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           REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

    Grad Novi Vinodolski 
                GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/18-50/1 
URBROJ: 2107/02-01-18-3 
 

Z A P I S N I K 
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održane  

31. siječnja 2017. godina  s početkom u 11,00 sati 
 
 

Nazočni članovi Gradskog vijeća: 
DRAGANA BARIČEVIĆ, MARINKO BULJAT, ZORAN BUTORAC, NENAD 
CVITKOVIĆ, ZORAN DJAK, SAŠA ĐUJIĆ, ANA JOVANOVIĆ, MIHAEL 
JOVANOVIĆ, SNJEŽANA KLAIĆ, TATJANA LEKAJ, NEVEN PAVELIĆ, JOSIP 
SILOV, IVA TOMLJANOVIĆ, VELIBOR TOPOLOVEC i BOJAN ZORIČIĆ. 
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., VLADIMIR BUTKOVIĆ, direktor Turističke 
zajednice Grada Novi Vinodolski, KRISTIAN STIPEČ, rukovoditelj PJ Čistoća u 
„Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj“ 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 8. sjednicu Gradskog vijeća, 
pozdravio nazočne, konstatirao da sjednici prisustvuje 15 članova Gradskog vijeća i da 
Vijeće može donositi punovažne odluke.  
 
MIHAEL JOVANOVIĆ – vijećnik Mihael Jovanović je pročitao njegov apel s prošle 
sjednice Gradskog vijeća da se sjednice Gradskog vijeća ubuduće održavaju u 
posljepodnevnom terminu, te odgovore gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća 
u kojima obećavaju da će ubuduće biti tako. Kako je i ova sjednica zakazana u 
prijepodnevnom terminu, vijećnik Mihael Jovavnović je zamolio da ih se prestane 
lagati i obećavati nešto što se neće sprovesti u djelo.  
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NEVEN PAVELIĆ – predsjednik Gradskog vijeća je izrazio svoje žaljenje što je i 
ovog puta  sjednica zakazana u jutarnjem terminu. Naglašava kako je to iz razloga što 
su počeli mesopusni običaji i u posljepodnevnim terminima imaju obaveze i on i 
gradonačelnik. Također je naglasio kako će još i sljedeća (9.) sjednica biti u jutarnjem 
terimu, a održati će se u utorak 13.02. u 11,00 sati iz razloga što je poslije podne 
čitanje žitka, pa se sjednica ne može održati poslije podne. Iza toga će se sjednice 
ubuduće zakazivati u poslijepodnevnim satima. 
 
 
 
Predsjednik Gradskog vijeća je zamolio nazočne da predloženi dnevni red koji su 
dobili u materijalima razmotre na način da 4. točka postane 1., 3. točka da postane 2., 
2. točka da postane 3. i 1. točka da postane 4. tako da predloženi izmjenjeni dnevni red 
glasi: 

 
 

D N E V N I     R E D 
 

Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća. 
VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada 

Novog Vinodolskog 

2. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

3. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog 

Vinodolskog 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 

5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu 

 
 
Predloženi dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 
 
Prelazi se na Dnevni red  
 
Verifikacija zapisnika s 7. sjednice Gradskog vijeća  
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Članovi Gradskog vijeća nisu imali  primjedbi na Zapisnik s 7. sjednice sjednice 

Gradskog vijeća, te se isti usvaja. 
 

 
 

VIJEĆNIČKA PITANJA 
 
SAŠA ĐUJIĆ 

- S obzirom kako se već nekoliko puta razgovaralo o parku i plaži koja bi trebala 
ići u koncesiju, vijećnik Saša Đujić je pitao kakve su ono bijele konstrukcije 
kod Lopara; da li su to lansirne rampe za na Mjesec ili nešto drugo. Naglašava 
kako je jako ružno vidjeti tamo tu nepreglednu površinu bijelih stupova visine 
cca. 40 cm. Pretpostavlja da su to stalci za suncobrane. Također se vidi da netko 
na tome radi neke intervencije, a obećano je da će se to dati u koncesciju. 
Zanima ga u kojoj fazi se sada ta namjera nalazi. Da li su već poduzete neke 
radnje prema Županiji da se to koncesionira. Zanima ga tko tamo sada radi, što 
radi i kako radi, jer toga, koliko se sjeća, pred par mjeseci nije bilo. Također je 
rekao da se tamo sada nalazi i nekakvo crno kamenje koje se u ništa ne uklapa i 
ne liči na ništa, za razliku od onog drugog dijela parka što vodi prema groblju.  

