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           REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

    Grad Novi Vinodolski 
                GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 021-05/18-50/9 
URBROJ: 2107/02-01-18-3   
 

Z A P I S N I K 

sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održane  

10. rujna 2018. godine  s početkom u 18,00 sati 

 

Nazočni članovi Gradskog vijeća: 

DRAGANA BARIČEVIĆ, MARINKO BULJAT, NENAD CVITKOVIĆ, ZORAN 

DJAK, ANA JOVANOVIĆ, MIHAEL JOVANOVIĆ, TATJANA LEKAJ, NEVEN 

PAVELIĆ, JOSIP SILOV, IVA TOMLJANOVIĆ, VELIBOR TOPOLOVEC i 

BOJAN ZORIČIĆ. 

Odsutni članovi Gradskog vijeća:  

ZORAN BUTORAC, SAŠA ĐUJIĆ i SNJEŽANA KLAIĆ. 

 

Ostali nazočni: 

VELIMIR PIŠKULIĆ, gradonačelnik, TOMISLAV CVITKOVIĆ, zamjenik 

gradonačelnika, DOMAGOJ KALANJ, pročelnik UO za komunalni sustav i prostorno 

planiranje, ZORAN TOMIĆ, pročelnik UO za financije i javnu nabavu, SANDRA 

RISTIĆ, pomoćnik pročelnika 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., direktor TZ Novi Vinodolski VLADIMIR BUTKOVIĆ. 

Zapisničar: Kristina Pavelić, administrativni referent – tajnik.  

 

Novinarka: NATAŠA CAR, Novi List 

 

Predsjednik Gradskog vijeća Neven Pavelić otvorio je 16. sjednicu Gradskog vijeća, 

pozdravio nazočne, konstatirao da sjednici prisustvuje 12 članova Gradskog vijeća i da 

Gradsko vijeće može donositi pravovaljane odluke.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je sljedeći  

 

D N E V N I     R E D 

 

Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća  

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI 
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1. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u naselju 

Povile „Zgrada društvene namjene: mjesni dom“ 

     b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

„Rekonstrukcija i dogradnja zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić 

Fijolica“ 

 

Predsjednik Gradskog vijeća napomenuo je kako se sjednica Gradskog vijeća sazvala 

u skraćenom roku iz osobito opravdanih razloga. 

Kako nije bilo prigovora na predloženi Dnevni red isti se smatra usvojenim. 

 

Prelazi se na Dnevni red. 

 

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S 15.  SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA  

 

Članovi Gradskog vijeća nisu imali primjedbi na Zapisnik s 15. sjednice Gradskog 

vijeća, te se isti usvaja. 

 

VIJEĆNIČKA PITANJA I PRIJEDLOZI 

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Pitao je vezano na Ivanjsku ulicu, sada kada je dovršena, kada je mislio da se 

neće više morati vraćati na nju, na prvoj kiši tamo imaju bazen i to olimpijski. 

To je strašno. Idući vikend najavljena je kiša, te apelira da se što hitnije krene u 

sanaciju. Čuo se s gradonačelnikom, poslao mu video na kojem se vidi kako je 

to izgledalo nakon niti pola sata od početka kiše.  Smatra da sanacija ne bi 

trebala biti problem, da je tlo propusno te da bi jedna rešetka možda riješila 

nakupljanje vode.  

  

DOMAGOJ KALANJ 

- Izvođači su očito napravili kontra pad, sa Hrvatskim vodama je dogovoreno i 

oni će uskoro napraviti sanaciju.  

 

MIHAEL JOVANOVIĆ 

- Vezano na članak koji je izašao na portalima i u novinama, obratio se direktoru 

KTD Vodovod Žrnovnica te rekao kako se nada da je to poništeno te da se išlo 

u neki drugi natječaj. Razumije da ako se auto mora uzeti, to opravdava, ali ne 

može opravdati da se mora uzeti baš auto od 400.000,00 kn. Tu se postavlja 

pitanje od svakog građanina grada Novog Vinodolskog koji pošteno plaća 

vodu, da li se od tih njihovih novaca mora kupiti tako skupo vozilo ili ne?! 

Zamolio je direktora da mu objasni što je to bilo, te što će se sa time dalje 

desiti. 

 

IGOR UREMOVIĆ 

- Što se tiče vozila, ne radi se o vozilu od toliko tisuća kuna, već se radi o vozilu 

u klasi kakvu imaju i sada. Taj postojeći auto ima već oko 300.000 km i treba se 

nabaviti novi. Puno je to manje od iznosa o kojima se pisalo po novinama. Dana 
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21.08. je objavljena ta nabava. Međutim, ističe direktor Uremović, te je dane 

