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           REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

    Grad Novi Vinodolski 
                GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/18-50/2 
URBROJ: 2107/02-01-18-3 
 

Z A P I S N I K 
sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održane  

15. veljače 2018. godine  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. 
Opravdano odsutni: 
SAŠA ĐUJIĆ i JOSIP SILOV. 
Ostali nazočni: 
VELIMIR PIŠKULIĆ, gradonačelnik, TOMISLAV CVITKOVIĆ, zamjenik 
gradonačelnika, VESNA MRZLJAK, viša savjetnica za urbanizam i razvoj, MAJA 
PILEPIĆ, v.d. pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti, DOMAGOJ 
KALANJ, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, 
IGOR UREMOVIĆ, direktor KTD «Vodovod Žrnovnica» d.o.o., VLADIMIR 
BUTKOVIĆ, direktor Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski, 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 9. sjednicu Gradskog vijeća, 
pozdravio nazočne, konstatirao da sjednici prisustvuje 13 članova Gradskog vijeća i da 
Vijeće može donositi punovažne odluke.  
 
Predsjednik Gradskog vijeća je rekao kako su se iz PP Crikvenica ispričali, te  da nisu 
u mogućnosti prisustvovati današnjoj sjednici i da će se  1. točka Dnevnog reda – 
Izvješće o sigurnosnoj situaciji za 2017., a predviđena  u materijalima odgoditi za 
sljedeću  sjednicu Gradskog vijeća.  
Predsjednik Gradskog vijeća predlaže da se 1. točka skine s Dnevnog reda. 
Sa 13 glasova Za prihvaća se skidanje točke. 
Predložio je sljedeći: 
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DNEVNI RED 

Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća. 
VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI 

 
1.a) Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Novog 

Vinodolskog 
 

   b) Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski 
 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog 
 

3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog 
 

4. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi III. Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA 
 

5. Prijedlog Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja obveze komunalnog 
doprinosa za izgradnju sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale, 1. i 3. 
faze u sklopu II. faze rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja 
Klenovica 
 
S obzirom da vijećnici nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red isti se smatra 
usvojen. 
 
Prelazi se na Dnevni red  
 
Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća  
 

Članovi Gradskog vijeća nisu imali  primjedbi na Zapisnik s 8. sjednice sjednice 
Gradskog vijeća, te se isti usvaja. 

 
 
 

VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Rekao je kako misli da smo mi jedini grad u Županiji koji ne dodjeljuje nagrade 
za sportaša godine. Zanima ga zašto je to tako. Kakav je postupak da se isto 
promijeni; treba li to napraviti preko nekog sportskog saveza ili gradskom 
odlukom. Smatra kako na razini Grada ima puno sportaša koji zaslužuju da 
dobiju takvu nagradu, počevši od naših rukometašica, karatista, imamo i 
košarkaša Frana Pilepića za kojeg zna cijela Hrvatska i šire.  Mi smo mala 
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sredina, ali drži da tu ipak ima prostora da se nagrade zaslužni sportaši. Godina 
je tek na početku. Smatra da imamo vremena do kraja godine provjeriti kakav je 
postupak, složiti Odluku kojom ćemo to moći napraviti, te odati istaknutim 
sportašima priznanje, počast, nagradu, ili kako god to već nazvali. Siguran je 
kako će se svake godine naći netko tko će na neki način „iskočiti“, te zaslužiti 
takvo priznanje iz bilo kojeg aspekta sporta u našem gradu. Moli još jednom da 
se to razmotri kao sugestija, prijedlog, inicijativa, ili  na bilo koji način samo da 
se donese takva mogućnost, jer drži da je to nešto što bi u gradu trebali imati.  

- Drugo pitanje odnosi se na vodifikaciju sela u Gornjem Zagonu. Zanima ga da 
li će se u to krenuti prije početka turističke sezone. Ljudi koji iznajmljuju svoje 
kuće turistima, htjeli bi znati da li će zbog radova na vodovodnoj mreži moći 
doći do kuća koje su iznajmili za odmor. Neki iznajmljivači imaju goste već od 
1. svibnja pa ih zanima kako će se radovi izvoditi, u kojem periodu te da li će 
cesta biti prohodna. Moli direktora Vodovoda da mu odgovori kako se 
vodifikacija tih mjesta planira izvesti, tako da zna reći ljudima koji tamo žive, a 
i onima koji iznajmljuju svoje kuće turistima.   
 