 
VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik je rekao kako su one „lansirne rampe“ ostale od suncobrana još 
od sezone koje vlasnik još nije uklonio. A da izgleda grozno je istina, jer more i 
jugo su učinili svoje. Kada je u pitanju koncesija, radi se na tome. Danas ima 
jedan razgovor na tu temu. Županija je to prihvatila. Ići će u koncesioniranje. 
Problem će biti jedino rok. Županijska skupština je tek u drugom mjesecu, te 
ako se raspiše koncesija, to će biti tek u 4. mjesecu. Tako da je pitanje što se 
može za ovu sezonu napraviti. Mi inzistiramo na dobivanju koncesije. Ako se 
ova sezona ne uspije, a pretpostavlja da će se vrlo malo uspjeti, tada će se 
krenuti odmah na jesen. Ima nekoliko zainteresiranih. Idući tjedan dolaze još 
jedni. Nama je to u interesu da ide u koncesiju i da se plaže urede. Ići će se i u 
sanaciju Male rivice jer je i nju jugo oštetilo. Nada se da ćemo imati 
koncesionara, ali ga je strah da neće moći puno napraviti do ove sezone jer je 
taj dio prilično zahtjevan i ima dosta za nasipavati. Četvrti mjesec je blizu, 
vidjeti ćemo tko će biti koncesionar i što će uspjeti napraviti do sezone. 
Odgovor vas vijećnike vjerojatno ne zadovoljava, nastavio je gradonačelnik i 
rekao kako mu je žao, jer ne zadovoljava ni njega, ali to je jedini način da se 
tamo napravi reda kako na plaži tako i na šetnici. Nada se da će se to uspjeti 
koncesionirati i krenuti na bolje. Ponavlja da to nije mala investicija. Da bi se 
dobile kvalitetne plaže morati će se raditi na izvlačenju pera i  nasipavanju 
plaža, a to je svakako dugotrajniji proces. Niti jedna plaža, pogotovo 
nasipavanjem od 10 do 15 m se ne može napraviti za samo jednu godinu. More 
kroz godinu napravi svoje, pa se takve plaže moraju konstantno dohranjivati. 
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BOJAN ZORIČIĆ 

- Zanima ga postoji li nekakav projekt, odnosno da li je Grad pripremio ideju 
kako bi ta sanacija i uređenje plaža trebala izgledati, ili će koncesionari 
prilagođavati sebi kako to bude njima odgovaralo.   

 
VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Koncesionari moraju prilagoditi priču onako kako to Gradu i Županiji 
odgovara. Grad ima Idejno rješenje za to. Onaj tko dobije koncesiju, imati će 
obavezu napraviti projekt i  urediti kako je predviđeno.  

- Na pitanje vijećnika Bojana Zoričića da li se može dobiti na uvid Idejno 
rješenje, odgovorio je kako može doći u Grad kada god mu to odgovara i vidjeti 
ga. 

 
ZORAN BUTORAC 

- S obzirom kako je na jednom od Gradskih vijeća rečeno da se plaže na 
Bribirskoj obali rade za visoku kategoriju hotela, očito je netko ustanovio da je 
to nedovršeni projekt. Vidi da se tamo nešto radi na popravljanju onih onih 
„hexagona“, ali jako loše. Već 5-6 dana tamo rade dva čovjeka za koje smatra 
da nemaju veze s plažama. Postavljaju neko kamenje i betoniraju. Čudite se, ali 
to je tako, ističe vijećnik Zoran Butorac. 

- Drugo pitanje je zapravo primjedba, a vezana na popravljanje Korza. Tamo gdje 
su bile razbijene one dugačke uske lampe i ono što su tamo naknadno majstori 
popravljali je katastrofa. Kao da su se djeca igrala, a ne radili ozbiljni majstori. 
Činjenica je da je Korzo u stanju u takvom kakvom je, ali barem ono što se sada 
radi i renovira da se napravi kako treba. 

- Glavno pitanje mu je da li će se početi transparentno prikazivati troškovna  
strana gradskog proračuna. Smatra da ako on kao gradski vijećnik ne može ući 
u to i pogledati, kako će onda u isto moći imati uvid neki drugi građanin grada 
Novog Vinodolskog. Smatra da je u današnje vrijeme kompjutera dvije minute 
posla da se može vidjeti što je taj mjesec plaćeno, ali on kao gradski vijećnik u 
to nema uvid.  

