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           REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

    Grad Novi Vinodolski 
                GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 021-05/18-50/6 
URBROJ: 2107/02-01-18-4 
 

Z A P I S N I K 

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održane  

11. lipnja 2018. godine  s početkom u 10,00 sati 

 

Nazočni članovi Gradskog vijeća: 

MARINKO BULJAT, NENAD CVITKOVIĆ, ZORAN DJAK, ANA JOVANOVIĆ, 

SNJEŽANA KLAIĆ, TATJANA LEKAJ, NEVEN PAVELIĆ, IVA 

TOMLJANOVIĆ, VELIBOR TOPOLOVEC  

Odsutni: 

DRAGANA BARIČEVIĆ, ZORAN BUTORAC, SAŠA ĐUJIĆ, MIHAEL 

JOVANOVIĆ, JOSIP SILOV i BOJAN ZORIČIĆ. 

Ostali nazočni: 

VELIMIR PIŠKULIĆ, gradonačelnik, TOMISLAV CVITKOVIĆ, zamjenik 

gradonačelnika, VESNA MRZLJAK, viša savjetnica za urbanizam i razvoj, 

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., IGOR UREMOVIĆ, direktor KTD 

„Vodovod Žrnovnica“ d..o.o., VLADIMIR BUTKOVIĆ, direktor TZ Novi 

Vinodolski, NIKOLA DERANJA, predstavnik Udruženja obrtnika, IVA LUKINIĆ, 

predstavnica tvrtke URBANISTICA – Zagreb, MLADEN ŠĆULAC, zapovjednik 

Vatrogasne zajednice PGŽ. 

 

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

društvene djelatnosti 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić otvorio je 13. sjednicu Gradskog vijeća, 

pozdravio nazočne, konstatirao da sjednici prisustvuje 9 članova Gradskog vijeća i da 

Gradsko vijeće može donositi punovažne odluke.  

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 

Grada Novi Vinodolski i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Grada Novi Vinodolski 
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Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća  

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje 

koncesijskog odobrenja Grada Novi Vinodolski 

3. Imovinsko pravni 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je dopunu Dnevnog reda sa sljedećom točkom:  

 

4. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Novi Vinodolski 

 

Prijedlog dopune Dnevneog reda dostavljen je vijećnicima dan nakon dostave 

materijala za sjednicu vijeća.  

U skladu sa čl. 85. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski predsjednik 

Gradskog vijeća dao je na glasovanje sljedeću dopunu Dnevnog reda: 

 

4. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Novi Vinodolski 

 

Sa 9 glasova ZA usvaja se predložena dopuna Dnevnog reda. 

 

S obzirom da je izvjestiteljica za točku 4. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski, IVA LUKINIĆ 

predstavnica tvrtke Urbanistica, predsjednik Gradskog vijeća predložio je da točka 4. 

postane točka 2. Dnevnog reda dok  dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4. 

Dnevnog reda.  

 

Kako nije bilo prigovora na predloženi Dnevni red isti se smatra usvojenim te glasi: 

 

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 

Grada Novi Vinodolski i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Grada Novi Vinodolski 

2. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Novi Vinodolski 

 

Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća  

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

3. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje 

koncesijskog odobrenja Grada Novi Vinodolski 

4. Imovinsko pravni 
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Prelazi se na Dnevni red  

 

Ad. 1) Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija 

Grada Novi Vinodolski i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 

Grada Novi Vinodolski 

 

Obrazloženje po ovoj točki dao je zapovjednik vatrogasne zajednice PGŽ MLADEN 

ŠĆULAC 

U raspravi su sudjelovali NEVEN PAVELIĆ i  VELIBOR TOPOLOVEC. 

 

Sa 9 glasova ZA donosi se 

 

ODLUKA 

O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH 

EKSPLOZIJA GRADA NOVI VINODOLSKI I PROCJENE UGROŽENOSTI 

OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA GRADA NOVI VINODOLSKI 

 

 

Ad.2)  Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Novi Vinodolski 

 

Obrazloženje po ovoj točki dala je predstavnica tvrtke Urbanistica d.o.o. IVA 

LUKINIĆ.   

Po ovoj točki nije bilo rasprave 

 

Sa 9 glasova ZA donosi se 

 

ODLUKA 

O DONOŠENJU IV. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA 

UREĐENJA NASELJA NOVI VINODOLSKI 
 

 

 

Verifikacija zapisnika s 12.  sjednice Gradskog vijeća  

 

Članovi Gradskog vijeća nisu imali  primjedbi na Zapisnik s 12. sjednice sjednice 

Gradskog vijeća, te se isti usvaja. 

 

 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

SNJEŽANA KLAIĆ  

-   Vijećnica Snježana Klaić je spomenula vijećnicima kako se u ulici Jurkovo prije 

nekoliko dana dogodila prometna nesreća u kojoj srećom nije nitko ozbiljno 

stradao, međutim svima je ukazan na problem prometovanja tom ulicom. 
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Osobito je prisutan problem prolaska velikih kamiona. Pitala je da li postoji 

opcija da se zabrani skretanje kamionima iz ulice Korzo hrvatskih branitelja u 

ulicu Jurkovo barem u ljetnim mjesecima. 

