne Republike Hrvatske. 
 

Predsjednik Gradskog vijeća pozvao je nazočne članove Vijeća da daju 
prijedloge za potpredsjednike Gradskog vijeća Grada Crikvenice, a sukladno članku 
26. Statuta Grada Crikvenice.  

 
Predsjednik Gradskog vijeća u ime osam vijećnika čita prijedlog za 

potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice, i to Dina Manestra. Kako drugih 
prijedloga nije bilo, isti daje na glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je jednoglasno   prihvaćen prijedlog 
i donijeto 
 
  1.  R J E Š E N J E 

o izboru Dina Manestra za  potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice 
 
 (tekst Rješenja klasa: 021-01/0-01/17,  Ur. br: 2107/01-01-09-5 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

Predsjednik Gradskog vijeća u ime osam vijećnika čita prijedlog za 
potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice, i to Igora Posarića. Kako drugih 
prijedloga nije bilo, isti daje na glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je je s 12 glasova ZA i 5 
SUZDRŽANIH glasova  prihvaćen prijedlog i donijeto 

 
 
 2. R J E Š E N J E 

o izboru Igora Posarića za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice 
 
(tekst Rješenja klasa: 021-01/0-01/17,  Ur. br: 2107/01-01-09-6   prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

  



 
TOČKA 6.  Izbor Odbora za statut, poslovnik i propise 
 
 Predsjednik Gradskog vijeća poziva vijećnike da daju prijedlog za 
predsjednika i potpredsjednika koji se biraju iz redova članova Gradskog vijeća te  tri 
člana koji se mogu birati iz reda građana s prebivalištem na području Grada 
Crikvenice za izbor Odbora za Statut, poslovnik i propise, a sukladno članku 33.  
Statuta Grada Crikvenice i članku 16. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća 
Grada Crikvenice. 
 Predsjednik Gradskog vijeća u ime osam vijećnika čita prijedlog za 
predsjednika, potpredsjednika i članove Odbora za Statut, poslovnik i propise kako 
slijedi: za predsjednika Kazimira Ferenčića, za potpredsjednika Ivana Pavlića, te za 
članove Tomislava Gelemanovića, Irenu Stojčić Muretu i Dina Manestra. Kako drugih 
prijedloga nije bilo, isti daje na glasovanje. 

Nakon provedenog glasovanja, utvrđuje da je sa 14 glasova ZA i 3 suzdržana 
glasa prihvaćen prijedlog i donijeto 
 
 R J E Š E N J E  

o imenovanju  Odbora za Statut, poslovnik i propise u sastavu:  predsjednik 
Kazimir Ferenčić, potpredsjednik Ivan Pavlić, te članovi Tomislav Gelemanović, Irena 
Stojčić Mureta i Dino Manestar. 
 

(tekst Rješenja klasa:  021-01/09-01/18,  Ur. br: 2107/01-01-09-2 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća  utvrdio je da je iscrpljen dnevni red i da je time 
sjednica završila. 
 

Dovršeno u 10, 30 sati. 
 
 

ZAPISNIK PRIPREMILA    OPUNOMOĆENIK DRŽAVNOG 
TAJNIKA SREDIŠNJEG 

  DRŽAVNOG UREDA ZA UPRAVU 
                Dubravka Pobor  
                    Vera Pajalić, dipl.iur. 
 
 

   NAJSTARIJI  ČLAN GRADSKOG VIJEĆA 
  Ivan Pavlić 
 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

prof.dr.sc. Dragan Magaš 
            
    
 


