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           REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

    Grad Novi Vinodolski 
                GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/17-50/15 
URBROJ: 2107/02-01-17-3 
 

Z A P I S N I K 
sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održane  

13. prosinca 2017. godina  s početkom u 18,00 sati 
 
 

Nazočni članovi Gradskog vijeća: 
DRAGANA BARIČEVIĆ, MARINKO BULJAT, ZORAN BUTORAC, NENAD 
CVITKOVIĆ, ZORAN DJAK, ANA JOVANOVIĆ, MIHAEL JOVANOVIĆ, 
SNJEŽANA KLAIĆ, TATJANA LEKAJ, NEVEN PAVELIĆ, IVA 
TOMLJANOVIĆ, VELIBOR TOPOLOVEC i BOJAN ZORIČIĆ. 
Odsutni članovi gradskog vijeća:  
SAŠA ĐUJIĆ i JOSIP SILOV 
Ostali nazočni: 
VELIMIR PIŠKULIĆ, gradonačelnik, TOMISLAV CVITKOVIĆ, zamjenik 
gradonačelnika, VESNA MRZLJAK, viša savjetnica za urbanizam i razvoj, 
DOMAGOJ KALANJ, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno 
planiranje, ZORAN TOMIĆ, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije, DINO 
STOŠIĆ, predstavnik UO za opće poslove i društvene djelatnosti, ALEN BRUKETA, 
direktor Komunalog trgovačog društva «IVANJ» d.o.o., IGOR UREMOVIĆ, direktor 
KTD «Vodovod Žrnovnica» d.o.o., NIKOLA DERANJA, predsjednik Udruženja 
obrtnika Grada Novog Vinodolskog  
Zapisničar: KRISTINA PAVELIĆ, administrativni referent u UO za opće poslove i 
društvene djelatnosti 
Novinar: Anto Ravlić 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić otvorio je 6. sjednicu Gradskog vijeća, 
pozdravio nazočne, konstatirao da sjednici prisustvuje 13 članova Gradskog vijeća i da 
Vijeće može donositi punovažne odluke.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je pročitao predloženi 

 
 

DNEVNI  RED 
 

Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća. 
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VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI 
 

1.a) Prijedlog Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu sa 
Projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu i sastavnim Programima 

 
b) Prijedlog  Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu 
 
c) Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2018. godinu 
 
d) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu 
 
e) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. 

godinu 
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski 
 

Predsjednik Gradskog vijeća je predložio dopunu Dnevnog reda s točkom  
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima, 

koja se jednoglasno prihvatila. Za navedenu dopunu Dnevnog reda vijećnici su dobili 
materijale prije početka sjednice. 
 
Kako na predloženi Dnevni red s dopunom nitko nije imao primjedbi, dopuna s 
točkom 3. se smatra usvojena i postaje sastavni dio dnevnog reda. Isti sada glasi 
 

DNEVNI  RED 
 

Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća. 
VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI 

 
1.a) Prijedlog Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu sa 

Projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu i sastavnim Programima 
 
b) Prijedlog  Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu 
 
c) Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2018. godinu 
 
d) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu 
 
e) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. 

godinu 
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2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima  
 

Prelazi se na Dnevni red  
 
Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća  
 

Članovi Gradskog vijeća nisu imali  primjedbi na Zapisnik s 5. sjednice sjednice 
Gradskog vijeća, te se isti usvaja. 

 
 
Vijećnik ZORAN BUTORAC je u vezi točke  1. s prošle sjednice Program rada Savjeta 
mladih Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu naveo kako smatra da nije toliko 
bitno tko je sve sudjelovalo u raspravi, već je bitno da je konstatirano kako Savjet 
mladih ne funkcionira kako bi trebao. Drži da se po toj točki samo „preletilo“ i da se 
prihvatilo tako kako je, ali  da bi se o tome trebalo još razgovarati. Jer ako ne 
funkcionira rad mladih u gradu, onda ćemo kad-tad naići i na veće probleme. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je odgovorio kako se zapisnik sa sjednica Gradskog 
vijeća vodi u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski 
(SN PGŽ broj 28/09 i 12/13). U skladu s čl. 114. i 115. Poslovnika, zapisnik sadrži 
osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima i vijećničkim pitanjima, o 
sudionicima u raspravi, te o donesenim odlukama. U zapisnik se unosi i rezultat 
glasovanja o pojedinom predmetu. O radu na sjednici Vijeća vodi se i tonski zapis, 
koji sadrži potpun tijek sjednice. Upravni odjel Grada dužan je članu Vijeća, na 
njegov zahtjev, omogućiti reprodukciju tonskog zapisa. 
 
 

VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Predložio je da se ubuduće sjednice Gradskog vijeća snimaju video zapisom 
kako bi se isti mogao objaviti na WEB stranicama Grada. Misli da se tako radi i 
u susjednom gradu Crikvenica, pa da se može tako i kod nas. Smatra da bi to 
ljudima bilo zanimljivo baš zbog ovakvih stvari što se ne pišu sve pa da ljudi 
mogu vidjeti što se sve raspravljalo na sjednicama. Često se susreću s 
primjedbama građana što se to radi na sjednicama gradskog vijeća. Ovo bi im 
bila prilika da i sami vide. 

- Rakao je kako je  čuo od nekih ljudi s područja grada da su u Klenovici za Sv. 
Nikolu dijeljeni pokloni djeci, a da u Novome toga nije bilo. Zanima ga da li je 
to dijelio Grad i da li je to bilo organizirano samo za Klenovicu. Ako je, zašto 
nije i za ostale dijelove Grada.   

