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           REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

    Grad Novi Vinodolski 

                GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/18-50/4 

URBROJ: 2107/02-01-18-3 

 

Z A P I S N I K 

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održane  

29. ožujka 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, JOSIP SILOV, 

VELIBOR TOPOLOVEC i BOJAN ZORIČIĆ. 

Opravdano odsutni: 

SAŠA ĐUJIĆ 

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, DIJANA KNEZ, pomoćnica pročelnika UO za  

komunalne poslove i prostorno planiranje, ZORAN TOMIĆ, pročelnik UO za financije i 

javnu nabavu, IGOR UREMOVIĆ, direktor KTD «Vodovod Žrnovnica» d.o.o., ALEN 

BRUKETA, direktor Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o., DRAŽEN ZEKIĆ, 

načelnik Policijske postaje Crikvenica, IVAN ŽGELA, pomoćnik načelnika Policijske postaje 

Crikvenica, SANDRA RISTIĆ, pomoćnica pročelnika UO za financije i javnu nabavu.  

Zapisničar: KRISTINA PAVELIĆ, administrativni referent u UO za opće poslove i 

društvene djelatnosti 

Novinar: Anto Ravlić 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić otvorio je 11. sjednicu Gradskog vijeća, 

pozdravio nazočne, konstatirao da sjednici prisustvuje 14 članova Gradskog vijeća i da 

Gradsko vijeće može donositi punovažne odluke.  

 

Predložio je sljedeći: 

DNEVNI RED 

 

1. Izvješće o sigurnosnoj situaciji za 2017. godinu 

2. a) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog 

Vinodolskog za 2017. godinu 

b) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog 

Vinodolskog za 2018. godinu 

3. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu 

 

Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća  
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Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća  

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine 

5. a) Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Fijolica Novi Vinodolski 

b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena Statuta 

Dječjeg vrtića Fijolica 

6. a) Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. godinu 

b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu  

7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017. - 2022. godine u 2017. godini 

8. Prijedlog Izmjena Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 

Grada Novi Vinodolski 

9. Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu 

10. Imovinsko pravni 

 

S obzirom da vijećnici nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red isti se smatra usvojen. 

 

Prelazi se na Dnevni red  

 

 

Ad.1) Izvješće o sigurnosnoj situaciji za 2017. godinu 

 

Obrazloženje po ovoj točki dao je načelnik Policijske postaje Crikvenica DRAŽEN ZEKIĆ. 

U raspravi su sudjelovali MIHAEL JOVANOVIĆ, NEVEN PAVELIĆ i DRAŽEN ZEKIĆ.  

 

Članovi Gradskog vijeća primaju na znanje Izvješće o sigurnosnoj 

situaciji za 2017. godinu. 

 

 

2.) a) Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novog 

Vinodolskog za 2017. godinu 

b) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog 

Vinodolskog za 2018. godinu 

 

Obrazloženje po ovim točkama dali su v.d. pročelnica UO za opće poslove i društvene 

djelatnosti MAJA PILEPIĆ i tajnik DVD-a SAN MARINO VELIBOR TOPOLOVEC 

U raspravi su sudjelovali: MIHAEL JOVANOVIĆ, MAJA PILEPIĆ, NEVEN PAVELIĆ i 

VELIBOR TOPOLOVEC. 

 

a) Sa 14 glasova ZA donosi se 

ZAKLJUČAK 

 

I 

 Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog  prihvatilo je Analizu stanja sustava civilne 

zaštite na području Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu. 
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II 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim 

novinama» Primorsko-goranske  županije. 

 

 

 

b) Sa 14 glasova ZA donosi se 

ZAKLJUČAK 

 

I 

 Prihvaća se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novog 

Vinodolskog za 2018. godinu. 

 

                           II 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim 

novinama» Primorsko-goranske  županije. 

 
 

3.) Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu 

 

V.d. pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti MAJA PILEPIĆ je izvjestila 

nazočne kako se TENA PERIČIĆ ispričala da zbog bolesti nije u mogućnosti prisustvovati 

sjednici. Predsjednik Gradskog vijeća NEVEN PAVELIĆ je rekao vijećnicima kako imaju u 

materijalima izvješće, kako je mandat članovima Savjeta mladih istekao i da slijede novi 

izbori.  