 

DOMAGOJ KALANJ 

- Pročelnik UO za komunalni sustav i prostorno planiranje DOMAGOJ KALANJ 

je odgovorio kako se uvažavajući taj problem može postaviti znak zabrane 

skretanja kamionima. Ulica Jurkovo spada u nerazvrstane ceste i Grad za to ne 

treba suglasnost policije. Možemo staviti znak koji bi mogao ostati i tijekom 

cijele godine.  

 

SNJEŽANA KLAIĆ 

- Vijećnica je pitala da li će se barem do završetka školske godine urediti dio 

plaže od kavane prema rivici i dalje prema Crvenom križu. Smatra da bi se 

tamo trebalo nasuti još šljunka i poravnati. Istaknula je kako je taj prostor dosta 

prljav, ističe kako joj je jasno da se radi, ali svejedno bi ga trebalo malo 

upristojiti. Također je ukazala na problem djece koja, unatoč zabrani, koriste 

nedovršeni trambulin za skakanje u more. Smatra da bi taj prostor trebalo zaštiti 

dok se ne napravi. 

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Predsjednik Gradskog vijeća je rekao kako konstantno upozorava djecu da se ne 

penju tamo  i da čini sve što je u njegovoj moći da ih spriječi u tome. 

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik je rekao kako će se trambulin dovršiti, zamolio je za još malo 

strpljenja - na žalost sve kasni pa tako i to. Što se tiče zabrane prometovanja 

kamionima ulicom Jurkovo smatra da bi to trebalo zabraniti tijekom cijele 

godine a ne samo u sezonskom periodu. 

 

MARINKO BULJAT 

- Trebalo bi ponovo staviti tablu SC Bahalin ili Nogometno igralište. Pred 

nekoliko dana vozač autobusa sa igračima produžio je skoro do Bribira, jer nije 

bilo oznake uz cestu. Tabla je postojala, ali su je vjerojatno radnici koji su radili 

na uređenju ulice maknuli. Trebalo bi napraviti novu.  

- Također je pitao što je s radovima u Mikulji. Da li je ovo što je učinjeno sve što 

se planiralo do sezone ili se ima još što za dovršiti?!  

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Nije još gotovo, treba se još maknuti ograda i potamponirati. Što se tiče 

asfaltiranja treba procijeniti da li će se to napraviti sada ili na jesen. 

 

 

 Vijećnička pitanja dovršena. 

  

Prelazi se na daljnje točke Dnevnog reda. 
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Ad.3) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje 

koncesijskog odobrenja Grada Novi Vinodolski 

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

MRZLJAK. 

Po ovoj točki nije bilo raspave. 

 

Sa 9 glasova ZA donosi se 

 

RJEŠENJE 

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA VIJEĆA ZA DAVANJE 

KONCESIJSKOG ODOBRENJA GRADA NOVI VINODOLSKI 

 

Ad.4) Imovinsko-pravni 

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

MRZLJAK. 

Po ovoj točki nije bilo raspave. 

 

Sa 9 glasova ZA donosi se 

 

ODLUKA 

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sa prihvaćanjem ponude za kupnju 

zemljišta 

 

I. 

  Utvrđuje se da je po natječaju objavljenom u Novom listu dana 

13.05.2018.godine za prodaju od 12414/15735 dijela k.č.br.814/102 z.k.ul.11284 

K.O.KRMPOTE površine od 9.361 m2 dostavljena ponuda od B.K.GRADNJA 

SMOKVICA d.o.o., Krčevina 17, Smokvica, Klenovica, OIB:01287111239, kojom 

je za kupnju zemljišta ponuđena cijena od 608,63 kn/m2 ili ukupno 5.697.420,68 

kn. 

 

II. 

  Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski prihvaća u cijelosti ponudu 

dostavljenu od B.K.GRADNJA SMOKVICA d.o.o., Krčevina 17, Smokvica, 

Klenovica za kupnju zemljišta iz točke I. ove Odluke po cijeni od 608,63 kn/m2 ili 

ukupno 5.697.420,68 kn. 

 

III. 

  B.K.GRADNJA SMOKVICA d.o.o., Krčevina 17, Smokvica, Klenovica, 

OIB:01287111239 u obvezi je 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 iznos od 5.697.420,68  kn  

platiti Gradu Novi Vinodolski u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja 

kupoprodajnog ugovora.Porez na promet nekretnina snosi kupac. 
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  Ukoliko kupac zemljišta ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora 

gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

 

IV. 

  Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Novi Vinodolski  da sa 

B.K.GRADNJA SMOKVICA d.o.o., Krčevina 17, Smokvica, Klenovica, 

OIB:01287111239 zaključi kupoprodajni ugovor za kupnju površine 9.361 m2 od 

12414/15735 dijela k.č.br.814/102 z.k.ul.11284 K.O.KRMPOTE po uvjetima 

utvrđenim u točki II. i točki III.ove Odluke  

 

 

Dovršeno u 19,40 sati 

 

 

ZAPISNIK VODIO   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

    Dino Stošić                                       Neven Pavelić 

 


