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           REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

    Grad Novi Vinodolski 
                GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 021-05/18-50/7 
URBROJ: 2107/02-01-18-3   
 

Z A P I S N I K 

sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održane  

21. lipnja 2018. godine  s početkom u 18,00 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 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. 

 

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

društvene djelatnosti 

 

Novinarka: NATAŠA CAR, Novi list 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić otvorio je 14. sjednicu Gradskog vijeća, 

pozdravio nazočne, konstatirao da sjednici prisustvuje 15 članova Gradskog vijeća i da 

Gradsko vijeće može donositi punovažne odluke.  

 

D N E V N I     R E D 

 

Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća  

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

1. a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. 

godinu sa sastavnim Programima 
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b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima 

organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi 

Vinodolski 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora 

 

 

Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća  

 

Vijećnik Saša Đujić dao je primjedbu na zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća. 

Naveo je kako u zapisniku stoji kako je sjednica završila u 19:40 sati. 

Predsjednik Gradskog vijeća odgovorio je kako se očito radi o omašci. Sjednica je 

završila u 10:40 sati, te će se ta izmjena izvršiti u zapisniku.  

Kako nije bilo daljnih primjedbi na zapisnik isti se smatra usvojenim. 

 

 

Prelazi se na Dnevni red 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA 

 

SAŠA ĐUJIĆ 

- Zanima ga u kojoj fazi je izgradnja rotora na Melu budući je gradonačelnik to u 

više navrata najavljivao, a zadnji put je to gledao i u „Điru s Davorom 

Jurkotićem“. Ide ljeto, počele su gužve pa  ga zanima što je sa time. 

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Gradonačelnik je odgovorio kako se moglo vidjeti u „Điru s Davorom 

Jurkotićem“, moglo se pročitati i u Novom listu, rotor na Melu je dogovoren sa 

Županijskom upravom cesta i ide na jesen. Razlog što se sa svime malo kasni je 

taj što se čekalo da oni naprave rebalans proračuna. To je sada gotovo, rebalans 

je usvojen, te na jesen ide rotor na Melu, proširenje rotora kod Lidla i most u 

Mikulji. 

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Ovim putem apelira na gradonačelnika da razgovara s izvođačima radova u 

Mikulji jer već godinu i pol dana se radi, a nije se još dovršilo. Ako ovakom 

dinamikom nastave, ne zna kada će dovršiti posao. Prije 7 sati ujutro nema 

nikoga na gradilištu, u 14,30 isto nema nikoga. Zanima ga kada rade. Oni očito 

tamo rade 6 sati dnevno. Kada bi zapeli, napravili bi to u 6 dana. Apelira još 

jednom i moli sve koji mogu utjecati na izvođača radova, da dogovore neka se 

radovi ubrzaju i da se taj posao u Mikulji već jednom dovrši.  
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VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Odgovorio je vijećniku Mihaelu Jovaoviću kako ne treba moliti, da je sve već 

učinjeno i dogovoreno da se u roku od 10 dana sve dovrši što se tamo ima 

dovršiti, i to zajedno s asfaltiranjem. Obećali su ali... vidjet ćemo što će učiniti. 

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Projekt radi „Vodogradnja“, ali tamo ste mogli vidjeti i kamione od 

„Izgradnje“, što znači da smo angažirali i druge izvođače da se radovi ubrzaju i 

što prije naprave.  

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Zanima ga da li su kapaciteti našeg dječjeg vrtića dovoljni za svu djecu s 

područja Grada Novog Vinodolskog, te ako nisu, imamo li u planu proširenje 

postojećeg ili izgradnju novog dječjeg vrtića. Zanima ga imamo li više zahtjeva 

nego kapaciteta, ili sve zahtjeve možemo prihvatiti. 