Vijećnik MIHAEL JOVANOVIĆ je rekao da je očekivao kako će dosadašnja predsjednica 

Savjeta mladih TENA PERIČIĆ ipak prisustvovati sjednici, bez obzira što joj je mandat 

istekao, jer imao je za nju nekoliko pitanja. Također je istaknuo kako je, ako je bolesna, 

mogla poslati svoga zamjenika na ovu sjednicu Gradskog vijeća. Predlaže da se ova točka 

skine s dnevnog reda iz razloga što nema nikoga od predstavnika Savjeta mladih, i nema 

kome postaviti pitanja vezano na predočeno Izvješće o radu.  

Predsjednik Gradskog vijeća se obavezao da će na jednu od idućih sjednica Gradskog vijeća 

doći TENA PERIČIĆ kako bi mogla odgovoriti na pitanja koja zanimaju gradske vijećnike. 

Nakon obećanja predsjednika Gradskog vijeća, vijećnik Mihael Jovanović se složio da se 

točka ne skine s dnevenog reda. 

   

Sa 10 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa donosi se  

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se  Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu 

 

Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća  

 

Članovi Gradskog vijeća nisu imali  primjedbi na Zapisnik s 9. sjednice sjednice Gradskog 

vijeća, te se isti usvaja. 
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Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća  

 

Članovi Gradskog vijeća nisu imali  primjedbi na Zapisnik s 10. sjednice sjednice Gradskog 

vijeća, te se isti usvaja. 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

ZORAN BUTORAC 

- Interesira ga kakvo je stanje ovo ljeto sa Zagori. Priča se da je upitno hoće li raditi ili 

neće, pa s obzirom kako imamo gradonačelnika iz te branše, smatra da bi on mogao o 

tome nešto više znati. 

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Hoteli Novi su privatno poduzeće, svi znamo u kome stanju, ali sigurno nam nije 

svejedno kako će to funkcionirati. S danom 31.3. raskinut je ugovor o najmu s 

VALTUR-om. Bilo je logično da to nitko neće uzeti u najam s obzirom da je turistička 

sezona već pred vratima i sve su pripreme već trebale biti gotove. Međutim, vratili su 

se stari vlasnici da odrade ovu sezonu. Hotele otvaraju 26. travnja. Što će se dalje 

događati, vidjeti ćemo.  

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Rekao je kako će sigurno nešto raditi, jer je vidio oglas u novinama gdje jedna firma iz 

Ogulina koja se bavi vrtlarstvom traži djelatnike za rad u sezonskom periodu na 

području Grada Novog Vinodolskog. Raspitao se je, i saznao kako je to oglas za 

poslove čišćenja i radova na zelenim površinama u Hotelima Novi. 

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Pita vezano za medijske natpise o zemljištu na Bribirskoj obali, gdje je bila rasprava 

između bivšeg gradonačelnika i gospodina koji tuži i kaže da to nije sve bilo po 

zakonu.  Svašta se pričalo, svašta se pisalo, i zanima ga o čemu se točno radi.  

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Smatra da se to pojasnilo reagiranjem u Novom listu, te da je sve napravljeno po 

zakonu i propisu. To je potvrdilo i Gradsko vijeće; da se išlo u prodaju gradskog 

zemljišta koje je 100% gradsko, napravljena je procjena zemljišta, Gradsko vijeće je 

potvrdilo tu procjenu, napravio se kupoprodajni ugovor i g. Rosandić je kupio to 

zemljište. 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Odgovor za sljedeće pitanje je rekao da traži pismeno. Održana je skupština NK 

