
1 

 

Kopija vijerna originalu 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

    Grad Novi Vinodolski 
                GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 021-05/18-50/5 
URBROJ: 2107/02-01-18-3 
 

Z A P I S N I K 

sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održane  

08. svibnja 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. 

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, DOMAGOJ 

KALANJ, pročelnik UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, ZORAN TOMIĆ, 

pročelnik UO za financije i javnu nabavu, DINO STOŠIĆ, predstavnik UO za opće 

poslove i društvene djelatnosti, ALEN BRUKETA, direktor Komunalnog trgovačkog 

društva IVANJ d.o.o., ANTE MILAT, predstavnik KTD „Vodovod Žrnovnica“ d..o.o. 

Predstavnici firme „DLS“ D.O.O. Rijeka: IGOR MEIXNER, MIŠO KUCELJ i 

JOSIPA ŽARIĆ 

 

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

društvene djelatnosti 

Novinar: Anto Ravlić 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić otvorio je 12. 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. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad 

Novi Vinodolski 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novog 

Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine 
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Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća  

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog 

Vinodolskog za 2017. godinu 

4. a) Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Provedbenog 

urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski 

b) Prijedlog Ugovora o financiranju izrade V. Izmjena i dopuna 

Provedbenog urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski 

5. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski 

6. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u 

Rijeci 

7. Imovinsko pravni 

 

 

Vijećnik MIHAEL JOVANOVIĆ je zatražio da se točka pod rednim brojem 5 skine s 

Dnevnog reda, jer su  je vijećnici dobili na uvid tek prije početka sjednice, te je nisu 

stigli razmotriti. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je stavio predloženi Dnevni red na glasovanje 

 

Sa 10 glasova ZA i 4 glasa PROTIV  usvaja se predloženi Dnevni red dostavljen 

vijećnicima u materijalima. 

 

 

Prelazi se na Dnevni red  

 

Ad. 1) Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad 

Novi Vinodolski 

 

Obrazloženje po ovoj točki dao je MIŠO KUCELJ, predstavnik tvrtke DLS. 

Po ovoj točki nije bilo rasprave 

 

Sa 14 glasova ZA donosi se 

ODLUKA 

O USVAJANJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD 

NOVI VINODOLSKI 

 

 

Ad.2)  Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novog 

Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine 

 

Obrazloženje po ovoj točki dali su DOMAGOJ KALANJ pročelnik UO za komunalni 

sustav i prostorno planiranje i MIŠO KUCELJ predstavnik tvrtke DLS d.o.o.  
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Po ovoj točki nije bilo rasprave 

 

Sa 10 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa donosi se 

 

ODLUKA 

 O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA NOVOG 

VINODOLSKOG ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE 
 

 

 

Verifikacija zapisnika s 11.  sjednice Gradskog vijeća  

 

Članovi Gradskog vijeća nisu imali  primjedbi na Zapisnik s 11. sjednice sjednice 

Gradskog vijeća, te se isti usvaja. 

 

 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

BOJAN ZORIČIĆ  

-   Vijećnik Bojan Zoričić je istaknuo kako je za pohvalu da je spomenik - bista 

Ivana Mažuranića preseljena iz zapuštenog parka i obalne šetnice na Trg Ivana 

Mažuranića, za pohvalu je što u natpisu na spomeniku sad stoji: Ivan 

Mažuranić, hrvatski ban i pjesnik; dok je na spomeniku, postavljenom 1955. g., 

pisalo tek pjesnik. Zamjera da je postament biste izveden od istarskog kamena, 

kakvim je izvedeno danas trošno pročelje Doma kulture, pa to i njega čeka. 

Trebalo ga je napraviti od kvalitetnog bijelog bračkog kamena veselje, ili 

istarskog postojanog kamena repen ili lipica. Zamjerku ima i na tri uočene 

greške na uklesanim Mažuranićevim stihovima, daje vijećnicima i 

gradonačleniku to na uvid, podcrtano na fotokopiji iz izdanja HAZU, iz 2001., 

koje su pripremili akademici Ivo Frangeš i Milan Moguš, ističe da to treba 

popraviti. Grešku ima i pred par godina pod Kalvarijom postavljena ploča s 

natpisom Vinodolski zakon, nadobudno pisana hrvatskom uglatom glagoljicom 

debelih vertikalnih i tankih horizontalnih crta. Ta je glagoljica nastala praksom 

pisanja guščjim perom ili trstikom, debelim vertikalnim i tankim horizontalnim 

potezima, iz rukopisa je preuzeta u tisak, ali u kamenu se nikad i nigdje nije 

pisalo debelo-tanko, nego linearnim slovima urezanim u kamen klesarskim 

alatom. Dalje: na ploči s pročelja kapele sv. Fabijana i Sebastijana, koja je 

stajala na mjestu današnjeg zvonika, natpis glagoljicom počinje slovom v 

pisanim uobičajenim početnim verzalom, a ne uglatim v, kao na ovoj ploči na 

Obali Petra Krešimira IV., koja zadivljuje naše ljetne sugrađane iz Zagreba, 

mnoge koji dobro poznaju glagoljicu. Njih zadivljuje, a nas sramoti. 