IGOR UREMOVIĆ 
- Što se tiče radova na vodifikaciji mjesta Gornjeg Zagona, direktor Igor 

Uremović je rekao kako je javna nabava izvršena preko Agencije za 
poljoprivredu i ribarstvo. Moraju sada još izvršiti neke ex post kontrole, a 
radovi bi trebali krenuti u 3. mjesecu. Ako ima ljudi koji se bave turizmom, 
može se sa njima dogovoriti dinamika radova kako bi se sve napravilo, a da se 
ih se što manje povremenim zatvaranjem  ceste smeta. Ima pet sela u kojima se 
treba provesti vodifikacija i gledati će se ići na ruku mještanima. Uglavnom, 
radovi bi trebali početi u 3. mjesecu i biti gotovi do kraja svibnja. Vodu trebaju 
dobiti sva mjesta osim Krasnice. Krasnica vodu dobiva preko Batera.  

 
MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Zahvalio je na odgovoru i rekao kako su ljudi u Gornjem Zagonu jako 
zadovoljni da se to radi, ali je zamolio da se nebi dogodilo da gosti koji su 
platili avans da dođu na odmor ne mogu prići kući za odmor zbor radova na 
cesti, koja je ionako je uska kao da je jednosmjerna, pa ako su još i radovi u 
tijeku, neće se moći prolaziti. Ali, ističe, ako direktor kaže da će to biti u redu, 
da će se radovi izvoditi u dogovoru sa mještanima, tada vjeruje da neće biti 
problema. 
 

VELIMIR PIŠKULIĆ 
- Vezano na prvo pitanje o nagradama sportašima, gradonačelnik je odgovorio 

kako je to i njegov stav. Nastojati će da se neke stvari tu promijene. Kao prvo 
da se promijeni Odluka o dodjeli priznanja zaslužnim - istaknutim građanima. 
Takva odluka postoji, ali je zastarijela i mora se dopuniti i  izmjeniti.  Zalaže se 
da se tu uvrsti i nagrađivanje mladih istaknutih sportaša koji postižu značajne 
rezultate u osnovnim i srednjim školama kako na županijskom, tako i na 
državnom nivou. Založiti će se za to da se pripremi prijedlog odluke u kojoj bi 
se obuhvatili i takvi oblici priznanja i nagrada istaknutim sportašima iz našeg 
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grada. Ta će Odluka biti predočena i Gradskom vijeću, te ćemo o njoj 
zajednički prodiskutirati i vidjeti kako će u konačnici izgledati, tko će se sve 
moći kandidirati i po kojim kriterijima. Navodi kako bi to moglo vrlo brzo biti 
na klupama vijećnika. 

 
NEVEN PAVELIĆ 

- Rekao je kako se slaže da bi to moralo funkcionirati. Navodi kako je i njegov 
prijatelj dr. Starčević već nekoliko puta pitao zašto toga nema u gradu, te drži 
da će se i on ako bude potrebno vrlo rado kao sportaš uključiti svojim savjetima 
i volontiranjem u takvu priču.  

 
MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Rekao je kako za Ivanjsku više neće govoriti. Da je to već prešlo svaku mjeru te 
da on dosta vremena provodi na poslu, ne stigne puno boraviti tamo, ali smatra 
da ljudi koji žive u Ivanjskoj ulici imaju previše strpljenja. Ističe kako već 
nekoliko puta to spominje na gradskom vijeću i da se za dovršetak istog ne 
zalaže jer je to pred njegovim vratima već bi se za takvu stvar zalagao i da je na 
bilo kojem drugom području grada. Stvarno su tamo izvođači prešli već sve 
obećane termine dovršetka radova. To je ulaz u Novi Vinodolski i to nam je 
ogledalo grada. I žalosno je ponavlja da se nije dovršilo te da na gradilištu nema 
nikoga. 

 
VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik je zamolio za još malo strpljenja te rekao kako vjeruje da će to 
zajedno s mostom koji je tamo planiran kao izlaz na Županijsku cestu uskoro 
biti dovršeno. 

