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Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice  
održane 02. prosinca 2021. godine  

u Hotelu Omorika u Crikvenici sa početkom u 18,00 sati 
    
 
NAZOČNI VIJEĆNICI: 
 
ZDRAVKO PERNAR  
IVAN ANTIĆ 
KARLA KNEŽEVIĆ 
DALIBOR LATIN 
GRACIAN ČOP 
DAMIR LJUBANOVIĆ 
MARIO KRUŽIĆ 
IGOR IVANČIĆ 
IVA KARLIĆ 
VEDRAN ANTIĆ 
VESNA CAR SAMSA 
BORIS BORAS 
IVAN SMOJVER 
SONJA POLONIJO 
BRANKO KLEKOVIĆ 
 
Ostali nazočni: 
 
Gradonačelnik, 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, stručna suradnica za pripremu sjednica 
Gradskog vijeća i kolegij gradonačelnika Dubravka Pobor, ravnateljica OŠ Vladimira 
Nazora Deana Čandrlić Zorica, ravnateljica OŠ Zvonka Cara Desirre Pečaver, 
ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Irena Krmpotić, zapovjednik JVP Grada 
Crikvenice Robert Hrelja, direktor EKO Murvice Franko Gržetić,  ravnateljica Muzeja 
Grada Crikvenice Silvija Huljina, direktorica Centra za pružanje usluga u zajednici 
Grada Crikvenice Edita Kalanj, član Uprave VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d. o. o. 
Igor Uremović, potpredsjednica Odbora za predškolski odgoj, školstvo i mladež Vanja 
Hrastovčak, potpredsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje Dario Car, 
Internet portal Crikva.hr – Ivica Šubat, Novi list – Robert Šimonović, Internet TV, Anto 
Ravlić-INFO Tunera. 
 
Predsjednica Gradskog vijeća Vesna Car Samsa otvorila je 5. sjednicu Gradskog 
vijeća, pozdravila nazočne i otvorila aktualni sat. 
 

Aktualni sat 
 
Boris Boras postavlja pitanje da li će projekt plivališta biti realiziran obzirom na 
smanjenje sredstava koja su predviđena. Drugo se pitanje odnosi na problem  
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Goranske  i Primorske ulice koje su oštećene iz razloga postojanja samo jedne šahte 
za oborinsku vodu. Da li će se sanirati stanje u istim ulicama i kada. Napominje da je 
vezano za pitanje sa prošle sjednice dobio odgovor od VIO Žrnovnica, te se ispričava 
gdinu. Mutavgjiću jer nije znao da se u službenim automobilima vozi cement , što je 
izgleda normalna pojava. Pročelnica Vjekoslava Glavan odgovara da je realizacja 
plivališta predviđena za drugu godinu te da plivalište ostaje kao projekt. Pročelnica 
Stanka Car odgovara da se problem oborinske vode u Primorskoj i Goranskoj ulici 
provlači već više godina. Rješenje je napraviti kompletnu odvodnju. Dio problema je 
riješen kaskadama uz vijadukt. U idućoj godini se planira projekt saniranja  do 
Dubračine. 
 
Ivan Smojver ponovo postavlja pitanje – koja je stvarna cijena boćališta u Ladviću. 
Obrazlaže da je razlika u cijeni koja je prezentirana  u odnosu na cijenu koja je javno 
iznijeta na web stranici Grada  952 tisuće kuna, te traži odgovor koja je stvarna cijena 
(cijena po potpisanom ugovoru  17.443.543,24 kuna , cijena na web stranici Grada  
18.396.089,14 kuna). Napominje da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća na njegovo 
pitanje gradonačelnik odgovorio da se neće potrošiti niti lipe više od ugovorene cijene, 
a sada se u javnosti pojavljuju podaci za 952 tisuće više od ugovorene cijene. 
Gradonačelnik izražava žaljenje što se od tako velikog i važnog projekta za Grad radi 
„slučaj“. Stvarna cijena boćališta je oko 17 miliona kuna, a sve ostalo su troškovi 
nadzora i opreme za što je provedena javna nabava. Na konstataciju Ivana Smojvera 
da se takmičenja ne mogu održavati u novoj dvorani, gradonačelnik odgovara da prvi 
puta čuje za to, dok Smojver odgovara da će za iduću sjednicu proučiti i podastrijeti 
dokaze. Gradonačelnik predlaže da se svim gradskim vijećnicima dostavi kompletan 
troškovnik i natječajna dokumentacija za boćalište Gornji kraj. Zamjenica 
gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović uključuje se u postavljeno pitanje 
naglašavajući da je vijećnik Smojver već dobio odgovor i postavlja isto pitanje. Moli da 
se javnost ne obmanjuje neistinama te da je Hrvatski boćarski Savez potvrdio da se u 
dvorani mogu odigravati sva natjecanja. 
 