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Predsjednik Gradskog vijeća je rekao kako prima na znanje primjedbu vijećnika 

Bojana Zoričića. Rekao je kako vjeruje da u tome što je vijećnik rekao ima 
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istine, te iznio kako ga to podsjeća na to kako ljudi ne razaznaju koja je razlika 

između izraza u izrazu „na viijek on živi tko zgine pošteno“ i „navijek on živi 

tko zgine pošteno“ Razlika postoji, ali većina ljudi ju ne razlikuje, dok im se ne 

ukaže na to. Razmotriti će se još jednom primjedba vijećnika Bojana Zoričića, 

te ako ima uporište, napisati će se onako kako je ispravno. 

 

SNJEŽANA KLAIĆ 

- Vijećnica Snježana Klaić je pitala čija je ideja da bista bana bude obojana 

zlatnom bojom. Pita da li je Grad Novi Vinodolski kao naručitelj restauracije 

izričito zahtijevao u narudžbi da bista Bana bude zlatne boje. Na stranu sada 

priča što ljudi komentiraju da li je ljepša pozicija da on stoji dole u parku ili na 

trgu. Osobno smatra da je spašen od velike navale turista koji ga godinama na 

poznat nam način devastiraju.   Ovo što će u nastavku reći, ističe, nije samo 

njeno osobno mišljenje, već i mišljenje nekolicine ljudi ovoga grada. Naime, 

skulpturu bana Ivana Mažuranića u bronci je izradio kipar Vinko Matković. 

Znači, da je on želio napraviti skulpturu u bronci i premazati je zlatnom bojom, 

on bi to učinio. Ovo mi sada djeluje kao nekakav atak na njegovo autorsko 

djelo, ističe vijećnica, te misli da je na ovaj način bista bana Ivana Mažuranića 

na neki način devastirana. Konačno se da nekako iščitati, jer danas na internetu 

piše, da se danas prilikom restauracije skulptura najviše pažnje posvećuje 

izričito zaštiti patine. Ako je originalna patina uništena, pristupa se, tako kažu, 

novom patiniranju. To novo patiniranje uglavnom biva onakvo kakvo je bilo. 

To je, ako je sjećanje dobro služi, zelenkaste boje vrlo vjerojatno zato što je 

bronca zapravo legura bakra, koliko je pročitala, oko 60%. Ističe kako nikada 

nije vidjela da spomenik može tako drastično promijeniti svoj izgled i nikako 

joj se ne sviđa taj ban sa zlatnim brkovima; eventualno da je replika, ali misli da 

se to ni tada ne bi smjelo dogoditi. Ponavlja pitanje da li je to bila želja Grada 

da ban postane zlatne boje. Također je zanima da li je moguće da se tog našeg 

bana vrati u prvobitno stanje ako to nije uništeno kemikalijama kojima je 

tretiran. Ističe kako malo karikira, ali kako bi izgledalo kada bi Grad Zagreb 

koji ima najveći broj spomenika i vjerojatno radi najviše restauracija, odlučio 

da konj bana Josipa Jelačića postane bijele boje, te da ban Jelačić završi na 

bijelom konju. Vijećnica Snježana Klaić u nastavku navodi kako uvijek ističe 

da dolazi iz grada bogate povijesti i kulture, te ističe kako nam se ovo upravo 

kao gradu poznatome po bogatoj povijesti i kulturi nije smjelo dogoditi.  

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik je odgovorio kako nitko nije naručio da spomenik – bista bana 

Ivana Mažuranića bude zlatne boje. Bista je, s obzirom da je od bronce, bila 

dosta uništena, i trenutna boja je rezultat samo jedne vrste premaza da ju se 

zaštiti. Zlatni premaz u tri ili četiri sloja, jer da smo je postavili onakvu kakva je 

bila, za godinu dana bismo je morali mijenjati. Dakle, ovo nije bila nikakva 



5 

 

Kopija vijerna originalu 

 

narudžba, već je ta boja zaštita, i spomenik će vremenom doći na svoje. Grad se 

konzultirao kako zaštititi spomenik od daljnjeg propadanja i ovaj izgled je 

rezultat toga. Osobno nije niti on zadovoljan rješenjem, ali nakon konzultacija 

sa restauratorima ovo je bilo izneseno kao najbolje rješenje da se ta brončana 

statua bana Ivana Mažuranića zaštiti. 

 

SNJEŽANA KLAIĆ 

- Prevelika je promjena vidljiva da bi mogla prihvatiti odgovor da je to bilo 

najbolje restauratorsko rješenje  

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik prihvaća primjedbu, ali ponavlja kako su ljudi koji su to 

napravili rekli da će se kroz 2 do 3 godine vratiti izgled bronce. Ovo je samo 

zaštitni premaz koji će se vremenom isprati. A što se tiče spomenika u Zagrebu, 

oni su sigurno drugačije kvalitete nego što je bio naš spomenik.  