 
VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik je rekao kako zna o čemu se radi na Korzu, da su izvođaču date 
primjedbe, da će ukloniti nedostatke i napraviti to kako treba. 

 
DOMAGOJ KALANJ 

- Što se tiče radova na Bribirskoj obali to je sanancija koja je dogovorena sa 
izvođačem. Nakon dovršetka sanacije pregledati će se što je napravljeno i 
napraviti primopredaja. Ako nešto ne bude kako treba, popraviti će se.  

 
ZORAN TOMIĆ 

- Pročelnik UO za financije i javnu nabavu je rekao kako je Zakonom propisan 
točan oblik, sadržaj  i rokovi finanijskih izvještaja.  Polugodišnji i godišnji 
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izvještaj se podnosi točno u propisanom obliku. Nije dozvoljena sloboda i 
improvizacija.  

 
VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik smatra da tu nema nikakvih tajni i da se točno može vidjeti 
izvještaj za proteklu godinu. Svaki završni i polugodišnji račun dolazi na 
Gradsko vijeće na usvajanje. Tako svake godine, pa i ove. Ništa se ne radi 
zakulisno, ni bez usklađenja sa Zakonom i propisima. 

 
NEVEN PAVELIĆ 

- Ne vjeruje da je bilo kakav problem da svaki vijećnik kojeg nešto zanima što se 
tiče financija dođe do pročelnika UO za financije i javnu nabavu i dozna to što 
želi. 

 
BOJAN ZORIČIĆ 

- Skrenuo je pažnju na „pametnu klupu“ koja služi kao punjač mobitela, a nalazi 
se na Bribirskoj obali. Rekao je kako ista nije toliko pametna da se može sama 
očistiti, pa apelira da se organizira netko tko će brinuti o njoj da bude uvijek 
čista. 

 
VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Ističe kako je puno veći problem što postoje ljudi koji tu klupu oštećuju, pa ista 
zbog toga trenutno ne služi svrsi. Priključci su kompletno uništeni i moraju se 
popraviti. Apelira ovim putem na sve građane da vode računa o imovini Grada i 
da istu ne uništavaju. 

 
JOSIP SILOV 

- Vijećnik Josip Silov je rekao kako je lijepo da kolege iz Novog Vinodolskog 
ukazuju na probleme u gradu pa se možda i poprave. Na isti način on želi 
ukazati na problem očuvanje tradicije i kulturne baštine u Donjem Zagonu. 
Rekao je kako su mu mještani Donjeg Zagona u kojem živi ispričali kako su u 
Zagonu postojala tri spomenika kulture - tri okapnice - spremnika za vodu. 
Danas je ostala samo jedan. U derutnom je stanju i zapušten. U njemu raste 
grmlje i bacaju se vrećice, pa čak i šuta sa raznih lokacija na kojima se nešto 
gradi u mjestu. Negdje su već izrasla i stabla. S obzirom da su dva spremnika za 
vodu već totalno uništena, drži da bi se trebao barem ovaj posljednji sačuvati. 
Možda prije nekih 10-15 godina nije billo turista u Zagonu, ali danas jako puno 
ljudi dolazi u Donji Zagon i vide to. Pitaju zašto je tako. Ružno je kada mora 
odgovoriti da to pripada Gradu i da o tome nitko ne vodi računa. Apelirao je još 
jednom da se to očisti i sačuva za buduće generacije. Smatra da to nije velika 
investicija, te da bi Komunalno to moglo riješiti sa dva čovjeka vrlo brzo. Da 
postoji mjesni odbor on bi to, ističe, predložio na mjesnom odboru da se skupe 
mještani i da sami očiste, ali, na žalost, mjesni odbor ne postoji, pa se nema 
kome obratiti.  
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VELIMIR PIŠKULIĆ 
- Hrvatske vode sada čiste tamo jedan veći bunar. Zna da se ne radi o tome 

bunaru, jasno mu je o čemu govori vijećnik Josip Silov, razumije problem. 
Također ističe da za to i ne treba mjesni odbor. U mjestu postoji Udruga za 
narodne običaje pa bi se i oni mogli uključiti. Vrlo su aktivni i vjeruje da bi bili 
spremni uskočiti u rješavanje tog problema.  