Karla Knežević postavlja pitanje vezano za Savjet mladih odnosno što je sa 
natječajem koji je raspisan. Zamjenica gradonačelnika odgovara da se je na raspisani 
natječaj javilo svega tri kandidata, da će se isti ponoviti, te apelira na sve mlade ljude 
da se jave na idući natječaj kako bi kroz Savjet mladih mogli lakše ostvarivati svoje 
interese. 
 
Sonja Polonijo postavlja pitanje koliko košta aplikacija otvorenog proračuna za Grad 
Crikvenicu i da li je isto vezano za stavku u Prijedlogu rebalansa gdje se predviđa 
povećanje stavke za informatiku. Drugo je pitanje kolike su plaća dužnosnika Grada 
Crikvenice obzirom da se u rebalansu pojavljuju nelogični iznosi prema kojima bi bruto 
dužnosnička plaća iznosila 116 tisuća kuna. Smatra da je to nelogično, pa postavlja 
pitanje u kojem iznosu su planirane dužnosničke plaće. Treće pitanje odnosi se na 
oštećenu cestu na Trgu Stjepana Radića obzirom na radove na novom hotelu. Da li će 
se ista oštećenja sanirati. Četvrto pitanje odnosi se na revizijsko izvješće OŠ Zvonka 
Cara koje se spominje u rebalansu. U istom se spominje nadoknada u proračun u 
iznosu od 137.000 kuna, što je vjerojatno iznos štete otuđenih sredstava. Postavlja 
pitanje da li bi mogla izvršiti uvid u ista izvješća obzirom da su revizijska izvješća 
otvoreni dokumenti. Pročelnica Jasna Perhat odgovara da su se vezano za aplikaciju 
otvorenog proračuna zatražile ponude te je predviđeni iznos 35000 kuna + PDV. Isti je 
bio naglašen u Prijedlogu II izmjena proračuna koji na prošloj sjednici Gradskog vijeća 
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nije prihvaćen. Gradonačelnik odgovara da je dužnosnička plaća javno dostupan 
dokument i da je njegova neto plaća 15.000,00 kuna koja se već godinama nije 
povećavala. Sonja Polonijo naglašava da  prema podacima koje je izradila služba 
Grada izlazi da je dužnosnička plaća 116 000,00 kuna. Pročelnica Stanka Car 
obrazlaže da je cesta od radova na Trgu Stjepana Radića oštećena ali se neće 
poduzimati ništa dok se radovi na hotelu ne završe što Grad ima regulirano 
sporazumom sa investitorom. Pročelnica Jasminka Citković vezano za izvješće revizije 
OŠ Zvonka Cara odgovara da će se dati pisani odgovor i naglašava da se uvid može 
napraviti. 
 
Zdravko Pernar postavlja pitanje kakav je odnos Grada sa Hrvatskim šumama 
obzirom da su vlasnici velikog dijela zemljišta na kojem se nalaze objekti u vlasništvu 
Grada Crikvenice. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović odgovara da 
je posljednjih godina postignut sa Hrvatskim šumama dobar partnerski odnos te je 
Grad riješio zemljište  Štirne u Selcima, ceste na kojima su bile upisane Hrvatske 
šume, groblje u Jadranovu, zemljište doma u Dramlju, a u rješavanju je i prostor ispred 
crkve u Dramlju. 
 