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Predsjednik Gradskog vijeća je rekao kako bi taj „face lifting“ našeg bana 

usporedio sa spomenikom hrvatskim braniteljima u Crikvenici. Ista stvar. Oni 

su na svoj spomenik stavili nekakvo željezo i kažu da će tek za 35 - 40 godina 

te „cijevi“ dobiti pravu patinu koju moraju imati, te da će tada zasjati u pravom 

svjetlu.  

 

JOSIP SILOV 

- Vijećnik Josip Silov je rekao kako sve velike svjetske stvari koje se restauriraju 

provedu određeni broj godina na rekonstrukciji. Podsjeća koliko dugo je 

Bašćanska ploča bila na rekonstrukciji i nitko je nije da bi je zaštitio „stani-

pani“  premazao nekom, npr. ljubičastom bojom.  

- Smatra da je ovo priča „za malu djecu“. Ako je trebalo bistu bana zaštiti i vratiti 

u prvobitno stanje, ona je trebala biti 3,4 ili 5 godina na konzervatorskom 

zavodu i tamo se opremiti, te onda kada bude obnovljena, na ponos Grada tu je 

postaviti. Ovako su zapravo sami sebi, po tko zna koji put „opalili šamar“, 

zaključuje vijećnik Josip Silov.  

 

ZORAN BUTORAC 

- Vijećnik Zoran Butorac je konstatirao da Novi Vinodolski nije cijeli pokriven s 

kanalizacijom. Zanima ga kakvi su planovi u tom dijelu, jer stanovnicima nije u 

cilju da u današnje vrijeme kopaju septičke jame, već da se spajaju na 

kanalizaciju. Volio bi čuti kakav je plan predviđen za izradu kanalizacijske 

mreže u smislu pokrivenosti cijelog grada.  Dok se to ne izvede, predlaže da se 

izjednače oni ljudi čiji  su objekti spojeni na kanalizaciju sa onima koji imaju 
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septičke jame. Daje inicijativu da se kanalizacija svima naplaćuje po sistemu 

potrošenih kubika vode, te da se u tom slučaju odredi da građani koji imaju 

septičke jame ne plaćaju pražnjenje septičkih jama. Tada bi, smatra vijećnik 

Zoran Butorac, dok se ne stvore uvjeti za priključenje svim objektima, barem 

svi građani bili izjednačeni u načinu naplate kanalizacije. Ovako su zakinuti oni 

koji imaju septičke jame, u odnosu na one koji su priključeni na kanalizaciju. 

- Drugo pitanje odnosi se na radna mjesta. Zanima ga koliko nam u zimskom 

periodu fali radnih mjesta, te koliko nam u ljetnom periodu fali radnika. Da li je 

to negdje evidentirano, te da li se zna kakvo je stanje u našem gradu.  

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Pitao je vijećnika Zorana Butorca na koja radna mjesta misli i gdje. 

 

ZORAN BUTORAC 

- Rekao je kako čuje da se uvoze radnici iz Srbije za sezonu, pa ga zanima da li je 

to točno, te da li je moguće da nema naših radnika za ta radna mjesta. 

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- To nije problem Grada ni naše jedinice lokalne samouprave. To su privatne 

firme koje imaju svoje sistematizacije i plan radnih mjesta stalnih i sezonskih. 

Ako aludira na turizam, problem radne snage je generalan. Ista stvar je i u 

građevinarstvu. Radi se punom parom a radne snage nema dovoljno. Prateći tv, 

novine, i ostale medije vidljivo je da se odobrava kvota uvoza radne snage za 

sezonske poslove.  

 

ZORAN BUTORAC 

- Ističe kako se djelomično slaže sa gradonačelnikom, a djelomično ne; jer ako se 

u vodovodu zapošljavaju konobari  i kuhari, kako onda u ugostiteljstvu neće 

nedostajati takve radne snage?! Ne mogu raditi na obje strane. I kako onda 

nećemo biti prisiljeni uvoziti takvu radnu snagu?! 

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik je odgovorio kako smo u Crikvenici nekada imali kvalitetnu 

ugostiteljsku  školu gdje je svake godine bio barem jedan razred konobara i 

jedan razred kuhara. Sada toga više nema. Pred nekih mjesec dana imali smo 

priliku vidjeti maturante strukovne škole u Crikvenici. Bilo je 14 maturanata od 

toga 10 - 11 vodoinstalatera, a ostalo 2 - 3 kuhara. Problem radne snage u 

turizmu je puno složeniji i dublji. Prije su takvi učenici još dok su išli u školu 

imali stipendije od ugostiteljskih poduzeća gdje će raditi i osigurana radna 

mjesta. Danas je sve sezonskog karaktera. Svi kalkuliraju. Jedina ušteda kod 

turizma i hotelskih poduzeća je, na žalost,  na radnoj snazi.  
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MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Ne slaže se sa odgovorom gradonačelnika, te smatra da radne snage ima. Ali 