VINODOL. Pretpostavlja da se nije trebalo pozvati vijećnike, ali bi bila lijepa gesta da 

se to ipak učinilo, kao što je i tajnik DVD-a San Marino pozvao sve vijećnike na Dan 

vatrogastva. Smatra da je NK VINODOL ipak klub od svih nas. Traži da mu se u 

skladu s mogućnošću,  u dogledno vrijeme dostavi financijski izvještaj. Pretpostavlja 

da financije nogometnog kluba vodi Grad ili knjigovodstvo NK ako ga imaju. Traži da 
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mu se dostavi Financijsko izvješće za 2017. godinu, s time da mu se razradi stavku po 

stavku, na način da se vidi koliko je novaca dobiveno ukupno, koliko je novaca 

dobiveno od sponzora,  te na što su novci utrošeni. Ako su to plaće igrača, želi da mu 

se precizira kojim igračima je plaćeno i koliko, koliko su plaćeni treneri, koliko su 

plaćeni direktori i sportski direktori. Zbog toga traži pismeno jer mu je jasno da za te 

podatke koje on traži razrađene treba malo vremena. Može za iduću sjednicu, ili u 

neko dogledno vrijeme, ali, ističe, to mu je jako bitno, te da u davanju podataka budu 

temeljiti. 

NEVEN PAVELIĆ 

- Kaže kako su o skupštini NK Vinodol-a bili obaviješteni građani preko FB stranice 

koju svi rado otvaraju i preko plakata koji su bili postavljeni po gradu, također i 

međusobnom komunikacijom građana, članova kluba i svih zainteresiranih. Članska 

iskaznica je 100,00 kn godišnje i mogao je glasovati samo onaj član koji je platio 

članarinu za prethodnu godinu. Bilo je predočeno i financijsko izvješće i smatra da je 

sve bilo u redu. Što se tiče postavljenog pitanja, vidjeti će što po tome može napraviti.  

Ističe da sportski direktor i direktor nisu plaćeni. Plaćen je tajnik, plaćeni su treneri i 

plaćene su igračima hranarine na  što imaju pravo i to je uglavnom to. 

SNJEŽANA KLAIĆ 

- Pitala je vezano uz probleme Roma, da li se nazire kraj rješavanja problema. Ističe 

kako su jučer imali opet incident. Ovaj put kod Konzuma i stvarno nije bilo lijepo to 

što se događalo. Sreća nije bilo puno ljudi. Zalijetali su se biciklima u ulazna staklena 

vrata, navodno su nešto i ukrali iz Konzuma. Nije bila lijepa slika nikako. 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Na žalost, nije jučer bio problem samo u Konzumu. Stvarali su probleme i u jednoj 

privatnoj kući kod obitelji Plašč. Otišao je tamo kod te obitelji. Stvarno više nije znao 

što reći. Poduzima se sve što je u mogućnosti Grada. Dana 6.04. zakazan je u Županiji 

sastanak upravo na tu temu. Zna i za događaj kod Konzuma, našao se slučajno u 

blizini i odmah je zvao predsjednika udruge Roma iz Rijeke g. Krasnića. Objasnio sam 

mu o čemu se radi. Obećao je tu doći odmah drugi dan, razgovarati s obitelji. 

Gradonačelnik je obećao kako će na ovom sastanku koji će se u PGŽ održati 6.04. 

inzistirati na pomoći da se oni maknu, jer jedna od točaka je i legalizacija romskog 

naselja na Rujevici gdje se nalaze njihovi Romi. To još nije legalizirano već će se grad 

uključiti u to da se dio još legalizira i da se naši Romi odavde tamo presele. Strah ga je 

da je stanje vrlo blizu tome da će se dogoditi „kraval“ . Onda ćemo imati još veći 

problem. Do sada je apelirao na sve službe i u županiji i u državi, nitko ništa ne reagira 

i ne poduzima. To su predmeti koji traju, a kod nas se svaki dan događaju novi 

problemi.  

- Vijećnik Mihael danas nije spomenuo Ivanjsku ulicu, rekao je gradonačelnik,  jer vidi 

da se tamo radi. To će uskoro, do 1. lipnja, biti glavni ulaz u naš grad. Na dijelu tog 

našeg puta su i ovi naši Romi.  Stvarno nema što nisu poduzeli od Centra za socijalnu 

skrb, da se djeca uklone iz tog okruženja, da se zbrinu. Bili su na opservaciji, bila je 

policija… Stvarno ne zna što sve nije poduzeto. Sve to ide „kilavo“ i sporo. Oni žele 

sve to riješiti, ali da mi sami sve napravimo. Bili smo i u Saboru sa g. Kajtazijem sve 

se poduzelo i opet ništa.  
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MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Ističe kako ne vjeruje da su napravili sve što su mogli. Pitao je da li je prostor na kome 

žive Romi gradsko zemljište, a i pita, zašto se tamo ne bi mogla napraviti deložacija. 