Damir Ljubanović postavlja pitanje vezano za sredstva u iznosu od 5 miliona kuna 
koja su od strane Županijske lučke uprave uplaćena na ime radova na zapadnom 
lukobranu u Crikvenici, odnosno za koju su namjenu uplaćena i kada će radovi biti 
završeni. Gradonačelnik odgovara da izgradnja zapadnog lukobrana nije investicija 
Grada Crikvenice već Lučke uprave Crikvenica a sredstva su osigurana iz europskih 
sredstava i sredstava Ministarstva prometa i mora. Grad  Crikvenica i Županija u ovom 
projektu nisu trebali učestvovati. Mario Kružić odgovora da ukupni troškovi projekta 
dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja luke Crikvenica iznose 
33 milijuna kuna. Projekt je sufinancirala EU iz Kohezijskog fonda kroz Operativni 
program Konkurentnost i kohezija. Završetak građevinskih radova bio je 31.7.2021. 
godine. Nakon završetka radova na projektu, odvijali su se radovi na postavljanju javne 
rasvjete koji nisu bili obuhvaćeni samim projektom. Iznos ovih radova je cca 80 tisuća 
kuna. U prvoj ex post kontroli od SAFU-a, a koja se odnosila na postupak javne 
nabave, ŽLU Crikvenica određena je penalizacija u iznosu od 10% (cca 3.3 milijuna 
kuna). Taj iznos, upravo zbog financijske slabosti, odnosno zbog veličine osnovnih 
prihoda ŽLU Crikvenica snosila je PGŽ. Drugi iznos koji je PGŽ uplatila bio je 2 milijuna 
kuna, a on se odnosio na privremeno izuzete troškove radova sve do trenutka dok se 
ne odradi kontrola na licu mjesta od strane SAFU-a. Iz zadnje kontrole na licu mjesta, 
razvidno je da ta sredstva nisu 2 milijuna kuna već nešto manje od 500 tisuća kuna. 

Gracian Čop moli da se u Jadranovu ispred trgovačkog centa Konzum postavi 
pješački prijelaz u smjeru Ivani. Nadalje moli da mu se na uvid da izvješće o tri 
putovanja predsjednice Gradskog vijeća te koliko je potrošeno i isplaćeno na ime 
dnevnica za ista putovanja. Pročelnica Stanka Car odgovara kako je u Jadranovu gdje 
vijećnik traži postavljanje pješačkog prijelaza, Županijska cesta. Napraviti će se 
elaborat i ići prema Županiji sa zahtijevom postavljanja pješačkog prijelaza. Pročelnica 
Jasminka Citković naglasila je da će se o putovanjima predsjednice dati pisani 
odgovor. Predsjednica Gradskog vijeća napomenula je da će se osobno priključiti 
davanju pisanog odgovora i navesti komparaciju sa prijašnjim putovanjima i toškovima. 
 
Iva Karlić postavlja pitanje šta je sa projektom Malikovog parka i parka iznad Gradske 
plaže – ispod hotela Park. Drugo je pitanje zašto u gradskoj sportskoj dvorani ne radi 
grijanje. Pročelnica Jasminka Citković odgovara da Malikov park nije planiran, dok 
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zamjenica Ivona Matošić Gašparović odgovara da je sa EKO Murvicom dogovorena 
izrada projekta parka kod pošte i parka balustrada te da je u planu uređivanje parkova 
po segmentima. Direktor EKO Murvice odgovara da je u gradskoj sprtskoj dvorani 
došlo do pucanja cijevi tako da dio grijanja ne radi. Jučer je započeo popravak koji će 
trajati desetak dana. 
 
Ivan Antić pohvaljuje kićenje u Crikvenici za Advent i postavlja pitanje tko je za to 
zaslužan. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović odgovara da se je 
kićenje za Advent osmislilo i isto tako uredilo zajedničkim snagama djelatnika Gradske 
uprave EKO Murvice i Udruge umirovljenika. 
 