radnu snagu treba platiti. Svi bi htjeli da im radnici kvalitetno odrade posao, ali 

nitko ne želi tako i platiti. Kada budemo kvalitetno plaćali radnike, onda ćemo 

imati  konobare, kuhare, sobarice, servirke i sve radnike koji su potrebni za rad 

u ugostiteljskim poduzećima. Ako mi očekujemo od pomoćnog kuhara da će 

raditi na + 40 u kuhinji od 01.06. do 30.09. za 2.900,00 do 3.200,00 kn, i biti 

zadovoljan, onda se varamo. Svi imamo svoje obitelji. Pa nitko od nas to ne bi 

volio raditi, niti bi volili da netko od naših radi u takvom poslu. Kada se 

pošteno plati, imati ćemo radne snage. 

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Problem je i u sezonskom zapošljavanju. Nitko od hotelskih poduzeća neće 

zapošljavati ljude više od šest mjeseci godišnje.  Slaže se sa time da to nije fer, 

pa da je i iskorištavanje radne snage, ali, na žalost, to je generalni problem i tu 

grad ne može ništa. To mogu riješiti hotelska poduzeća kroz školovanje, 

stipendiranje i stalno zapošljavanje.  

 

MARINKO BULJAT 

- Rekao je kako ima saznanja da se traže u privatnim ugostiteljskim objektima 

kuhari za rad na roštilju, nudi im se plaća od 12.000,00 kn i neće nitko da radi. 

Sezona se primiče, a radnika za to nema. Najvjerojatnije će i vlasnici tih 

privatnih ugostiteljskih objekata morati tražiti „roštiljdžije“ u susjednim 

državama. Znači da kod nas niti novac ne znači ništa, jer radne snage ili nema, 

ili ne žele raditi.  

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Predsjednik Gradskog vijeća je rekao kako mi to ne možemo riješiti ovdje, te da 

to nije generalno problem samo nas. Taj problem imaju također i austrijanci, 

talijani i grci, te ostale zemlje koje se bave turizmom. Ponavlja na kraju da to 

nije samo tako kod nas. Problem radne snage je problem svuda. I sam će u 

svom ugostiteljskom objektu morati zaposliti kuhara iz inozemstva, jer ga tu, 

niti uz najbolju plaću ne može pronaći. 

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Što se tiče pitanja vijećnika Zorana Butorca o problemu pokrivenosti  

kanalizacijskom mrežom u gradu, ističe kako je rijetko koji grad pokriven 

kanalizacijskom mrežom kao naš. U Novom Vinodolskom je preko 90% 

domaćinstava priključeno na kanalizaciju. U ovom sazivu gradskog vijeća smo 

razgovarali o procesu aglomeracije - sustavu otpadnih voda. Uskoro se kreće u 
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raspisivanje natječaja i na jesen počinje aglomeracija. Shodno tome najkasnije 

do 2021./22.  god. bi sve trebalo biti pokriveno kanalizacijom.  

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Zanimaju ga dvije stvari koje smatra da su jako važne u ovom gradu, a to su: 

sport i mladi. Podsjeća kako mu je na prošloj sjednici obećano da će na ovu 

doći predsjednica proteklog saziva Savjeta mladih kako bi njemu i drugim 

vijećnicima mogla odgovoriti na neka pitanja. Kao što je vidljivo na današnjoj 

sjednici je nema. Zanima ga da li uopće namjerava doći. Izvješće prošlog saziva 

Savjeta mladih je prihvaćeno, ali nije obrazloženo od strane predstavnika i moli 

da se za iduću sjednicu pozove predsjednica prošlog saziva Savjeta mladih kao 

što je bilo obećano već za ovu sjednicu.  

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Tena je na putu, nema je. Ispričala se za ovu sjednicu, te je rekla, ako baš mora, 

da će doći na prvu iduću.  

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Zanima ga također da li se vodi računa o tome što je tražio na prethodnoj 

sjednici da mu se dostavi financijsko izvješće NK Vinodol-a. 

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Rekao je kako je iznio taj problem, odnosno traženje pred upravu, i također 

pred igrače. Dobio je odgovor da, ako je vijećnik Mihael Jovanović za to, da 

mu igrači poručuju kako im je pred izbore obećao 10 lopti. Neka ih donese kao 

što je obećao, neka dođe među njih, pa će tamo dobiti sve relevantne podatke 

koje traži. Dakle ne samo papirnato, već pred cijelom upravom i igračima biti 

će mu prezentirano tko, zbog čega i kolike naknade prima.  

 

ZORAN BUTORAC 

- Smatra da to nije u redu. Da bi po tome onda igrači trebali doći u Gradsku 

vijećnicu i razgovarati sa vijećnicima, jer jedan vijećnik je, drži, ipak „iznad“ 

igrača nogometnog kluba, te ako vijećnik traži podatke, treba ih i dobiti. 