Moli da ga nitko ne shvati krivo, ali mi smo u današnje vrijeme svjedoci da se 

deložiraju ljudi koji se ne bi trebali deložirati; hrvatski branitelji, njihove obitelji, i da 

ne nabraja dalje… To je naše zemljište! Ističe da se vidi kako će vremenom s romskim 

obiteljima nastajati još veći problemi. Da se izađe na referendum u Gradu Novom 

Vinodolskom po pitanju deložacije Roma, siguran je da bi bilo 99% građana za 

deložaciju. Možda to sada zvuči grubo, ali ljudima je dosta. Milion puta ih se pokušalo 

socijalizirati – ne prolazi. Što bi se dogodilo da su na nečijem privatnom vlasništvu? 

Da li bi se i tada čekalo?! Smatra da je sada toga već dosta. Ne mogu 5000 ljudi biti 

taoci 20 ljudi. 

TOMISLAV CVITKOVIĆ 

- Ne može se napraviti deložacija samo tako, jer te obitelji tamo žive već dugo godina i 

dobili su prebivalište na toj adresi. Osjetljivo je pitanje baš zato što su to Romi.  

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Zgrada je vlasništvo Komunalnog trgovačkog društva IVANJ, a zemljište je vlasništvo 

KTD Vodovod Žrnovnica. Ne možemo ih deložirati, a da to i napravimo, opet bi imali 

problem. Morali bi im naći nekakav smještaj. Ističe kako to baš nije tako jednostavno 

rješenje. Da idemo i u sufinanciranje iseljenja, siguran je da nema obitelji koja ne bi 

dala neka sredstva za tu namjenu. 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik je rekao vijećniku Mihaelu Jovanoviću kako je potpuno u pravu i da je 

naš jedini cilj maknuti Rome s tog dijela grada, da li na ovaj ili na onaj način. Vlada 

RH je ustrojila nacionalnu strategiju Roma. Jedina od nacionalnih manjina koju treba 

uskladiti sa Zakonom. To još nije usklađeno i kada se to dogodi, a trenutno je u 

proceduri, tek onda oni mogu doći do nekih sredstava. Europa štiti i financijski 

pokriva te nacionalne manjine sa puno novaca.  

TOMISLAV CVITKOVIĆ 

- Ističe kako mu se iz razgovora s g. Kajtazijem, čini da od tih novaca neće biti nikada 

ništa. Isto tako misli da oni neće niti organizirati, niti pronaći neki adekvatni smještaj 

za ove naše romske obitelji. 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Shvaća da je to delikatno pitanje, ali netko će po tome morati donijeti i konačnu 

odluku. Rekao je gradonačelniku da je on tu da kao gradonačelnik između ostaloga 

donosi i neke teške odluke. Ističe kako nije za to da se izbace žene i djeca na ulicu, ali 

ovo sadašnje stanje je postalo neizdrživo. Smatra ako se sa time krene, možda se i 

zajednica Roma brže uključi u  rješavanje tog problema. Ponavlja pitanje što bi se 

dogodilo da su se smjestili na nečijem privatnom zemljištu. Da li bi se reagiralo, ili bi 

se isto ovako čekalo. Naglašava kako su oni tu gradski vijećnici i gradsko dvorište je 

njihovo dvorište. I zajednička odgovornost. Ističe kako nije u poziciji da to pokrene, 

ali gradske službe jesu. 
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VESNA MRZLJAK 

- Smatra da u tom dijelu deložacija pravno na sudu ne bi prošla iz sljedećeg razloga:  

deložacija se provodi u slučaju kada netko protupravno uđe u nečiji prostor. Ovdje ne 

bi baš rekla da se radi o protupravnosti ulaska, jer je još davno pravni prednik Općina 

Crikvenica Romima dala adresu prebivališta na toj adresi. Prema tome, pravni prednik 

je njima dao mogućnost da koriste taj prostor za stanovanje. I taj se prostor nastavio 

koristiti s njihove strane. Čak im se u jednom dijelu, baš zbog ovog Nacionalnog 

programa Roma, financijski pomagalo kada je trebalo nešto uložiti u taj prostor. Ne 

možemo govoriti da su Romi na tom prostoru bespravno, jer se je njima to omogućilo. 