 
TOMISLAV CVITKOVIĆ 
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- Rekao je kako je u Klenovici već nekih 7-8 godina običaj da se za Sv. Nikolu 
dijele djeci iz mjesta pokloni. Pokloni se kupuju iz sredstava Zavičajne udruge 
Klenovica. Inicijativu je pokrenuo pred 7 godina vlč. Matija i taj su običaj 
mještani Klenovice nastavili. Ako se zbog toga stvorila zbrka, iskreno mu je 
žao, ali ponavlja, djeci iz Klenovice poklone je nabavila Zavičajna udruga 
Klenovica iz vlastitih sredstava. 
 
 
 

 
NEVEN PAVELIĆ 

- Taj je dan bilo i otvorenje dječjeg igrališta u Klenovici gdje su sudjelovali 
predstavnici iz Grada, pa je netko te poklone djeci možda zbog toga povezao s 
Gradom. 

 
ZORAN BUTORAC 

- Pitao je gradonačelnika u vezi nogostupa u Šenoinoj ulici. Ističe kako tamo 
godinama nije napravljen niti jedan metar nogostupa. Isto tako ukazao je i na 
problem kod bistroa Tomas gdje je nogostup uređen, ali se u sezoni njime ne 
može proći, jer vlasnici radnji iznose svoju robu iz radnji i prodaju je duž 
nogostupa, pa pješaci moraju prolaziti po prometnici.  

 
VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Novi Vinodolski ima 128 km neazvrstanih cesta. Od toga ima jako puno 
nogostupa. Nešto je već uređeno, nešto se uređuje a nešto će se još urediti. 
Krenulo se i u sanaciju parkirnih mjesta jer i toga nedostaje. O nogostupima se 
vodi računa, planira se sanacija. Ne može obećati da će to biti gotovo za 
sljedeću godinu, ali svakako će se urediti, poširiti ili sanirati već gdje što treba.  

- Sada se sa Hrvatskim cestama ide na saniranje „crnih točaka“ jer smatra da nam 
je to sada prioritet. Sanacija nogostupa i izgradnja parkirališta planira se odmah 
iza toga. 

- U vezi nogostupa kod Tomasa za sljedeću godinu se pripremaju novi ugovori s 
vlasicima lokala i vjeruje da će to iduće ljeto izgledati mnogo prihvatljivije. 
Dok je komunalni redar tamo sve štima, čim se makne oni se razvuku po 
cijelom nogostupu. Biti će limitirana i ocrtana površina do koje se može izložiti 
roba a da ostane prostor i za nogostup. Čak postoji mogućnost da se u 
večernjim satima zatvori taj dio prometnice i da bude sastavni dio pješačke 
zone Korza. Ali o tome će se još razgovarati. 

 
MARINKO BULJAT 

- Smatra da bi bilo najzgodnije sve te lokale preseliti na prostor tržnice jer je ista 
ionako prazna. 

 
VELIMIR PIŠKULIĆ 
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- Odgovorio je kako se to ne može učiniti jer su korisnici prostora ujedno i  
vlasnici lokala, samo je problem što sa svojom robom uzurpiraju dio nogostupa 
koji ne bi smjeli koristiti. 

 
 
Ad.1)  
a) Prijedlog Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu sa Projekcijama 
Proračuna za 2019. i 2020. godinu i sastavnim Programima 

 
b) Prijedlog  Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 
godinu 

 
c) Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 
godinu 

 
d) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu 

 
e) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu 
 
 
Obrazloženje po ovoj točki dao je pročelnik UO za financije i javnu nabavu ZORAN 
TOMIĆ. 
U raspravi su sudjelovali MIHAEL JOVANOVIĆ, VELIMIR PIŠKULIĆ, ZORAN 
TOMIĆ, NEVEN PAVELIĆ, BOJAN ZORIČIĆ, ZORAN BUTORAC, IGOR 
UREMOVIĆ i MARINKO BULJAT. 
 
 

a) Sa za 10 glasova ZA i 3 glasa PROTIV donosi se 
 

PRORAČUN GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2018. GODINU SA 
PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU I SASTAVNIM 

PROGRAMIMA 
 
 

b) Sa za 10 glasova ZA i 3 glasa PROTIV donosi se 
 

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU 

 
 

c) Sa za 10 glasova ZA i 3 glasa PROTIV donosi se 
 

PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU 
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d) Sa za 10 glasova ZA i 3 glasa PROTIV donosi se 
 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2018. 
GODINU 

 
 

e) Sa za 10 glasova ZA i 3 glasa PROTIV donosi se 
 

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA NOVI 
VINODOLSKI ZA 2018. GODINU 

 
 
 
Ad.2) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski 
Obrazloženje po ovoj točki dao je pročelnik UO za komunalni sustav i prostorno 
planiranje DOMAGOJ KALANJ. 
U raspravi su sudjelovali MIHAEL JOVANOVIĆ, DOMAGOJ KALANJ i NEVEN 
PAVELIĆ. 
 
Sa 13 glasova ZA donosi se 

 
ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA NOVI VINODOLSKI 
 
 
 
Ad3) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima  
Obrazloženje po ovoj točki dao je pročelnik UO za financije i javnu nabavu ZORAN 
TOMIĆ. 
Po ovoj točki nije bilo rasprave. 
 
Sa za 10 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa donosi se 
 

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA 
 
 
 

Dovršeno u 19,00 sati 
 
 
ZAPISNIK VODIO   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
     
    Dino Stošić                                               Neven Pavelić 


