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 ZAPISNIKA SA 32. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

CRIKVENICE ODRŽANE 

23. srpnja 2020.godine (četvrtak) u 18:00 sati 

u STAROJ ŠKOLI – dvorana ZORA Vinodolska ulica 1, u Crikvenici 
 
Nazočni članovi Gradskog vijeća: 

TOMISLAV MIOČIĆ           
BORIS BORAS                   
JOSIP FRIŠ   
PAULO KRMPOTIĆ  
ZDRAVKO PERNAR  
IVANA ŠEVERDIJA 
MATO GAVRAN   
PREDRAG ANTIĆ 
BRANKO KLEKOVIĆ  
MARIO KRUŽIĆ 
DAVORKA VUKELIĆ  
GRACIJAN ČOP 
VLADO STRINAVIĆ  
SONJA POLONIJO 
EMIN ČAJLAKOVIĆ 
 
Sjednici nisu nazočni: 
 
BERNARD VUKOJA 
ŽARKO STILIN 
 
Sjednici su nazočni: 
 
Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić, zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić 

Gašparović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu 

Jasminka Citković, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša 

Stanka Car, pročelnica Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo Jasna 

Perhat, pročelnica Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu 

Vjekoslava Glavan, Tena Peričić – viši stručni suradnik za odnose s javnošću, 

Dubravka Pobor stručna suradnica za pripremu sjednica Gradskog vijeća i kolegij, 

Desiree Pečaver ravnateljica Osnovne škole Zvonka Cara, ravnateljica Osnovne škole 

Vladimira Nazora Deana Čandrlić Zorica, ravnateljica Dječjeg vrtića Radost Crikvenica 

Martina Magaš, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Irena Krmpotić, zapovjednik 

JVP Grada Crikvenice Robert Hrelja, Sanja Škrgatić ravnateljica Centra za kulturu Dr 

Ivan Kostrenčić,  zamjenik direktora Eko Murvice Mario Jelčić, Veselko Mutavgjić – 

član Uprave VIO Vodovod Žrnovnica Crikvenica,  Ivica Šubat - Internet portal Crikva.hr, 

Internet TV - Rade Puhar, Anto Ravlić-INFO Tunera. 
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Aktualni sat  
 
Paulo Krmpotić postavlja dva pitanja kakvo je stanje kolektora  aglomeracije, u kojoj 
je fazi i kakva je realizacija i drugo pitanje kakvo je stanje sa projektima na području 
Grada Crikvenice. Veselko Mutavgjić odgovara da je aglomeracija prošla nezapaženo 
kroz medije u doba pandemije covid 19 te izvješćuje nazočne da je ugovor potpisan u 
ožujku izvođač radova je GP Mikić sa partnerima. Izvođači su ušli u radove u travnju a 
rok izvršenja je jesen 2023. godine. Visina ugovora je 260 miliona. Zamjenica 
gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da je investicija boćalište Gornji kraj sa 
multifunkcionalnim prostorom u tijeku a projektira se i Dječji vrtić Gornji kraj. U tijeku 
su radovi na centralnom groblju Zoričići. Za rekonstrukciji i nadogradnju škole i vrtića 
u Dramlju potpisan je ugovor i radovi će početi ujesen, a u tijeku je i energetska obnova 
škole Zvonka Cara. U Selcima se očekuje početak uređenja ribarske kućice, a 
energetska obnova Doma prosvjete još čeka raspis natječaja na koji bi prijavili taj 
projekt a dokumentacija za prijavu je spremna. Uređenje plaža u Jadranovu je u tijeku, 
a dokumentacija za neke od plaža na području Grada je u pripremi. Šetnica Havišće 
je u 100% financiranju od lagura i u tijeku je izrada glavnog projekta. Za uređenje 
tržnice u Jadranovu javna nabava je u tijeku. 
 