imao dva vrlo važna projekta o čemu je prezentacija bila pred nekih mjesec 

dana. Naime, neke stvari koje su tada bile prezentirane nisu ušle u studijsku 

dokumentaciju i moralo se temeljem toga obraditi s projektantima jako puno 

terena. Također je morao biti dosta na terenu u Gornjem Zagonu. Natječaj koji 

je izašao za vozilo nije stigao ni pogledati. Dana 21.08. je navedeni natječaj 

izišao, a on ga je vidio ujutro 22.08.2018. god. Mjesec dana prije toga 

napravljeno je istraživanje tržišta od 5 do 6 vrsta vozila te kako su te ponude 

dolazile, svako od vozila je imalo opreme i previše a i one koje nije bilo 

potrebno. Reagirao je odmah drugi dan. U službi nabave nije išla kontrola prije 

objave, u smislu da je on to osobno pregledao. Izašlo je kako je izašlo. Drugi 

dan je on reagirao, te se korigiralo više od 60% natječaja. Ističe kako je to 

njegov previd zbog obaveza koje je smatrao važnijim. Također ističe kako taj 

natječaj nije ni blizu toga što se moglo naslutiti kroz novinski članak. U planu 

nabave se stavilo do 300.000,00 kn. A to će biti i manje od toga. Nije sretan 

zbog toga što se isto dogodilo ali prioriteti su jedno a vremenske i fizičke 

mogućnosti nešto drugo.  Žao mu je što nije stigao to provjeriti i pravovremeno 

reagirati. Ocijenio je da mu je bilo puno bitnije biti na nekim drugim stvarima 

koje je smatrao važnijim od nabavke auta. Naglašava kako je Vodovod 

Žrnovnica u jednom dosta velikom žrvnju te da su u zadnje 4 godine povukli 

što za investicije što za projekte 56 milijuna kuna. To je veliki posao. Također 

ističe kako je 24.07. u Zagrebu potpisan Ugovor o gradnji na 367 milijuna kuna 

bez PDV-a. Kada sve zbroji, to je u bruttu više od pola milijardi kuna. Vodovod 

je relativno mala firma ali sve to priprema i odrađuje. Ponavlja kako je to s 

nabavom automobila stvar koja mu u tom trenutku nije bila prioritetna, ali 

izgleda da je trebala biti jer je na žalost išla kriva slika u javnost. 

 

 

VELIBOR TOPOLOVEC 

- Ističe kako je zamoljen od strane Upravnog odbora DVD-a San Marino da 

postavi vijećničko pitanje zašto je došlo do odustajanja, odnosno zašto se 

vatrogasni dom nije kandidirao za  natječaj 7.4 pošto su oni u međuvremenu 

zatražili potporu od Župaijske vatrogasne zajednice, Hrvatske vatrogasne 

zajednice, Zajednice Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te njemačke 

organizacije Njemački vatrogasci pomažu. Drži da će morati tim institucijama 

dati neke odgovore. Kako DVD San Marino ne bi dao neke svoje odgovore, 

zatražio je odgovor u pisanom obliku kako bi ga mogao proslijediti svojim 

kolegama i onima koje je zamolio za pomoć.  

 

NEVEN PAVELIĆ 

- Odgovorio je vijećniku Veliboru Topolovcu kako će traženi odgovor na 

vijećničko pitanje dobiti u pisanom obliku kako je i zatražio.  

 

 

Prelazi se na točke utvrđenog dnevnog reda.  
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Ad. 1) a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u naselju 

Povile „Zgrada društvene namjene: mjesni dom“ 

 

Obrazloženje po ovoj točki dala je SANDRA RISTIĆ, pomoćnica pročelnika za 

financije i javnu nabavu. 

U raspravi je sudjelovao MIHAEL JOVANOVIĆ. 

 

Sa 12 glasova ZA donosi se 

 

O D L U K A 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u naselju Povile  

„Zgrada društvene namjene:mjesni dom“ 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave – Grada Novog Vinodolskog, naselje Povile, za investiciju 

„Zgrada društvene namjene:mjesni dom“. 

 

Članak 2. 

Ulaganje u projekt iz članka 1. ove Odluke prijavit će se na Natječaj za provedbu 

Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. , objavljen 

dana 12.lipnja 2018. godine. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka prilaže se uz Zahtjev za potporu sukladno čl. 30 st. 5. Pravilnika o 

provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/2018), 

zajedno s Prilogom 12 Natječaja  „Opis projekta“, koji je sastavni dio ove Odluke.  

 

Članak 4. 

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

novinama Primorsko-goranske županije". 

 

 

 

   

   b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 

„Rekonstrukcija i dogradnja zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić 

Fijolica“ 
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Obrazloženje po ovoj točki dala je SANDRA RISTIĆ, pomoćnica pročelnika za 

financije i javnu nabavu. 

U raspravi su sudjelovali MIHAEL JOVANOVIĆ, NEVEN PAVELIĆ i SANDRA 

RISTIĆ. 

 

Sa 12 glasova ZA donosi se 

 

O D L U K A 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja  

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić „Fijolica“ 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice 

lokalne samouprave – Grada Novog Vinodolskog za investiciju Rekonstrukcija i 

dogradnja zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić „Fijolica“. 

 

Članak 2. 

Ulaganje u projekt iz članka 1. ove Odluke prijavit će se na Natječaj za provedbu 

Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz 

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. , objavljen 

dana 12.lipnja 2018. godine. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka prilaže se uz Zahtjev za potporu sukladno čl. 30 st. 5. Pravilnika o 

provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/2018), 

zajedno s Prilogom 12 Natječaja  „Opis projekta“, koji je sastavni dio ove Odluke.  

 

Članak 4. 

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

novinama Primorsko-goranske županije". 

 

Dovršeno u 18,25 sati 

 

 

ZAPISNIK VODIO   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

      Dino Stošić                                    Neven Pavelić 