Kada se jednom prilikom na kolegiju raspravljalo o tom pitanju, onda se govorilo o 

mogućnostima da se ide u prodaju tog prostora, pa da se vidi što bi se događalo. Tu se 

postavlja još jedno pravno pitanje. Ako vlasnici, odnosno Vodovod Žrnovnica i Ivanj 

krenu u postupak prodaje, može im se dogoditi tužba s njihove strane radi utvrđivanja 

prava vlasništva dosjelošću. Sud bi tada dokazivao da li su oni  u tom dijelu u 

vlasništvu dosjelošću, jer dugi niz godina tamo borave, a vlasnici znaju da su oni tu. 

Oni nisu bespravno u tom prostoru. I to su ti određeni problemi koji se javljaju.  

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Može li naša pravna služba u Gradu razraditi mogućnosti što bi se dogodilo ako bi oni 

nas tužili prilikom eventualne prodaje temeljem te dosjelosti.   

VESNA MRZLJAK 

- Oni bi sigurno koristili sva pravna sredstva. 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- I meni se po glavi vrte razne mogućnosti kao i svima od nas. Nisu iscrpljene sve 

mogućnosti i sigurno nećemo odustati dok to ne riješimo. Oni pristaju da se s tog 

prostora odsele, i sami to traže, i preostaje da sa zajednicom Roma nađemo neki 

adekvatni prostor za njih, te da ih maknemo. 

MARINKO BULJAT 

- Mislio je da se neće uključiti, ali to je njegova tema još od 2005. godine. Lako je sada 

biti general poslije bitke. Sada ispaštamo zbog nekih krivih odluka na koje tada nismo 

mogli utjecati. Još 2006. godine smo planirali da bi ih preselili u drugi dio grada, ali 

svjesni smo sada da bi isti problem preselili samo u taj drugi dio grada. Ja sam još 

prije predlagao da naše firme to daju u prodaju, ali rečeno mi je da to nije moguće baš 

iz razloga o kojima je naša pravnica sada govorila. Smatra da ako smo mi, kao što 

tvrdi dogradonačelnik, skupili svoj dio novca kojim bi se njima riješio drugi stambeni 

prostor, predlaže da pokušamo skupiti i ostatak novca koji je trebala dati romska 

zajednica, odnosno njihovi predstavnici na državnom nivou,  i na taj način riješimo to, 

te da im negdje kupimo stanove i maknemo ih odavde. Misli da bi taj projekt trebao 

biti sada najvažniji projekt Grada i da ga nazovemo „Stambeno zbrinjavanje Roma“. 

Očito je da predstavnik Roma g. Kajtazi neće moći ispoštovati dogovoreno, pa 

predlaže da mi sami zatvorimo cijelu financijsku konstrukciju  putem nekog kredita.  

Od ovih sadašnjih predstavnika Roma sa kojima se pregovara, najvjerojatnije nećemo 

nikada dobiti pomoći. Predlaže da im se stanovi kupe van područja Grada Novog 

Vinodolskog, tako da se skroz maknu. Jer na koji god dio grada ih se preselili, preseliti 
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ćemo sa njima opet iste probleme. Jedino bi možda bilo drugačije ako bi ih raselili na 

način da svaku obitelj stavimo na drugu lokaciju. Možda bi se tada nešto promijenilo. 