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Ističe kako je NK „Vinodol“ institucija koja radi i koja ne skriva troškove. 

Vijećnik Mihael Jovanović je rekao kako će doći među igrače. To je u redu. Oni 

ga cijene i poštuju. Predložili su susret iz razloga da se zajedno podruže i 

porazgovaraju. Predsjednik Gradskog vijeća je istaknuo kako je u vezi onih 

„obećanih lopti“ to rekao više kao šalu i poticaj vijećniku Jovanoviću da dođe u 
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klub razgovarati sa igračima. Često je na utakmicama, sada možda malo rjeđe 

nego prije, ali svi se znamo i svi ga tamo rado vide. 

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Rekao je kako nije bit u vijećniku Mihaelu Jovanoviću, već u tome da on kao 

vijećnik često postavlja pitanja koja njemu postavljaju naši sugrađani koji imaju 

pravo na odgovore. Tako je radio do sada – tako će raditi i ubuduće.  

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Podsjetio je kako je održana Skupština NK Vinodol-a. Na njoj je bilo izneseno i 

usvojeno financijsko izvješće kluba. Ti podaci su javno dostupni i nije mu jasno 

zašto to kao odgovor nije dovoljno. 

 

TOMISLAV CVITKOVIĆ 

- Svaka udruga kao neprofitna organizacija mora voditi svoje knjigovodstvo. 

Tako i NK Vinodol koji je kao i ostale udruge u obvezi na kraju godine „Fini“ 

podnijeti izvještaj. Taj izvještaj ide prema Državi i on je dostupan u registru 

neprofitnih organizacija. Do tih se podataka može jednostavno doći „klikom 

mišem na Nogometni klub „Vinodol“ i svi podaci su odmah dostupni. Nije 

problem doći do toga, jer je javno dostupno. 

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Pretpostavlja kako je to njegovo pitanje prezentirano upravi i igračima, ali 

ističe, najmanje je bilo usmjereno prema igračima. Tko je god njegovo pitanje s 

prošle sjednice pokušao drugačije prezentirati igračima, može ga biti sram. 

Ističe kako može svakome od njih pogledati u oči, jer točno se zna što je tražio 

da mu se dostavi. Također je rekao da će razgovarati sa igračima o tome, pa i 

riješiti isto putem „presice“ ako bude potrebno.  

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Odgovorio je kako nitko nije nikoga u Nogometnom klubu podjarivao protiv 

vijećnika Mihaela Jovanovića i nije bilo tako prezentirano. Više se prikazalo na 

humor i inicijativu da se nađemo svi skupa gore na igralištu i podružimo. Ali 

ako vijećnik Jovanović misli da netko od nekoga „skriva“ nekakvu hranarinu 

igrača, ističe da to sigurno nije tako. Ističe da uprava radi volonterski. 

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Rekao je kako ga ničija hranarina ne zanima. Zanimalo ga je samo financijsko 

izvješće NK Vinodol-a i to je jasno rekao na prethodnom Gradskom vijeću. Vi 

potencirate hranarinu i igrače, rekao je predsjedniku Nevenu Paveliću. Ako 

nitko drugi ništa ne dobiva, zašto je to onda problem dostaviti.  
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MARINKO BULJAT 

- Vijećnik Marinko Buljat je rekao kako osim spremačice i trenera od uprave ne 

dobiva nitko nikakvu naknadu.  

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Odgovorio je kako će dostaviti Financijsko izvješće vijećniku, te da je jedino 

tajnik plaćen 1.500,00 kn/mj i da taj tajnik to „krvavo“ odradi. Prisutan je na 

svakoj utakmici, vodi zapisnike i odrađiva u svakom trenutku sve što je 

potrebno za klub. I to je svima jasno. Ponavlja, nikome od igrača nije 

prezentirano pitanje vijećnika Mihaela Jovanovića kao nešto usmjereno protiv 

njih.  

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Vijećnik Mihael Jovanović  se osvrnuo na stanje sportskih terena za mlade u 

Gradu. Rekao je kako se vidi da se nije u stanju napraviti dvorana, sportsko 

igralište, bazen – to je utopija. Ali se zato može djeci uzeti komad igrališta da bi 

se napravilo parkiralište. Za to smo stručnjaci. To smo već doktorirali; srušilo 

se dječje igralište na Jurkovu da bi se napravio parking,  preselilo ga se u vrtić, 

jer se namjeravalo napraviti drugo. Sada se uzima i dio ovog zadnjeg što je 

ostalo. Nismo ga u stanju držati takvog kakvo je ostalo, nego se očito radi na 

tome da se i od njega napravi parking. To su te demografske mjere koje 

potičete, zaključio je na kraju. 