  

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Kapacitet vrtića trenutno zadovoljava naše potrebe, pogotovo od jeseni kada 

počinje školska godina i kada dolazi do smanjenja broja djece u poludnevnom 

boravku. Taj boravak će se kombinirati sa cjelodnevnim, a s obzirom da je 

velika potreba za jaslicama, pažnja će se usmjeriti na proširenje jaslica. Mi sada 

idemo u energetsku obnovu vrtića, bila nam je firma iz Sv. Križa Začretje koji 

rade modularne vrtiće. Čekamo od njih projektnu dokumentaciju, pa ćemo 

zajedno s projektnom dokumentacijom vatrogasnog doma, koja bi također 

uskoro trebala biti gotova, prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava. Dobra 

vijest je ta što ima informaciju da neće biti puno kandidata ni za jednu ni za 

drugu kategoriju, tako da pretpostavlja kako ćemo tražena sredstva dobiti. S 

time bi postigli drugačiju funkcionalnost vrtića, napravili restoran i proširili još 

neke odjele.  

 

SNJEŽANA KLAIĆ 

- Naglasila je kako kao vijećnik pohvaljuje gradonačelnika koji je na jednoj od 

prethodnih sjednica obećao da će se urediti igralište malih sportova. Ističe kako 

igralište već sada, u tijeku radova koji se tamo odvijaju, izgleda odlično. 

Zanima ju kada će se radovi završiti, te da li će se u sklopu toga srediti tribine i 

okoliš. 
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VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Radovi su se trebali već završiti. Izvođači su obećali da će odmah iza ovih 

blagdana sve biti gotovo. Radi se kvalitetno, zato i ne forsiramo. Pomaknuti će 

se ograda da bude po cijeloj dužini. Tribine će se sanirati, ako ništa drugo, za 

početak pofarbati bojom i staviti drvena sjedala. Okolo ide ograda i vrata da se 

to može zatvoriti, gotov je parking i dovršene stepenice, tako da sada u centru 

grada imamo jedan prostor koji će biti funkconalan i  dobro će izgledati. 

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Zahvaljuje Teni Peričić što je došla na sjednicu Gradskog vijeća. Rekao je kako 

je iz izvještaja vidljivo da je bilo problema. Zanima ga koji su to bili problemi i 

zašto je do toga došlo kako bismo u budućnosti mogli takve probleme izbjeći. 

 

TENA PERIČIĆ 

- Ispričala se što nije mogla doći na sjednicu na kojoj se usvajao izvještaj Savjeta 

mladih. Bila je spriječena doći, ali zato je sada tu. Pretpostavlja da su vijećnici 

pročitali izvještaj. Nije bilo puno aktivnosti. Bila je jedna predstava za djecu od 

5-8 razreda. Bilo je planirano od 5-8 razreda osnovne, te od 1-4 razreda srednje 

škole. Bilo je teško spojiti osnovnu i srednju školu s obzirom da su bila u 

pitanju dva grada. Na kraju se išlo na to da se predstava napravi u našem gradu, 

za našu djecu, s obzirom da drugačije nije bilo moguće. Problem je bio u tome 

što od njih 10 (5 članova i 5 zamjenika članova) četvero ljudi je odmah reklo da 

ne želi sudjelovati u radu Savjeta mladih. Ne bi htjela nikoga prozivati, 

izgovarati imena, ni po strankama, niti joj je bitno tko je u kojoj stranci. Žao joj 

je da svi zajedno nisu funkcionirali. Ističe kako se jednako odnosila prema svim 

članovima i zamjenicima članova savjeta i bila otvorena za sve prijedloge. Nije 

imala snage za sama raditi sve, na kraju, sama je napravila i tu predstavu, 

naravno uz suradnju i pomoć Grada. Imala je rečenicu „što god treba – tu smo“  

ali svi zajedno - ne jedan čovjek. Svi zajedno smo trebali smišljati ideje i 

izvoditi iz tih ideja djela. Ne da predsjednik sam smišlja, a ostali da su mu 

pomoć. Nije mogla sve sama, a niije imala još neke ruke koje će joj pomoći. Na 

kraju izlaganja je istaknula kako joj je iskreno žao da je tako  ispalo, jer smatra 

da se kroz Savjet mladih može puno lijepih stvari napraviti, ali samo kada se to 

i želi. 