Branko Kleković postavlja pitanje kada će se sanirati oštećenja na pješačkom mostu 
– prvom do glavnog mosta na kojem su znatna oštećenja. Pohvaljuje postavljene 
usporivače vožnje u Ulici dr. Braće Sobol naglašavajući da su stanovnici iste ulice 
dobro prihvatili ovaj projekt i da bi ubuduće i u ostalim dijelovima Grada trebalo reagirati 
na ovaj način. Pročelnica Stanka Car odgovara da će se sanacija mosta riješiti iduće 
godine u sklopu održavanja prometnica. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić 
Gašparović naglašava da se ide u projekt  pametni semafor koji će se postaviti pred 
školom u Dramlju. 
 
Kako je aktualni sat istekao na prijedlog predsjednice sa 9 glasova ZA produžen je 
aktualni sat. 
 
Mario Kružić postavio je pitanje kakav je urod maslina i vinove loze u agrozoni između 
Dramlja i Jadranova i koliko je izdvojeno iz Proračuna za iste namjene. Drugo se 
pitanje odnosi na rusku crkvu – obzirom na putovanje zamjenice gradonačelnika i 
vijećnika Graciana Čopa u Rusiju. Koliko je vjenčanja održano u Crikvenici u ruskoj 
crkvi i koliko je turista posjetilo rusku crkvu. Gradonačelnik obrazlaže da se radi o 
državnom zemljištu od 27 hektara za koje država zajedno sa lokalnom jedinicom 
raspisuje natječaj prema novom zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Natječaj je 
pripremljen i stopiran. U međuvremenu na sjednici Gradskog vijeća nije usvojena 
izmjena plana kojom se omogućava izgradnja sadržaja u fukciji poljoprivrede na 
jednom privatnom poljoprivrednom zemljištu. Na Gradskom vijeću isto nije prihvaćeno, 
pa gradonačelnik naglašava da je iz tog razloga stopirao radnje vezane za agrozonu 
kako se radi o istoj namjeni zemljišta. Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić 
odgovara da je ruska pravoslavna crkva tražila još pred tri godine  izvođača za 
uređenje crkve a sve u cilju otvaranja iste, održavanja obreda i slično, međutim za 
pretpostaviti je da je covid usporio iste radnje. Kada se tiče Grada kontaktirao nas je 
ruski konzul kako bi mi kao lokalna jedinica pomogli da se radovi ubrzaju. U Rusiju 
smo išli na poziv Hrvatske TZ i predstavili Crikvenicu kao destinacaiju i turističku, a i 
vezano za jedinstveni objekt ruske crkve koji se nalazi u Gradu Crikvenici, te je 
začuđujuće što se ponovno na ovom vijeću postavlja isto pitanje. Zamjenica moli TZ 
Crikvenicu da dostavi podatak o broju noćenja ruskih turista ove godine u Crikvenici. 
Mario Kružić izražava nezadovoljstvo odgovorom te traži pisani odgovor – koliko je 
novaca do sada utrošeno na agro zonu između Kačjaka i Jadranova, što je po pitanju 
ruske pravoslavne crkve dosada napravljeno i koliko je sredstava utrošeno, te koliko 
je ruskih  turista ovo godine boravilo u Crikvenici. 
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Nakon aktualnog sata Dubravka Pobor izvršila je prozivku, a predsjednica je utvrdila 
da je od 15 vijećnika  15  nazočno na sjednici. 
Predsjednica Gradskog vijeća predložila je dnevni red i naglasila da je za današnju 
sjednicu predviđena i točka Izvješće LAGUR-a za 2020. godinu ali kako nitko od 
Lagur-a nije nazočan odlaže ovu točku za iduću sjednicu. 
Kako od strane Kluba vijećnika SDP PGS imamo prijedlog za donošenje akta po 
hitnom postupku predlažem uvrštavanje istog pod točkom 9. , a točka 9. postaje točka 
10. Predsjednica je prijedlog dala na glasovanje i utvrdila nakon glasovanja da je sa 9 
glasova ZA u dnevni red pod točkom 9. uvrštena točka dnevnog reda Prijedlog odluke 
o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Crikvenice. 
Predsjednica je predložila dnevni red  sa prihvaćenom odgodom kako slijedi, a vijećnici 
su ga jednoglasno podržali. 
 