 

VELIMIR PIŠKULIĆ  

- Ovo što se planira napraviti na igralištu malih sportova nije nikakvo oduzimanje 

igrališta djeci, već je to podizanje kvalitete igrališta. Kada se to dovrši, svi će 

biti zadovoljni. Dio košarkaškog igrališta će biti parkirna mjesta, pa će se uz 

onaj plato na istočnom dijelu dobiti ukupno 60 parkirnih mjesta. Košarkaško 

igralište ostaje po širini sjever-jug u normalnim dimenzijama sa novim 

konstrukcijama i kolor setom na podu. Rukometno igralište, odnosno igralište 

za mali nogomet, produžiti će se još za tri metra prema potpornom zidu bivšeg 

nogometnog igrališta. Na to igralište dolazi trava. Tako da će grad do kraja 

ovog mjeseca imati dva kvalitetna kompletno nova igrališta koji će se moći 

koristiti za mali nogomet, rukomet i košarku. Ponavlja, ništa se ne uzima već se 

samo radi na podizanju kvalitete. Projekt sportske dvorane je u izradi. Iduće 

godine se otvara mogućnost sudjelovanja na natječaju za sredstva Europskih 

fondova. Za to se priprema projektna dokumentacija. Izmijenjen je UPU 

Bahalina da možemo pomaknuti dvoranu kamo želimo jer  je dijelom trebala 

biti na privatnoj parceli pa da tu uzalud ne trošimo novac. Ako se uspješno 

prijavimo za dobivanje sredstava EU, iduće godine bismo mogli krenuti s 

izgradnjom sportske dvorane. Također je podsjetio kako je uskoro gotov i 



11 

 

Kopija vijerna originalu 

 

glavni projekt novog vatrogasnog doma. U svibnju se također otvara natječaj 

EU fondova za izgradnju vatrogasnog doma. Spremni smo i za to. Na taj način 

polako ali sigurno idemo ka podizanju kvalitete sporta. Odgovor na pitanje je 

da ništa nismo oduzeli, nego smo samo taj dio prostora stavili u red.  

 

MARINKO BULJAT 

- Želi se uključiti u raspravu kao netko tko tu ima najviše „staža“ u Nogometnom 

klubu Vinodol. Bio je tamo i kao igrač i kao trener i smatra da je taj klub uvijek 

bio taj koji je na neki način spajao sve generacije i tradicije u gradu. Ponovio je 

kako su stari novljani uvijek govorili kako će svega jednom u ovom gradu 

nestati,  osim mesopusta i NK Vinodol-a. Žao mu je što je došlo do, da tako 

kaže, nesporazuma s vijećnikom Mihaelom Jovanovićem. Ističe kako je Mihael 

često na igralištu i na utakmicama, doduše, sada je sigurno zbog nekih drugih 

obaveza malo rjeđe, ali vezano na primjedbu vijećnika Zorana Butorca da bi 

igrači trebali doći u vijećnicu zanima ga može li mu netko odgovoriti da li iznad 

institucije može biti pojedinac. Volio bi da mu netko na to odgovori, jer mi 

ćemo svi jednom sigurno umrijeti, ali Vinodol će ostati. Drži da do svega ovoga 

nije trebalo niti doći. Ističe kako je pitao vijećnika Jovanovića da li možda 

sumnja na nešto u klubu kada postavlja to pitanje. Vijećnik Mihael Jovanović 

odgovorio mu je tada da ne sumnja, nego je jednostavno postavio pitanje koje 

njemu kao vijećniku postavljaju neki građani, a on se je dužan odgovoriti 

građanima na takva pitanja. Mihael je sa svim igračima u prijateljskim 

odnosima kao što je i on sam i ne smatra da ima išta protiv ikoga od njih. Što se 

tiče lopti i obećanja, to je bila samo šala i inicijativa za prijateljsko druženje sa 

igračima. U vezi primanja ističe kako on kao voditelj omladinskog pogona ima 

500 kn, kao trener juniora ima do 1.500,00 kn i još 1.000,00 kn kao trener 

pionira. Članarinu ne uzima. To je inače bilo za trenere  uz još neku naknadu. 

Ponavlja, ne smatra da je vijećnik Mihael Jovanović išta pitao zlonamjerno, 

samo prosljeđuje pitanje koje je njemu netko postavio, te ima kao i ostali 

vijećnici, pravo dobiti odgovor na to. Igrači imaju od 500,00 do 1.500,00 kn 

hranarine. Na kraju ponavlja pitanje da li netko od vijećnika može biti iznad 

institucije pa bio to NK Vinodol ili bilo koja druga institucija. Što se tiče 

vijećnika Mihaela Jovanovića, ističe kako zna da nije pitao ništa što ne bi 

mogao pitati, niti je pitao u namjeri da nekoga proziva. Uvijek je svima u 

nogometnom klubu, kako upravi tako i igračima, drago ga vidjeti na tribinama i 

družiti se sa njime. Tako je bilo, tako će i ostati. Nema razloga da itko misli bilo 

što drugačije. 