 
  
 
 
Ad.1) a) Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Novog 
Vinodolskog 

b) Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski 
 
Obrazloženje po ovim točkama dala je v.d. Pročelnica UO za opće poslove i društvene 
djelatnosti MAJA PILEPIĆ. 
U raspravi su sudjelovali: MIHAEL JOVANOVIĆ, MAJA PILEPIĆ, VELIBOR 
TOPOLOVEC, NEVEN PAVELIĆ, VESNA MRZLJAK i TOMISLAV CVITKOVIĆ 
 
Sa 13 glasova ZA donosi se 
 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
STATUTA GRADA NOVOG VINODOLSKOG 
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Sa 13 glasova ZA donosi se 
 

POSLOVNIČKA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA 
GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI 

 
 
 
Ad.2) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog 
Obrazloženje po ovoj točki dao je gradonačelnik VELIMIR PIŠKULIĆ. 
Po ovoj točki nije bilo rasprave 
 
Sa 13 glasova ZA donosi se 
 

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I 
DJELOKRUGU RADA GRADSKE UPRAVE GRADA NOVOG VINODOLSKOG 

 
 
 
Ad.3) Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog 
 
Obrazloženje po ovoj točki dala je v.d. Pročelnica UO za opće poslove i društvene 
djelatnosti MAJA PILEPIĆ. 
U raspravi su sudjelovali MIHAEL JOVANOVIĆ, MAJA PILEPIĆ i VELIBOR 
TOPOLOVEC 
 
Sa 10 glasova ZA i 3 glasa PROTIV donosi se 
 

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I 
NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA NOVOG VINODOLSKOG 

 
 
 

Ad.4) Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi III. Izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA 
 
Obrazloženje po ovoj točki dao je DOMAGOJ KALANJ, pročelnik Upravnog odjela 
za komunalni sustav i prostorno planiranje. 
Po ovoj točki nije bilo rasprave. 
 
Sa 13 glasova ZA donosi se 
 

ODLUKA 
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE O IZRADI 

III.IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA MARINA 
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Ad.5) Prijedlog Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja obveze komunalnog 
doprinosa za izgradnju sekundarnog lukobrana i produženje operativne obale, 1. i 3. 
faze u sklopu II. faze rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog značaja 
Klenovica 
 
Obrazloženje po ovoj točki dao je DOMAGOJ KALANJ, pročelnik Upravnog odjela 
za komunalni sustav i prostorno planiranje. 
U raspravi su sudjelovali: MIHAEL JOVANOVIĆ, NEVEN PAVELIĆ i DOMAGOJ 
KALANJ. 
 
Sa 13 glasova ZA donosi se  
 

ODLUKA 
 
 1. Prihvaća se zahtjev Županijske lučke uprave Novi Vinodolski, Trg 
Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski, za potpuno oslobađanje od plaćanja obveze 
komunalnog doprinosa za izgradnju sekundarnog lukobrana i produženje operativne 
obale, 1. i 3. faze u sklopu II. faze rekonstrukcije luke otvorene za javni promet lokalnog 
značaja Klenovica, na novoformiranim k.č.br. 4261/2 i k.č.br. 3379/442, k.o. Ledenice, 
koje nastaju od k.č.br. 4261 (more) i 3379/433 k.o. Ledenice, te na dijelu postojećih 
k.č.br. 4258 i 3379/434 k.o. Ledenice, površine 1.194,00 m2, utvrđenog Rješenjem, 
KLASA: UP/I-361-03/17-01/39, URBROJ: 2107/02-07-18-2 od 15. siječnja 2018. godine u 
ukupnom iznosu od 158.895,21 kn. 

 
2. Troškovi potpunog oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa 

namirit će se iz poreznih proračunskih prihoda Grada Novi Vinodolski. 
 
3. Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje  Grada Novi 

Vinodolski po primitku ove Odluke donijet će Rješenje o oslobađanju od obveze 
plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Županijske lučke uprave Novi Vinodolski u 
cijelosti. 
 
 

Dovršeno u 18,40 sati 
 
 
ZAPISNIK VODILA   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
    Maja Pilepić                                       Neven Pavelić 