 
 
D n e v n i   r e d  
 

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća 

2. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za  obavljanje uslužne komunalne 

djelatnosti  dimnjačarskih poslova  

3. Prijedlog poslovnika o I. izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice  

4. Prijedlog zaključka o produljenom radu nakon redovnog rada Dječjeg vrtića 

Radost Crikvenica  

5. Prijedlog zaključka o uređenju školskog  dvorišta OŠ Zvonka Cara u Crikvenici  

6. Prijedlog zaključka o cjelogodišnjem zapošljavanju učitelja u produženom      

boravku u školama kojima je osnivač Grad Crikvenica  

7. Prijedlog zaključka o sanaciji, uređenju i zaštiti plaže Havišće u Jadranovu od 

obalne erozije  

 8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra  

9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Crikvenice 

10.Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu  
 

10.1.Prijedlog odluke o II. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Crikvenice za 2021. godinu 
10.2.Prijedlog II. izmjena razvojnih programa za 2021. godinu s projekcijama za 2022. 
i 2023. godinu 
10.3. Prijedlog I. izmjena programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene 
poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2021. godinu 
10.4.Prijedlog I. izmjena Programa troška sredstava spomeničke rente za 2021. 
godinu 
10.5.Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 
10.6. Prijedlog I. izmjena javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2021.godinu 
10.7.Prijedlog programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
10.8.Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
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10.9.Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgradjenih 
zgrada za 2021. godinu 
  
 

 

TOČKA 1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća 

Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
donijeli  
 
Z A K L J U Č A K 
 
Verificira se Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Crikvenice. 
 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za  obavljanje 

uslužne komunalne djelatnosti  dimnjačarskih poslova  

Obrazloženje po Prijedlogu odluke dala je pročelnica Stanka Car. 

Vijećnici su sa 
14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
O D L U K U 
 
o davanju koncesije za  obavljanje uslužne komunalne djelatnosti  dimnjačarskih 
poslova 
(tekst Odluke KLASA: UP/Io 363-01/21-01/01 URBROJ: 2107/01-06/02-21-1 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 3. Prijedlog poslovnika o I. izmjeni Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Crikvenice  

Obrazloženje po Prijedlogu poslovnika dala je pročelnica Jasminka Citković. 

U raspravi su sudjelovali Ivan Smojver, Sanja Knežević, Mario Kružić, Branko Kleković,  

Zdravko Pernar, Damir Ljubanović, zamjenica grdonačelnika . 

Vijećnici su sa 
9 glasova ZA 
3 glasa PROTIV 
3 SUZDRŽANA  glasa 

prihvatili Prijedlog i donijeli  
  
 



 7 

 
 
Z A K L J U Č A K 
 
           Gradsko vijeće Grada Crikvenice zadužuje nadležne službe Grada Crikvenice 
da upit o sukladnosti članka 37. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Crikvenice („Službene novine Grada Crikvenice“ 111/21.) s zakonom dostave na 
ocjenu Visokom upravnom sudu RH i Pravnom fakultetu u Rijeci, a s obzirom na 
dobiveno mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA:023-01/21-01/508, 
URBROJ:514-07-02-01/05-21-02  od dana 14. listopada 2021.g.     
(tekst Zaključka  KLASA: 021-01/21-01/54, URBROJ: 2107/01-04/11-21-10 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 

TOČKA 4. Prijedlog zaključka o produljenom radu nakon redovnog 

rada Dječjeg vrtića Radost Crikvenica  

Obrazloženje po prijedlogu točke dnevnog reda dala je potpredsjednica Odbora za 

predškolski odgoj, školstvo i mladež Vanja Hrastovčak. 

U raspravi su sudjelovali Gracian Čop, predsjednica Gradskog vijeća, Boris Boras, 

Branko Kleković, Mario Kružić, Iva Karlić, Vedran Antić, Zdravko Pernar, Ivan Smojver. 