 

BOJAN ZORIČIĆ 

- Vijećnik Bojan Zoričić je rekao kako se zapravo o tome može reći samo jedno - 

da je vijećnik institucija. 
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MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Do svega ovoga nije trebalo doći. Zbog svega ovoga što je predsjednik Neven 

Pavelić rekao, zbog svega ovoga što je vijećnik Marinko Buljat rekao, zbog 

svih „zlih“ jezika koji okolo po gradu svašta govore; kojih je bilo i kojih će biti, 

zbog svega toga je tražio taj papir i nema razloga da ga ne dobije, jer ništa se ne 

krije. Ponavlja, zbog svega toga je tražio taj papir da svima kojima tu nešto nije 

jasno razjasni stvar.  Svaki put pohvaljuje rad nogometnog kluba. U svemu. I 

nije mu jasno zašto je netko mislio drugačije. Sami ste mi rekli da nema 

problema, i čemu onda sve ovo, pitao je vijećnik Jovanović. Dajmo taj papir da  

ga vide oni koji to žele vidjeti i da se konačno kaže da je to gotovo. Ovako 

ispada da se nešto skriva. Također ga se pokušava posvađati sa njegovim 

prijateljima koji tamo igraju, a zapravo nema nikakvih problema. Sram može 

biti one koji su njegovo pitanje igračima kluba htjeli prikazati kao nekakvo 

aludiranje na njih.  

 

TOMISLAV CVITKOVIĆ 

- Dogradonačelnik Tomislav Cvitković ponavlja kako je dovoljno dva klika miša 

na internetu i kompletan financijski izvještaj je vidljiv svakome tko to poželi. 

Ali ako vijećnik želi, to će mu se i dostaviti. 

 

 MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Dva ili tri klika mišem ili ne, ističe, tražio je taj papir kao vijećnik i želi ga 

dobiti! 

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Postavio je pitanje pročelniku UO za komunalni sustav i prostorno planiranje 

Domagoju Kalanju, a tiče se MITAN MARINE. Zanima ga kakvi se radovi 

sada tamo odvijaju i kada će biti dovršeni. Ima upita sa više strana od građana, 

jer se vidi da se tamo nešto radi, pa ih zanima što je to točno. 

 

DOMAGOJ KALANJ 

- U sklopu marine radi se benzinska pumpa. U tijeku su grubi radovi – iskopi za 

tankove. To je privatna investicija od strane koncesionara. Sve bi trebalo biti 

gotovo do 15. lipnja, s time da bi ovi grubi radovi po informacijama koje mi 

imamo, trebali biti gotovi do kraja ovog mjeseca. Nisu mogli ranije početi, jer 

su čekali ishođenje građevinske dozvole. 

 

SNJEŽANA KLAIĆ 

- Vijećnica Snježana Klaić je pitala gradonačelnika da li je bio na sastanku u 

Županiji na temu roma i kakvi su rezultati sastanka. 
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VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik je rekao kako je bio na sastanku. Na žalost bio je jedini 

predstavnik grada koji ima problema s romskim obiteljima. Od svih ostalih 

okolnih gradova i općina iz Županije koji imaju takve probleme s romima nije 

došao nitko. Rezultat sastanka je jasan, ali mi ne odustajemo i nećemo odustati 

dok taj problem s romima ne riješimo. U to je siguran i od toga neće odustati 

dok se ne nađe bilo kakvo rješenje da ih uklonimo iz grada.  

 

 Vijećnička pitanja dovršena. 

  

Prelazi se na daljnje točke Dnevnog reda. 

 

 

Ad.3) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novog 

Vinodolskog za 2017. godinu 

 

Obrazloženje po ovoj točki dao pročelnik UO za financije i javnu nabavu ZORAN 

TOMIĆ. 

Po ovoj točki nije bilo rasprave. 

 

Sa 10 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donosi se 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVOG 

VINODOLSKOG ZA 2017. GODINU 

 

 

  

Ad.4) a) Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Provedbenog 

urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski 

b)   Prijedlog Ugovora o financiranju izrade V. Izmjena i dopuna     

Provedbenog urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski 

 

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

razvoj. 

Po ovoj točki nije bilo rasprave. 

 

Sa 10 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donosi se 

 

ODLUKA 

O IZRADI  V. IZMJENA I DOPUNA PROVEDBENOG URBANISTIČKOG 

PLANA PRISIKA NOVI VINODOLSKI 
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Sa 10 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donosi se 

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Prihvaća se prijedlog Ugovora  o financiranju V. Izmjena i dopuna 

Provedbenog urbanističkog plana PRISIKA Novi Vinodolski i ovlašćuje 

gradonačelnik Grada Novi Vinodolski na potpisivanje Ugovora. 

2. Nakon stupanja na snagu Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Provedbenog 

urbanističkog plana PRISIKA Novi Vinodolski, na temelju članka 167. stavak 5. 

Zakona o prostornom uređenju, Ugovor iz stavka 1. ovog Zaključka objavit će se u 

Službenim novinama Primorsko-goranske županije. 

 

 

 

Ad.5) Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku 

gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski 

 

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

razvoj. 

U raspravi su sudjelovali MIHAEL JOVANOVIĆ i NEVEN PAVELIĆ. 