Zdravko Pernar postavlja pitanje što će biti sa gradskom plažom u Crikvenici. 
Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić obrazlaže da se je 2017. godine na raspisani 
natječaj javio samo jedan ponuditelj i da je natječaj poništen. Dvije godine nije bilo 
koncesionara. Kada se je 2019. raspisao natječaj Županijska skupština je donijela 
nezakonitu odluku koju je drugostupanjsko tijelo poništilo. Jedino je rješenje izabrati 
drugu ponudu. 
 
Sonja Polonijo komentira vezano za koncesionara na gradskoj plaži da je upravni 
spor u tijeku. Postavlja pitanja na koji se način financiraju mediji iz proračuna. Drugo 
je pitanje što je komunalno redarstvo učinilo po pitanju spaljivanja otpada. Nadalje je 
pitanje da li su se po pitanju strategije razvoja turizma osnovali stručni timovi. To su 
pitanja na koja nije odgovoreno a ranije su postavljena. Nova dva pitanja su vezana za 
organizaciju javnog predstavljanja projekta edukativnih staza na području Havišća u 
Jadranovu. Drugo je pitanje vezano za stanje prometne infrastrukture, s posebnim 
osvrtom na spoj J.T. Košuljandića na D8. Zamjenica Sivia Crnić osvrnula se je na 
postavljena pitanja s naznakom da će se za ista dati pisani odgovor. 
 
Emin Čajlaković postavio je pitanje vezano za rad pauka  jer je rečeno da će EKO 
Murvica nabaviti vozilo pauk. Drugo se pitanje odnosi na odvodnju u Basaričekovoj 
ulici. Zamjenik direktora EKO Murvice Mario Jelčić odgovara da je natječaj za vozilo 
pauk proveden, međutim nitko se na isti nije javio, pa smo natječaj ponovili koji je u 
tijeku. Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da su postavljene rešetke u 
Basaričekovoj ulici nefunkcionalne te se iza nove godine planira maknuti iste i riješiti 
oborinske vode. 
 
Gracian Ćop postavlja pitanje što je sa uređenjem plaže Grabrova i da li će se urediti 
stari dio popularne gljive. Nadalje postavlja pitanje zašto je stala gradnja  
nogostupa u Jadranovu u ulicama Nikole Tesle i Vladimira Nazora. Zamjenica 
gradonačelnika Silvia Crnić obrazlaže da je jedan dio plaže završen a da druga faza 
kreće ujesen nakon turističke sezone. U dijelu popularne gljive formirati će se trg, 
šetnica i dječje igralište. Na nogostup u djelu koji je gotov u ulici Nikole Tesle i Vladimira 
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Nazora Grad je imao odobrenje ŽUC-a. Sada se čeka službeni upis, pa će se nastaviti 
sa radovima. 
 
Mario Kružić postavlja pitanje što je sa oborinskom odvodnjom ulice Goranske i 
Benići. Drugo se pitanje odnosi na zabranu radova na zapadnom lukobranu u luci 
Crikvenica. Pitanje je  koju je odluku prekršila Lučka uprava odnosno izvođač radova 
za kontinuirano kršenje kako stoji u rješenju. Napominje da je isti izvođač radova  na 
više projekata, a Grad je naložio zabranu samo na nekima. Nadalje postavlja pitanje o 
info panoima u Gradu koji već nekoliko godina nisu u funkciji. Četvrto pitanje odnosi 
se na zakup poslovnog prostora na adresi Frankopanska 6 u Crikvenici koji je prostor 
predviđen za prodaju autohtonih poljoprivrednih proizvoda. Postavlja pitanje da li je 
Grad dobio najmoprimca i koliko je Grad utrošio sredstava za uređenje tog prostora. 
Zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da je oborinska kanalizacija 
Goranska – Benići predviđena za 2021. godinu u proračunu. Što se tiče zabrane 
radova na zapadnom lukobranu očitati će se komunalno redarstvo obzirom da postoje 
pisani tragovi – zapisnici. Info punktovi će se maknuti jer se je pokazalo kao nešto što 
ne treba dalje razvijati, te će se prići drugom načinu oglašavanja. Stara galerija u 
Frankopanskoj 6 dobila je zakupnika, ali kako se na prvi natječaj nije nitko javio morali 
smo je dodatno oplemeniti odnosno utrošiti sredstva kako bi dobili zakupnika. Pisanim 
putem Mario Kružić traži utrošak sredstava u poslovni prostor Frankopanska 6 u 
Crikvenici. 
 