Za 500.000,00 kn bi se mogao kupiti jedan dobar stan. Dakle na taj način sa 

2.500.000,00 kn bismo riješili problem romskih obitelji. Vjerojatno bi bilo komentara, 

ali smatra da bi i svi građani bili sretni da se taj problem riješi, te naglašava da je to po 

njemu u ovom trenutku najvažnija investicija. Idemo vidjeti koliko bi trebalo skupiti 

novca za tih pet stanova, jer jedna obitelj je već zbrinuta na Melu. Postoji i drugi 

način, ali neće o njemu, jer želi da se to riješi bez ikakvih sukoba. Smatra da ni NK 

Vinodol nema uvjeta za nesmetan rad. Tamo se okuplja jako puno djece i mladih. Za 

vrijeme treninga Romi pale gume, onaj crni kancerogeni dim se zadržava na po 

igralištima, djeca ga udišu, najbolje bi bilo da se ugasi nogometni klub i da se više 

nikoga ne ugrožava, ako se već ne može spriječiti Rome da to učestalo rade. On kao 

trener NK VINODOL se čudi roditeljima koji unatoč takvim uvjetima uopće dovode 

djecu na treninge.  Također je isti problem i prilikom gostovanja drugih momčadi.  

Uvjeti za normalno funkcioniranje kluba, zbog toga što Romi svakodnevno čine, su 

nemogući. Pitao je da li uopće ima smisla ulagati u izgradnju sportske dvorane, 

uređenje terena, te izgradnju novog vatrogasnog doma ako će uvjeti ostati isti kao što 

su sada. A s vremenom mogu postati samo još gori. Mi smo svi skupa njihovi taoci, 

ističe, te naglašava kako se tamo, u tom dijelu grada, zbog ove situacije ništa ne ulaže. 

Moglo je biti izgrađeno već sigurno najmanje 50 kuća, spojiti se Krasa sa Mikuljom, 

mogao je biti izgrađen i hotel za pripremu sportaša, ali ništa nema smisla ako se neće 

ništa sa Romima promijeniti.  

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Nismo iscrpli još sve mogućnosti, ponovio je gradonačelnik, nismo odustali od tog 

problema. Tema nam je poznata. Svi smo nestrpljivi i nećemo stati dok se to ne riješi.  

ZORAN BUTORAC 

- Pitao je da li vijećnici mogu donijeti odluku kojom bi se Romima ukinulo pomaganje 

po bilo kojoj osnovi.  

MAJA PILEPIĆ 

- Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, koju je ovo Gradsko vijeće donijelo, Grad je 

dužan pomagati svima koji ispunjavaju uvjete po toj Odluci. Neke pomoći na koje 

imaju pravo im se čak i ne odobravaju jer ona osobno kao pročelnica im ne želi dati 

neke pomoći (npr. troškove stanovanja), ali za neke stavke ipak mora postupiti po 

Odluci o socijalnoj skrbi. Ne može se donijeti Odluka o socijalnoj skrbi u kojoj će 

stajati da će se pomagati svima osim Romima. 

ZORAN BUTORAC 

- Bio je svjedok kada su kroz peta vrata ušli čovjeku u auto i oteli mu novčanik, zatim 

su kod mosta zaustavili auto i izišli van. To se sutra može dogoditi bilo kome od nas i 

to je problem svih nas.  

IGOR UREMOVIĆ 

- Direktor KTD Vodovod Žrnovnica je skrenuo pažnju prisutnima kako u zapisniku s 9. 

sjednice stoji da će radovi u selima Gornjeg Zagona početi u ožujku, a završiti u 

svibnju. To je bio nesporazum. Sutra dolazi izvođač i uvesti će ga se u posao. Za 
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dovršetak radova imati će rok od devet mjeseci. Kako je i rečeno, s ljudima koji tamo 

žive, ili se bave turizmom, će se sljedeći tjedan početi dogovarati koje radove ćemo 

otvarati prije sezone, i najvažnije, ponavlja nije rok dovršenja radova do svibnja 2018. 

nego do 31.12.2018. godine.  

 

VELIMIR PIŠKULIĆ  

- Gradonačelnik je izvijestio nazočne da se sutra potpisuje ugovor o izradi 

dokumentacije aglomeracija Klenovice, Smokvice i Općine Vinodolske.    