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Žao mu je da se to tako dogodilo. Nisu imali informaciju da neki članovi ne žele 

sudjelovati u radu Savjeta mladih. To je sada priča koja je prošla, ali postavlja 

pitanje koji je plan za dalje. Da li će se raspisati natječaj da se formira novi 
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saziv Savjeta mladih. To je dobra stvar i važno je da mladi surađuju i rade. 

Savjet mladih treba oformiti da bude jedno dobro tijelo čija je prva namjena 

savjetodavna za mlade s područja grada. Oni bi trebali sudjelovati u izradi, 

provedbi i praćenju lokalnog programa djelovanja za mlade. Dobro surađivati i 

biti savjetodavno tijelo Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera i 

programa od interesa za mlade. Apelirao je na stručne službe grada da za jesen 

pripreme sve za izbore novog saziva Savjeta mladih. U nastavku je rekao kako 

je bio član županijskog savjeta mladih, također su bili  Saša i Antonija. Ponudio 

je svu potrebnu pomoć za novi saziv. Smatra da bi oni kao nekadašnji članovi 

Županijskog savjeta mladih mogli dosta pomoći mladima u njihovom radu. 

Ističe kako još uvijek poznaje neke ljude koji su u savjetu mladih PGŽ i nekim 

drugim županijama, tako da što god bude mogao pomoći – stoji na 

raspolaganju. 

 

BOJAN ZORIČIĆ 

- Postavio je pitanje direktoru Vodovoda Žrnovnica u vezi kanalizacije kod „vele 

rive“. S obzirom kako je krenula sezona kupanja, vrlo često se događa da plaža 

ispod groblja bude onečišćena fekalnom kanalizacijom. Radovi na sanaciji su 

krenuli, otkopalo se i stalo. Zanima ga kada će se nastaviti sa radovima. Stari 

ispust u more je napravljen pred 20 godina i ide u more 30 metara od rive. To je 

mješoviti ispust. Zanima ga kada će se to sanirati. Naglašava kako se tamo na 

tom dijelu ljudi kupaju i nije ugodno kada se dogodi da morska struja nanese 

kanalizaciju do plaže.  

 

IGOR UREMOVIĆ 

- Direktor KTD Vodovod Žrnovnica je rekao kako je to ispust za oborinsku 

odvodnju, međutim vjerojatno se miješa i dio fekalne odvodnje. Kada se 

napravi aglomeracija sustav će se razdvojiti. I to će se sanirati. Za sada se ne 

može ništa napraviti. Oborinska odvodnja nije u ingerenciji vodovoda. To je 

gradska imovina i vodovod je samo održava. Dok se fekalna mreža kroz stari 

grad ne riješi to će se, na žalost, još događati.  

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Smatra da je ovaj problem dobro pitanje za kolegij gradonačelnika koji se 

održava svaki ponedjeljak. 

 

ZORAN BUTORAC 

- Istaknuo je kako ima dva pitanja od prije godinu dana. Prvo pitanje odnosi se na 

radno vrijeme komunalnog poduzeća u predjelu parka koje počinje u 7 sati 
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ujutro. Smatra da isto nije primjereno za tu zonu grada, jer se stvara buka od 

motornih pila, kosilica i drugih alata koji služe za uređenje parka. Svi radovi 

kreću u 7 sati ujutro. Smatra kako se u parku ne bi trebali raditi takvi poslovi 

prije 8 sati ujutro.  

- Drugo pitanje odnosi se na  nogostup ispred restorana Tomas. Djeca koja iz 

Crvenog križa tuda idu u grad, ne mogu proći nogostupom jer je zauzet plažnim 

rekviztima okolnih trgovina, pa umjesto pločnikom, djeca se moraju kretati 

dijelom ceste. Lani je bilo njegovo pitanje hoće li se to regulirati i nije dobio 

odgovor. Ove godine se opet događa ista stvar.  

 

ALEN BRUKETA 

- Komunalno poduzeće ne radi od 7 već od 6 sati. Većina ljudi želi da se park 

sredi prije nego počne kupanje. Znači do pola 9 najkasnije. Tako da je to teško 

pomiriti. Ivanj je ove godine investirao i nabavio dosta električnog alata, tako 

da su na taj način ipak smanjili buku, a prije 8 sati ne rade s motornim alatom. 