Ivica Miočić navodi kako su u Gornjem kraju sami građani sanirali divlji deponij i doveli 
ga u prvobitno stanje. Apelira da bi se trebao na toj površini urediti parking i staviti u 
funkciju kako bi se spriječilo daljnje odlaganje otpada. Pročelnica Stanka Car odgovara 
da se je prostor dosadašnjeg deponija uz pomoć građana ogradio kamenim blokovima. 
Na licu mjesta bio je i inspektor zaštite okoliša i područje se snima kamerama. 
 
Predrag Antić naglašava da se o  psećoj plaži u Dramlju govori od rujna 2019., a 
tabela je postavljena tek jutros, na dan održavanja Gradskog vijeća. Isto je tako 
zatrpani put na igralištu u Dramlju upravo danas riješen. Zamjenica gradonačelnika 
Silvia Crnić odgovara da je na pasjoj plaži u Dramlju sve napravljeno, dok Veselko 
Mutavgjić odgovara  da će na mjestu kod igrališta biti stavljena javna špina. 
 
Davorka Vukelić pohvaljuje uređenje parkinga kod Dječjeg vrtića i postavlja pitanje 
da li će se nastaviti postavljanje rukohvata prema Selcima u Ulici Vladimira Nazora 
kako je to postavljeno kod šahovske plaže. Nadalje daje primjedbu da naša TZ kao 
susjedne turističke zajednice na portalu ne objavljuje svoja izvješća o radu kao i 
financijska izvješća te se to nigdje ne može pročitati. Postavlja pitanje što je sa 
pomoćima prema poduzetnicima i koje su daljnje radnje Grad Crikvenice u olakšavanju 
poslovanja poduzetnika za vrijeme pandemije covid-19. Poduzetnici su uputili   prema 
Gradu peticiju. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović odgovara da će 
se primjedba o objavljivanju izvješća TZ poslati turističkoj zajednici. Kada se radi o 
poduzetnicima održali smo konkretne sastanke. Oproštena im je komunalna naknada 
i zakupi terasa za vrijeme covid-19. Terase su također proširene nenaplatno. Osvrnula 
se je i na peticiju navodeći da su u peticiji navedeni zahtjevi bez prethodnog obraćanja 
Gradu. Smatra da se isto ne treba rješavati peticijom već razgovorima u Gradu koji je 
za sve subjekte otvoren. Davorka Vukelić naglašava da je požarna mjera donijeta, ali 
da poduzetnici 80% žive od turizma i da je pad prihoda ugostitelja očit, a peticiju je 
potpisalo 132 poduzetnika što ne treba zanemariti. 
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Branko Kleković naglašava da smo u razdoblju najvećeg broja oboljelih od covid-19 
te da bi se trebale poduzeti određene mjere vezano za prenapučene dućane. Drugo 
pitanje se odnosi na razne fizičke prepreke na pločnicima, pa kao primjer navodi spoj 
Gundulićeve i Vinodolske ulice koji je tek napravljen a rasvjetni stup je ugrađen na 
sredini pločnika. Pročelnica Stanka Car  odgovara da se na dnevnoj bazi vrši kontola 
svih subjekata koji trebaju poštivati mjere i u skladu s istim kontrolama daju se 
preporuke stožera. Ukoliko se pokaže potreba  resursi kontrole će se pojačati.. Kada 
se radi o raznim preprekama koje su stavljene prilikom određenih investicija zamjenica 
gradonačelnika Silvia Crnić odgovara da je Grad otvoren za svaku sugestiju ne bi li se 
investicija unaprijedila. 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočno 15 članova Gradskog 
vijeća. 
Prije utvrđivanja dnevnog reda upoznao je nazočne da je Sonja Polonijo dostavila 

prijedlog akta za uvrštenje u dnevni red. Kako isti nije predložen za hitni postupak ne 