Vijećnici su sa 
14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
1 SUZDRŽANIM glasom 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
Z A K L J U Č A K 
 

 Prihvaća se prijedlog Odbora za predškolski odgoj, školstvo i mladež o 
osiguranju produljenog rada Dječjeg vrtiće „Radost“ Crikvenica za djecu čiji roditelji 
imaju potrebu za boravkom njihovog djeteta u Dječjem vrtiću „Radost“ Crikvenica 
nakon redovnog rada istog, u poslijepodnevnim satima.  
(tekst Zaključka  KLASA: 601-01/21-01/13 URBROJ: 2107/01-04/11-21-1 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
     

TOČKA 5. Prijedlog zaključka o uređenju školskog  dvorišta OŠ 

Zvonka Cara u Crikvenici  

Obrazloženje po prijedlogu točke dnevnog reda dala je potpredsjednica Odbora za 

predškolski odgoj školstvo i mladež Vanja Hrastovčak. 

U raspravi su sudjelovali Damir Ljubanović, Branko Kleković, ravnateljica OŠ Zvonka 

Cara Desirre Pečaver. 

Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
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Z A K L J U Č A K 
 
Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća se prijedlog Odbora za predškolski odgoj, 
školstvo i mladež da se sagleda i izradi financijska projekcija potrebnih sredstava za 
omogućavanje cjelogodišnjeg zapošljavanja učitelja u produženom boravku u 
osnovnim školama kojima je osnivač Grad Crikvenica. 
(tekst Zaključka  KLASA: 601-01/21-01/12 URBROJ: 2107/01-04/11-21-1 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 6. Prijedlog zaključka o cjelogodišnjem zapošljavanju 

učitelja u produženom      boravku u školama kojima je osnivač Grad 

Crikvenica  

Obrazloženje po prijedlogu točke dnevnog reda dala je potpredsjednica Odbora za 

predškolski odgoj, školstvo i mladež Vanja Hrastovčak. 

U raspravi su sudjelovali Branko Kleković, Sonja Polonijo, Gracian Čop, zamjenica 

gradonačelnika. 

Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća se prijedlog Odbora za predškolski odgoj, 
školstvo i mladež da se sagleda i izradi financijska projekcija potrebnih sredstava za 
omogućavanje cjelogodišnjeg zapošljavanja učitelja u produženom boravku u 
osnovnim školama kojima je osnivač Grad Crikvenica. 
(tekst Zaključka  KLASA: 601-01/21-01/12 URBROJ: 2107/01-04/11-21-1 prileži 

Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 

 

TOČKA 7. Prijedlog zaključka o sanaciji, uređenju i zaštiti plaže 

Havišće u Jadranovu od obalne erozije  

Obrazloženje po prijedlogu točke dnevnog reda dao je potpredsjednik Odbora za 

zaštitu okoliša i prostorno planiranje Dario Car. 

U raspravi su sudjelovali Branko Kleković, Zdravko Pernar, Mario Kružić, Vedran Antić, 

Ivan Smojver. 

Vijećnici su sa 
14 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
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Z A K L J U Č A K 

Gradsko vijeće Grada Crikvenice prihvaća prijedlog Odbora za zaštitu okoliša i 

prostorno planiranje za uređenje plaže Havišće u Jadranovu na način da se kroz 

proračunska sredstva osigura revizija izrađene studije uređenja plaže, pripremi sva 

druga dokumentacija potrebna za ishođenje akta za gradnju te da se u narednom 

period, kroz nekoliko godina, osigura financiranje uređenja iste plaže. 

Ovaj projekt treba organizirati i voditi na transparentan način, koji bi trebao postati 
obrazac za daljnje slične projekte. Transparentan način podrazumijeva, da javnosti 
moraju biti dostupni svi tehnički i financijski pokazatelji u svim fazama realizacije 
projekta, a ključne faze projekta trebaju biti javno prezentirane (projektni zadatak, idejni 
projekt, faznost realizacije i sl.) 
 
Projekt sanacije, uređenja i zaštite plaže Havišće treba imati jasno definirane (tehnički 
i financijski) ključne zahvate, a ti su sanacija i uređenje, kako bi se na temelju 
relevantnih pokazatelja mogle donositi investicijske odluke. 
(tekst Zaključka  KLASA: 934-01/21-01/17 URBROJ: 2107/01-04/11-21-1prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
 

TOČKA 8. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra  

Prijedlog odluke obrazložila je pročelnica Vjekoslava Glavan. 