 

ZORAN BUTORAC 

- Rekao je kako to nije točno jer se buka čuje. 

 

ALEN BRUKETA 

- Istaknuo je kako uskoro u parku završavaju s većim radovima i kroz 7. i 8. 

mjesec  će se nastaviti samo s održavanjem koje ne stvara buku.  

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Prilikom sklapanja ugovora za zauzeće javne površine i terasa za ovu godinu 

Grad je napisao kako se može izlagati do 1 m ispred lokala po širini postojećeg 

lokala. Toga se lokali moraju pridržavati, ako se ne pridržavaju, komunalni 

redari im trebaju napisati kaznu.  

 

ZORAN BUTORAC 

- Ističe kako svi znamo da bi to tako trebalo biti ali to nije tako.  

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Podsjetio je kako to ove godine u ugovorima piše i ako se netko ne bude toga 

pridržavao, dobiti će od komunalnih redara kaznu. Vjeruje da će problema biti. 

Kada se komunalni redar makne od takvog lokala vjerojatno će vlasnici opet 
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izložiti robu van dozvoljenih gabarita do ponovnog dolaska redara. Tu se treba 

biti uporan i komunalni redari će biti uporni. 

- Također je izvjestio vijećnike kako Grad ima velikih problema s nelegalnim 

odlaganjem kućnog smeća i nepropisnim pariranjem. Ove godine angažirati će 

se i dodatna snaga kroz zaštitarske tvrtke. U dogovoru s policijom kroz trajanje 

turističke sezone pojačati ćemo neke kontrole da pokušamo staviti u red čim 

više nepravilnosti koje građani i gosti našeg grada tijekom turističke sezone 

rade.  

 

BOJAN ZORIČIĆ 

- Da li se zna koje kazne taj komunalni redar može naplatiti i za koje prekršaje; 

da ne bi bilo kako samo upozoravaju ljude i mole ih da to više ne čine.  

 

VELIMIR PIŠKULIĆ 

- Zna se točno koje su kazne za koje prekršaje predviđene. 

 

Vijećnička pitanja dovršena. 

 

 

Ad. 1) a) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 

2018. godinu sa sastavnim Programima 

             b) Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

 

Obrazloženje po ovoj točki dao je ZORAN TOMIĆ, pročelnik UO za financije i javnu 

nabavu 

U raspravi su sudjelovali SAŠA ĐUJIĆ, VELIMIR PIŠKULIĆ, VLADIMIR 

BUTKOVIĆ i NEVEN PAVELIĆ. 

 

Sa 10 glasova ZA i 5 PROTIV glasova donose se 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 

2018. GODINU SA SASTAVNIM PROGRAMIMA 
 

Sa 10 glasova ZA i 5 PROTIV glasova donose se 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU 
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Ad.2)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima 

organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi 

Vinodolski 

Obrazloženje po ovoj točki dao je DOMAGOJ KALANJ, pročlenik UO za komunalni 

sustav i prostorno planiranje. 

U raspravi su sudjelovali: MIHAEL JOVANOVIĆ, DOMAGOJ KALANJ, SAŠA 

ĐUJIĆ, NEVEN PAVELIĆ i ALEN BRUKETA. 

 

Sa 10 glasova ZA i 5 glasova PROTIV donosi se 

 

ODLUKA 

o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i 

kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski 

 

 

 

 

Ad.3) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora  

 

Obrazloženje po ovoj točki dao je DOMAGOJ KALANJ, pročlenik UO za komunalni 

sustav i prostorno planiranje. 

Po ovoj točki nije bilo raspave. 

 

Sa 15 glasova ZA donosi se 

ODLUKA 

o izmjeni Odluke o 

 zakupu poslovnog prostora 
 

 

Dovršeno u 18,45 sati 

 

 

ZAPISNIK VODIO   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

    Dino Stošić                                       Neven Pavelić 

 