 

 Vijećnička pitanja dovršena. 

  

 Prelazi se na daljnje točke Dnevnog reda. 

 

 

Ad.4) Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine 

 

Obrazloženje po ovoj točki dao je gradonačelnik VELIMIR PIŠKULIĆ. 

U raspravi su sudjelovali NEVEN PAVELIĆ, MIHAEL JOVANOVIĆ, VELIMIR 

PIŠKULIĆ i TOMISLAV CVITKOVIĆ 

 

Sa 10 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donosi se 

ZAKLJUČAK 

 Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj - prosinac 2017. godine. 

 

Ad.5) a)  Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Fijolica Novi Vinodolski 

          b) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena Statuta 

Dječjeg vrtića Fijolica 

 

Obrazloženje po ovoj točki dala je v.d. pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti 

MAJA PILEPIĆ. 

Po ovoj točki nije bilo rasprave. 

 

 

a) Sa 14 glasova ZA donosi se 

 

ODLUKA 

o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski 

 

I. 

  Mijenja se sjedište Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski te isto umjesto 

„Lokvica b.b. „ sada glasi „ Lokvica 4. „. 

 

II. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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b) Sa 14 glasova ZA donosi se 

 

 

ODLUKA 

 o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena Statuta Dječjeg vrtića Fijolica 

 

Članak 1. 

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Izmjena Statuta Dječjeg vrtića Fijolica. 

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama 

Primorsko-goranske županije. 

 

 

Ad.6)  

a) Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2017. godinu 

b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. godinu  

 

Obrazloženje po ovoj točki dala je DIJANA KNEZ, pomoćnica pročelnika UO za  komunalne 

poslove i prostorno planiranje  

 

Po ovoj točki nije bilo rasprave. 

 

a) Sa 10 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donosi se 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu (Sl. novine PGŽ broj 34/16, 16/17, 32/17 i 40/17) 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu. 

Članak 2. 

Višak prihoda od komunalne naknade u iznosu od 225.685,90 kn koji nije utrošen za 

realizaciju Programa iz Članka 1. ovog Zaključka preraspodijeljen je za financiranje redovne 

djelatnosti DVD-a San Marino. 

Članak 3. 

Zaključak će se objaviti u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije". 
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b) Sa 10 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donosi se 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu (Sl. novine PGŽ broj 34/16, 32/17 i 40/17) 

 

Članak 1. 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu. 

Članak 2. 

Višak prihoda od komunalne naknade u iznosu od 1.294.087,00 kn koji nije utrošen za 

realizaciju Programa iz Članka 1. ovog Zaključka preraspodijeljen je za financiranje redovne 

djelatnosti DVD-a San Marino te posebne mjere zaštite od požara. 

Članak 3. 

Zaključak će se objaviti u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije". 

 

 

Ad.7) Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017. - 2022. godine u 2017. godini 

 

Obrazloženje po ovoj točki dala je DIJANA KNEZ, pomoćnica pročelnika UO za  komunalne 

poslove i prostorno planiranje  

 

U raspravi su sudjelovali VELIMIR PIŠKULIĆ, ALEN BRUKETA i NEVEN PAVELIĆ 

 

 

 

 

Sa 10 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa donosi se 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske  

za razdoblje 2017.-2022. godine u 2017. godini 

 

Članak 1. 

Prihvaća se izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 

razdoblje 2017.-2022. godine u 2017. godini. 
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Članak 2. 

Izvješće iz članka 1. čini sastavni dio ovog Zaključka, a objavit će se u Službenim 

novinama Primorsko- goranske županije. 

 

 

Ad.8.) Prijedlog Izmjena Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na 

području Grada Novi Vinodolski 

 

Obrazloženje po ovoj točki dala je VESNA MRZLJAK, viša savjetnica za urbanizam i razvoj. 

U raspravi su sudjelovali ZORAN BUTORAC, ZORAN TOMIĆ, VESNA MRZLJAK, 

VELIMIR PIŠKULIĆ, NEVEN PAVELIĆ, MIHAEL JOVANOVIĆ i BOJAN ZORIČIĆ. 