Kako se je 5 vijećnika izjasnilo ZA Prijedlog odluke, predsjednica je utvrdila da 

Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra nije usvojen. 

TOČKA 9. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima 

Grada Crikvenice 

U ime predlagača Kluba vijećnika SDP PGS obrazloženje o Prijedlogu odluke dao je 

Mario Kružić. 

U raspravi su sudjelovali Branko Kleković,  Mario Kružić, Sonja Polonijo, Jasminka 

Citković, zamjenica gradonačelnika i gradonačelnik. 

Vijećnici su sa 
9 glasova ZA 
6 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
 
O D L U K U  
 
o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Crikvenice 
(tekst Odluke KLASA:021-01/21-01/100, URBROJ:2107/01-05/01-21-2 prileži 
Zapisniku i čini njegov sastavni dio) 
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TOČKA 10. Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu  
 
Gradonačelnik je obrazložio II. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice. 
Osvrnuo se je na tri prispjela amandmana i to na dva amandmana Kluba vijećnika SDP 
PGS koje nije prihvatio i na amandman vijećnika 3. bloka  koji također ne prihvaća. 
(Amandmani  su u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio 
Amandman 1. KLUBA vijećnika SDP PGS KLASA:400-06/21-8,URBROJ:0-05-21-8 
Amandman 2. KLUBA vijećnika SDP PGS KLASA:400-06/21-16,URBROJ:0-05-21-9 
Amandman  KLUBA vijećnika 3. BLOKA  KLASA:400-06/21-10,URBROJ:0-05-21-10) 
 
U raspravi su sudjelovali Sonja Polonijo, Mario Kružić i Branko Kleković. 
Ispred 3. bloka Kluba vijećnika Vesna Car Samsa je odustala od glasovanja o 
amandmanu dok je Mario Kružić ispred Kluba vijećnika SDP PGS zatražio glasovanje 
o amandmanima. 
 
Za 1. amandman KLUBA VIJEĆNIKA SDP PGS izjasnilo se je 9 vijećnika te je tako 
postao sastavni dio Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 
2021. godinu. 
Za 2. amandman KLUBA VIJEĆNIKA SDP PGS izjasnilo se je 9 vijećnika te je tako 
postao sastavni dio Prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 
2021. godinu. 
 
Prišlo se je glasovanju o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice 
za 2021. godinu po dokumentima: 
 
10.1.Prijedlog odluke o II. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada 
Crikvenice za 2021. godinu 
 
Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
ODLUKU o II. izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2021. 
godinu 
 
10.2.Prijedlog II. izmjena razvojnih programa za 2021. godinu s projekcijama za 2022. 
i 2023. godinu 
 
Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
II. izmjene razvojnih programa za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu 
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10.3. Prijedlog I. izmjena programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene 
poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2021. godinu 
 
Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
I. izmjene programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka 
turista na području Grada Crikvenice za 2021. godinu 
 
 
10.4.Prijedlog I. izmjena Programa troška sredstava spomeničke rente za 2021. 
godinu 
 
Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
I. izmjene Programa troška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu 
 
 
10.5.Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 
 
Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 
 
 
10.6. Prijedlog I. izmjena javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2021.godinu  
 
Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
I. izmjene javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2021.godinu  
 
 
10.7.Prijedlog programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
 
Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
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prihvatili Prijedlog i donijeli  
Program održavanja  komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
 
10.8.Prijedlog programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
 
Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
 
10.9.Prijedlog programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 
izgradjenih zgrada za 2021. godinu 
 
Vijećnici su sa 
15 glasova ZA 
0 glasova PROTIV 
0 SUZDRŽANIH glasova 
prihvatili Prijedlog i donijeli  
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgradjenih zgrada za 
2021. godinu 
 

Dovršeno u 22,00 sata. 

 

 

Stručna referentica za pripremu              Predsjednica  Gradskog vijeća 

sjednica Gradskog vijeća  i          mr.sc. Vesna Car Samsa, dipl.ing. 

kolegij gradonačelnika 

Dubravka Pobor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