 
DRAGANA BARIČEVIĆ 

- Vijećnica Dragana Baričević je rekla kako je Udruga uvijek tu za sve što je za 
dobrobit njihovog mjesta. 

 
NEVEN PAVELIĆ 

- Predsjednik Gradskog vijeća je rekao vijećniku Josipu Silovu da i on stoji na 
raspolaganju te da se mogu jedan dan naći i dogovoriti kako uz pomoć Udruge 
za narodne običaje riještiti taj problem. 

- U vezi problema sa dinamikom uređenja Ivanjske ulice predsjednik Gradskog 
vijeća je u šali naveo da ispada kao da se ista radi takvom dinamikom kontra 
vijećniku Mihaelu Jovanoviću koji na svakom Gradskom vijeću pita što je s 
time i kada će biti gotovo. U nastavku je postavio pitanje zašto radovi u 
Ivanjskoj ulici idu tako sporo i kada će se ta ulica završiti. 

 
VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Istina je da radovi u Ivanjskoj ulici idu sporijom dinamikom nego što je 
dogovoreno i planirano. Treba imati još malo strpljenja i biti će to uskoro 
dovršeno. 

 
MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Ističe da su stanovnici te ulice jako strpljivi, da su strpljivi još od prije lokalnih 
izbora te da se radovi tamo rade već godinu dana. Da su u godinu dana jedan po 
jedan kamen pomicali već bi je završili. Apelirao je na gradonačelnika da izvrši 
pritisak na izvođača da to završe. Ističe kako ga je strah da će se na kraju tamo 
dogoditi „građanski neposluh“. Ljudi su tamo zbog toga jako ljuti. Stanovnici te 
ulice kao i svi ostali koji tuda prolaze kada vide tu cestu – vide Grad. To nije 
dobro za nikoga.  
 

SAŠA ĐUJIĆ 
- Rekao je u šali kako će gradonačelnik Piškulić morati na kraju postupiti kao 

gradonačelnik Bandić te doći sa svojih 5 suradnika na gradilište, početi vikati i 
reći neka svi radnici idu svojim kućama te da će on sam to dovršiti. Onda će se 
valjda nešto pokrenuti (!) 

 
VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik je rekao je kako nema takav stil rada, ali će dati sve od sebe da 
se to uskoro riješi.  
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Ad.1) Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada 
Novog Vinodolskog  
 
S obzirom kako su točke od 1. do 4. međusobno tematski povezane pročelnik UO za 
komunalni sustav i prostorno planiranje DOMAGOJ KALANJ je u obrazloženju točke 
1  zajedno dao i obrazloženje po točkama 2., 3. i 4. 
 
U raspravi o točkama od 1 – 4 sudjelovali su: Saša Đujić, Domagoj Kalanj, Neven 
Pavelić, Alen Bruketa, Zoran Butorac, Zoran Djak, Velibor Topolovec i Marinko 
Buljat. 
 
 
Sa 10 glasova ZA i 5 glasova PROTIV donosi se 
 

ODLUKA 
O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG 

KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA 
PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG 

 
 
 
Ad.2) Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
 
Sa 15 glasova ZA donosi se 

 
ODLUKA  

O POVJERAVANJU OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA 
MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG  

KOMUNALNOG OTPADA 
 

 
 
Ad.3.) Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog 
Vinodolskog  
 
Sa  15  glasova ZA donosi se 
 

ODLUKA 
O MJERAMA ZA SPREČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I 

MJERAMA ZA UKLANJANJE ODBAČENOG OTPADA NA PODRUČJU 
GRADA NOVOG VINODOLSKOG 
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Ad.4.) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu 
 
Sa  15  glasova ZA donosi se 
 

ODLUKA 
O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU 

 
 
 
 
 
Ad.5.) Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu 
Obrazloženje po ovoj točki dao je DINO STOŠIĆ, predstavnik UO za opće poslove i 
društvene djelatnosti. 
U raspravi je sudjelovao Neven Pavelić. 
 
Sa 15 glasova ZA donosi se 

 
ODLUKA 

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA  
ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA NOVOG  VINODOLSKOG 

ZA 2018. GODINU 
 
 
 
 
 
 

Dovršeno u 12,10 sati 
 
 
ZAPISNIK VODIO   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
    Dino Stošić                                       Neven Pavelić 