Gože se razmatrati na današnjoj sjednici. Prijedlog Zaključka Sonje Polonijo za 

uvrštenje u dnevni red je slijedećeg sadržaja: 

 

Z a k l j u č a k 

1. Sukladno čl. 21. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 

141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) Gradsko vijeće Grada Crikvenice zadužuje 

Gradonačelnika da Županu Primorsko-goranske županije uputi zahtjev da Župan predloži 

Županijskoj skupštini povjeravanje ovlaštenja za koncesioniranje plaže „Gradsko kupalište“ 

u Crikvenici Gradu Crikvenici.  

2. Rok za dostavu zahtjeva Županu je 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka. 

3. Za provođenje ovog Zaključka nisu potrebna nikakva dodatna sredstva. 

 

(Prijedlog akta sa obrazloženjem KLASA:934-01/20-01/17 prileži Zapisniku i čini 

njegov sastavni dio) 

 

Nadalje je predsjednik upoznao nazočne sa prijedlogom koje potpisuje osam 

vijećnika i koji se traži razmotriti po hitnom postupku. Prijedlog zaključka za 

uvrštenje u dnevni red po hitnom postupku je slijedećeg sadržaja: 

 

         Z a k l j u č a k  
1. Gradsko vijeće Grada Crikvenice zadužuje Gradonačelnika da pokrene izradu izmjene 

svih akata Grada Crikvenice, a posebno Statuta Grada Crikvenice i Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Crikvenice, s ciljem omogućavanja održavanja 
sastanaka/sjednica primjenjujući odgovarajuće elektroničke platforme za održavanje 
sastanaka/sjednica na daljinu (video konferencije) i propisivanja takvog načina 
komunikacije kao jednakopravnog sastancima/sjednicama koje se održavaju „uživo“. 

2. Rok za izradu prijedloga izmjena akata je 60 dana od dana donošenja ovog Zaključka. 
 

(Prijedlog akta sa obrazloženjem KLASA:021-01/20-01/15 prileži Zapisniku i čini 

njegov sastavni dio) 
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Prišlo se je glasovanju za prijedlog osam vijećnika po hitnom postupku. Kako se je 

sedam vijećnika izjasnilo za uvrštenje iste točke u dnevni red po hitnom postupku, 

predsjednik je utvrdio da sedam glasova ZA nije dovoljan broj  za uvrštenje točke 

u dnevni red (nazočno 15 vijećnika). 

 

Nadalje je Mario Kružić napomenuo da bi točke 2.,3.,4.,5. i 6. trebalo skinuti s 

dnevnog reda iz razloga što nisu razmatrane na Odboru za zaštitu okoliša i 

prostorno uređenje koji se nije sastao zbog kvoruma, koji prijedlog nije prihvaćen. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je, a vijećnici su sa 8 glasova prihvatili 

slijedeći 

 
D n e v n i   r e d  

 
1. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice 
2. Prijedlog III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar  
3. Prijedlog II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo 
4. III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever – Hrusta  
5. Prijedlog odluke  o ukidanju statusa  javnog  dobra - zk.č.br. 8247/6  k.o. Sv.  
6. Prijedlog odluke  o ukidanju statusa  javnog  dobra - zk.č.br. 3858/5  k.o. Sv. Jelena  
7. Davanje prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 

Vladimira Nazora Crikvenica  
8. Davanje prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 