 

Sa 10 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donose se 

 

IZMJENE  OPĆEG  PROGRAMA  MJERA  POTICANJA 

RAZVOJA  PODUZETNIŠTVA  NA  PODRUČJU  

GRADA  NOVI  VINODOLSKI 

 

 

 

Ad.9) Prijedlog Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu 

 

Obrazloženje po ovoj točki dala je DIJANA KNEZ, pomoćnica pročelnika UO za  komunalne 

poslove i prostorno planiranje  

U raspravi je sudjelovao NEVEN PAVELIĆ 

 

Sa 14 glasova ZA donosi se 

 

ODLUKA 

O DAVANJU KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU ZA POSEBNU UPOTREBU 

 

Ad.10) Imovinsko – pravni 

 

Obrazloženje po ovoj točki dala je VESNA MRZLJAK, viša savjetnica za urbanizam i razvoj. 

Po ovoj točki nije bilo rasprave 

 

 

 

 

Sa 14 glasova ZA donosi se 

 

ODLUKA 

o odabiru ponuditelja sa prihvaćanjem ponuda za kupnju 

zemljišta radi proširenja okućnica 

 

I. 

  Utvrđuje se da su po natječaju objavljenom dana 08.02.2018.godine i dopuni i 

ispravci natječaja objavljenom u listu BURZA dana 22.02.2018.godine za prodaju zemljišta u 

Novom Vinodolskom-radi proširenja okućnica i to dijelova k.č.br.3894/298 z.k.ul.6351 
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K.O.NOVI površine 6.073,00 m2 po početnoj cijeni od 324,50 kn/m2 pristigle ponude kako 

slijedi: 

  1.1.Ponuda Vladimira i Ančice Butković iz Novog Vinodolskog, Kralja 

Zvonimira 89 za površinu od 101,00 m2 po cijeni od 325,00 kn/m2 ili ukupno 32.825,00 kn, 

  1.2.Ponuda Vladimira i Marije Plješa iz Novog Vinodolskog, Kralja Zvonimira 

93 za površinu od 146,00 m2 po cijeni od 324,50 kn/m2 ili ukupno 47.377,00 kn, 

  1.3.Ponuda Nives Mataija iz Novog Vinodolskog, Kralja Zvonimira 91 za 

površinu od 161,00 m2 po cijeni od 324,50 kn/m2 ili ukupno 52.244,50 kn, 

  1.4.Ponuda Svetić Juraja i Štefanije iz Novog Vinodolskog, Kralja Zvonimira 

101 za površinu od 92,00 m2 po cijeni od 324,50 kn/m2 ili ukupno 29.854,00 kn, 

  1.5.Ponuda dostavljena od Marije Mataija iz Novog Vinodolskog, Kralja 

Zvonimira 85 za površinu od 140,00 m2 po cijeno od 324.50 kn/m2 ili ukupno 45.430,00 kn. 

 

II. 

  Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski prihvaća u cijelosti dostavljene ponude 

iz točke I. ove Odluke. 

 

III. 

  Kupci dijelova zemljišta iz točke I. ove Odluke u obvezi su najkasnije u roku 

od 15 dana računajući od dana primitka ove Odluke  pristupiti u Upravni odjel za komunalni 

sustav i prostorno planiranje radi zaključenja kupoprodajnog ugovora , te u roku od najkasnije 

15 dana računajući od zaključenja kupoprodajnog ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu. 

  Ukoliko kupac zemljišta ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora gubi 

pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

 

IV. 

  Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Novi Vinodolski da sa kupcima zaključi 

kupoprodajne ugovore za kupnju dijelova k.č.br.3894/298 u površinama i po cijeni utvrđenoj 

u točki I. ove Odluke nekretnina-zemljišta iz točke I. ove Odluke sa rokom plaćanja 

kupoprodajne cijene umanjene za iznos uplaćene jamčevine najkasnije 15 dana od dana 

zaključenja kupoprodajnog ugovora. 

V. 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Dovršeno u 19,40 sati 

 

 

ZAPISNIK VODILA   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

    Maja Pilepić                                       Neven Pavelić 