 

Sa 10 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donosi se 

 

ODLUKA 

O DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU 

GOSPODARENJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU 

GRADA NOVI VINODOLSKI 

 

 

Ad.6) Prijedlog za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci 

 

Obrazloženje po ovoj točki dao je DINO STOŠIĆ, predstavnik UO za opće poslove i 

društvene djelatnosti. 

Po ovoj točki nije bilo rasprave. 

 

Sa 14 glasova ZA donosi se 

ZAKLJUČAK 

  Predlaže se Primorsko-goranskoj županiji, Županijskoj skupštini, Odboru 

za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, slijedeća kandidatkinja za 

imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci za sljedeće 

četverogodišnje razdoblje i to : 

 

Maja Klarić Tus, Crikvenica, Kotorska 40 
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Ad.7) Imovinsko pravni 

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

razvoj. 

Po ovoj točki nije bilo rasprave. 

 

Sa 10 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa  donosi se 

 

O D L U K A 

      o prodaji zemljišta  

 

  1.Određuje se otuđenje-prodaja dijela k.č.br.814/102 z.k.ul.11284 

K.O.KRMPOTE u naselju Smokvica koje se po odredbama Prostornog plana 

uređenja Grada Novi Vinodolski nalazi u mješovitoj namjeni i koje po prijedlogu 

parcelacije čini površinu od 9.361,00 m2 po početnoj cijeni od 608,63 kn/m2 ili 

ukupno 5.697.420,68 kn. 

  2.Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe. 

                        3.Zainteresirani natjecatelji dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 
570.000,00 kn uplatom na račun HR7323900011829000002, poziv na br.HR68  

7757-OIB najkasnije posljednjeg dana roka za podnošenje ponuda, a dokaz o 

uplaćenoj jamčevini prilaže se uz ponudu. 

  4.Prodaja zemljišta  provest će se objavljivanjem javnog natječaja  u 

Novom listu i stranicama Grada koji će biti otvoren 10 dana . Pismene ponude  predaju 

se u zatvorenim omotnicama koje se dostavljaju neposredno u Uredu gradonačelnika  

svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom 

najkasnije posljednjeg dana otvorenog natječaja na adresu : Grad Novi Vinodolski, Trg 

Vinodolskog  zakona 1, 51 250 Novi Vinodolski sa naznakom « Ponuda na natječaj za 

kupnju zemljišta SMOKVICA-ne otvaraj». 

  Nepravovremene ponude neće se otvarati. 

  Nepotpune ponude neće se razmatrati. 

  Ponuda mora biti na hrvatskom jeziku i mora sadržavati podatke o 

ponuditelju i ponuđenoj cijeni te podatke o računu na koji će se ponuditelju koji ne 

uspije u natječaju vratiti uplaćena jamčevina. 

  Ponudi treba priložiti: 

  -izjavu o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja ,koja može biti i 

sastavni dio ponude, 

  -dokaze o nedugovanjima prema Gradu Novi Vinodolski, KTD  

VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o. i KTD  IVANJ d.o.o. 

  -dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

  -kopiju osobne iskaznice ili izvod iz sudskog registra. 

  Javno otvaranje ponuda i utvrđivanje rezultata natječaja održat će se u 

Gradskoj vijećnici  5-og dana od isteka roka za podnošenje ponuda u 10,00 sati, a 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će se u roku od 15 dana 

računajući od dana javnog otvaranja ponuda. Ukoliko dan otvaranja ponuda pada u 

neradni dan javno otvaranje ponuda obaviti će se prvog radnog dana. Zaključenje 
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kupoprodajnog ugovora izvršit će se najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana 

primitka Odluke Gradskog vijeća o prihvaćanju najpovoljnije ponude. Najpovoljnija 

ponuda je ponuda koja ispunjava sve uvjete iz objavljenog natječaja sa najviše 

ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Kupoprodajna cijena uplaćuje se najkasnije u 

roku 15 dana računajući od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, a u slučaju 

odobravanja obročnog plaćanja kupoprodajne cijene prvi obrok uplaćuje se najkasnije 

u roku 15 dana računajući od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. 

  Natjecatelji mogu odustati od svoje ponude najkasnije do javnog 

otvaranja ponuda. 

  5.Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju  vratit će se  uplaćena 

jamčevina bez obračuna kamata  najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana 

primitka Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem natjecatelju  će 

se uplaćena jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji nakon 

javnog otvaranja ponuda povuče ponudu i odustane od kupnje nekretnine neće se 

izvršiti povrat jamčevine. 

  6.Imenuje se Komisija za provedbu natječaja prodaje zemljišta u sastavu: 

  6.1.Neven Pavelić, predsjednik, 

  6.2.Vesna Mrzljak, član, 

  6.3.Dijana Knez, član 

 

 

Dovršeno u 19,40 sati 

 

 

ZAPISNIK VODIO   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

    Dino Stošić                                       Neven Pavelić 

 