Zvonka Cara Crikvenica  
9. Referat  Komisije za dodjelu priznanja  
10.  Referat Odbora za izbor i imenovanja  

11.  Prijedlog Zaključka-davanje mišljenja za izvlaštenje-Dječji vrtić Dramalj  
12. Prijedlog izmjena i dopuna mjerila za financiranje Dječjeg vrtića Radost  

 

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća 
Grada Crikvenice 
 
Vijećnici su sa 

15 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

donijeli 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Verificira se Zapisnik sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice. 
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TOČKA 2. Prijedlog odluke o donošenju III. izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar  

Prijedlog III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar 

obrazložila je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić. 

U raspravi su sudjelovali Sonja Polonijo, Mario Kružić, Branko Kleković i pročelnica 

Vjekoslava Glavan. 

Vijećnici su sa 

10 glasova ZA 

1 glas PROTIV 

1 SUZDRŽAN glas 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U  

o donošenju III. izmjene i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar 

(tekst Odluke  KLASA: 350-01/19-01/21 URBROJ: 2107/01-07/01-20-53 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 

TOČKA 3. Prijedlog odluke o donošenju II. Izmjene i dopune 

Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo 

obrazložila je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić. 

Vijećnici su sa 

12 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U  

o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo 

(tekst Odluke KLASA: 350-01/19-01/15 URBROJ: 2107/01-07/01-20-73 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 

TOČKA 4.  Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever – Hrusta (UPU 2)   

Prijedlog izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever – Hrusta 

(UPU 2)  obrazložila je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić. 

U raspravi je sudjelovala Davorka Vukelić. 



7 
 

Vijećnici su sa 

12 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U  

o izmjeni i dopuni Odluke  o donošenju Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever 

– Hrusta (UPU 2)   

(tekst Odluke KLASA: 350-01/18-01/36 URBROJ: 2107/01-07/01-20-52 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

TOČKA 5. Prijedlog odluke  o ukidanju statusa  javnog  dobra - 
zk.č.br. 8247/6  k.o. Sv. Jakov 
 
Prijedlog odluke obrazložila je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić. 

Na prijedlog vijećnika Maria Kružića da se točka skine s dnevnog reda iz razloga jer 

MO nije dao mišljenje prišlo se je glasovanju za skidanje točke s dnevnog reda. Kako 

se je šest vijećnika izjasnilo ZA točka nije skinuta s dnevnog reda. 

Vijećnici su sa 

9 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

5 SUZDRŽANIH glasova 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U 

 
o ukidanju statusa  javnog  dobra - zk.č.br. 8247/6  k.o. Sv. Jakov 
 
(tekst Odluke KLASA: 940-01/19-01/74 URBROJ: 2107/01-07/05-20-4 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 

TOČKA 6. Prijedlog odluke  o ukidanju statusa  javnog  dobra - 
zk.č.br. 3858/5  k.o. Sv. Jelena  
 
Prijedlog odluke obrazložila je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.  
 
U raspravi je sudjelovao Mario Kružić. 
 
Vijećnici su sa 

9 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

5 SUZDRŽANIH glasova 

prihvatili Prijedlog i donijeli 
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O D L U K U 

 
o ukidanju statusa  javnog  dobra - zk.č.br. 3858/5  k.o. Sv. Jelena  
 

(tekst Odluke KLASA: 940-01/14-01/23  URBROJ: 2107/01-07/05-20-18 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 

TOČKA 7. Davanje prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune 
Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica  
 
Prijedlog davanja prethodne suglasnosti obrazložila je zamjenica gradonačelnika 
Ivona Matošić Gašparovi 
 

Vijećnici su sa 

15 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

donijeli 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o davanju prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 
Vladimira Nazora Crikvenica  
(tekst Zaključka KLASA:600-01/20-01/16, URBROJ:2107/01-04/05-20-5 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 

TOČKA 8. Davanje prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune 

Statuta Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica  

Prijedlog davanja prethodne suglasnosti obrazložila je zamjenica gradonačelnika 

Ivona Matošić Gašparović 

Vijećnici su sa 

15 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

donijeli 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o davanju prethodne suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole 
Zvonka Cara Crikvenica  
(tekst Zaključka KLASA:600-01/20-01/11, URBROJ:2107/01-04/05-20-5 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
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TOČKA 9. Referat  Komisije za dodjelu priznanja  

Referat Komisije za dodjelu priznanja za 2020. godinu obrazložio je predsjednik 

Komisije Zdravko Pernar. 

U raspravi su sudjelovali Predrag Antić Mario Kružić, Branko Kleković, Sonja Polonijo. 

Prišlo se je pojedinačnom glasovanju po prijedlozima kako je navedeno u Prijedlgu 

odluke. Predsjednik je nakon provedenog glasovanja utvrdio da su kod pojedinačnog 

glasovanja svi kandidati dobili 14 glasova (Dragutin Šnajdar, Dječji vrtić Radost, 

Andrea Bačić Pavat, Andera Pavlović i Karlo Stipanić, te je na taj način prihvaćen 

cjelokupan Prijedlog i donijeta 

O D L U K A  

o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice za 2020. godinu 

(tekst Odluke KLASA: 060-0/20-01/01, URBROJ:2017/01-04/11-20-14 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

TOČKA 10. Referat Odbora za izbor i imenovanja  
 

Obrazloženje vezano za prijedloge Županijskoj Skupštini PGŽ za imenovanje sudaca 

porotnika u Županijski sud u Rijeci obrazložio je predsjednik Odbora Zdravko Pernar. 

 

Vijećnici su sa 

12 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

donijeli 

 

Z A K L J U Č A K 

Gradsko vijeće Grada Crikvenice na temelju prijedloga Odbora za izbor i imenovanje 
predlaže Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, Odboru za izbor, 
imenovanja i dodjelu povelja i priznanja imenovanje sudaca porotnika za Županijski 
sud u Rijeci kako slijedi: 

1. Sakib Cigura, Basaričekova 83, Crikvenica, 
2. Tihana Trupković, Benići 32, Crikvenica i 
3. Sara Kolak, Hrusta II. odvojak 17, Crikvenica. 

(Tekst Zaključka KLASA: 711-01/20-01/07 UR.BROJ: 2107/01-04/05-20-9 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 11. Prijedlog Zaključka-davanje mišljenja za izvlaštenje-
Dječji vrtić Dramalj  
 
 
Prijedlog odluke obrazložila je zamjenica gradonačelnika Silvia Crnić.  
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U raspravi je sudjelovao Mario Kružić. 
 

Vijećnici su sa 

15 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

donijeli 

 

Z A K L J U Č A K 

 
o davanju mišljenja za izvlaštenje Dječjeg vrtića Dramalj . 
 
(Tekst Zaključka KLASA: 940-01/20-01/29 UR.BROJ: 2107/01-04/11-20-11 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio). 
 

TOČKA 12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i 

obrazovanja u Gradu Crikvenici 

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje 

djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Crikvenici obrazložila je 

zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović. 

 
Vijećnici su sa 

15 glasova ZA 

0 glasova PROTIV 

0 SUZDRŽANIH glasova 

prihvatili Prijedlog i donijeli 

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog 

odgoja i obrazovanja u Gradu Crikvenici. 

(tekst Odluke KLASA:601-01/20-01/06 URBROJ: 2107/01-04/01-20-4 prileži Zapisniku 

i čini njegov sastavni dio) 

 

Stručna referentica za pripremu sjednica           Predsjednik Gradskog vijeća 
Gradskog vijeća i kolegija gradoančelnika        Josip Friš,mag.ing.el               . 
        Dubravka Pobor                    
 


