
 

 
 

   

 

    

                                    Gradsko vijeće 

          Odbor za komunalno gospodarstvo 

                             i imovinsko-pravna pitanja 

 

KLASA: 021-05/21-01/37 

URBROJ: 2170-12-05/01-22-12 

Opatija, 27. rujna 2022. godine 

 

Z A P I S N I K  

sa 10. SJEDNICE ODBORA  

 

Mjesto: Grad Opatija   Početak:      17,30  sati 

Datum: 27. rujna 2022. godine Završetak:      19,15  sati 

     Prisutni: Članovi Odbora: Mladen Žigulić, Aleksandar Popadić, Stefan Keler, Biserka Lunaček, 

Elena Bonas  

Ostali sudionici: Filip Vlah 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko –  

    pravna pitanja 

2. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u 

    vlasništvu Grada Opatije 

3. Prijedlog Odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i 

    komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona 

    o komunalnom gospodarstvu 

4. Razno. 

 

  
 

    

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

    

     G R A D   O P A T I J A 

Glasovanje o dnevnom redu 

ZA 5 

PROTIV ----- 

SUZDRŽANI ----- 

TOČKA 1. 

SUDIONICI U 

RASPRAVI 

 

----- 
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KRATKI 

SAŽETAK 

RASPRAVE 

 

 

PRIJEDLOG 

ZAKLJUČKA 

Predlaže se usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Odbora za komunalno gospodarstvo i 

imovinsko-pravna pitanja. 

GLASOVANJE 

ZA 5 

PROTIV ----- 

SUZDRŽAN ----- 

TOČKA 2. 

SUDIONICI U 

RASPRAVI 
Keler, Lunaček, Žigulić, Vlah 

KRATKI 

SAŽETAK 

RASPRAVE 

Uvodno obrazloženje iznosi izvjestitelj Filip Vlah.  

Nakon kraće rasprave predsjednik Žigulić donosi sljedeći prijedlog zaključka. 

PRIJEDLOG 

ZAKLJUČKA 

 

Predlaže se Gradskom vijeću da usvoji prijedlog Odluke o proglašenju komunalne 

infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije. 

 

GLASOVANJE 

ZA 5 

PROTIV ----- 

SUZDRŽAN ----- 

TOČKA 3. 

SUDIONICI U 

RASPRAVI 
Lunaček, Popadić, Bonas, Žigulić, Vlah 

KRATKI 

SAŽETAK 

RASPRAVE 

Uvodno obrazloženje iznosi izvjestitelj Filip Vlah. 

Lunaček zanima kuda će se ta sredstva prenamijeniti, ali ne „naknadno“ nego „prije“-

smatra da je Odbor već danas na sjednici trebao dobiti neke okvirne naznake kuda će 

ta sredstva ići.  Vlah odgovara da se ne mogu dati nikakve naznake unaprijed niti znati 

kamo će ta sredstva ići dok se ne donese odluka po Gradskom vijeću. Radi se o 

zakonskoj regulativi (Lunaček: „Ne slažem se“). 

Popadića zanima u kojem je postotku iskorišteno prošle godine jer je maksimalni iznos 

70% (Vlah: negdje oko 30-40%). 

Bonas zanima da li Odbor može predložiti neki manji postotak od ovih 70 %. Vlah  

odgovara potvrdno, to se može učiniti putem amandmana. 

 

PRIJEDLOG 

ZAKLJUČKA 

AD1.) U odnosu na dostavljeni Prijedlog Odluke o korištenju dijela naplaćenih 

sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od 

namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu, predsjednik 

Žigulić predlaže donošenje odluke o podnošenju amandmana Gradskom vijeću na 

predmetni prijedlog Odluke. 

 

AD2.) Predsjednik Žigulić predlaže podnošenje amandmana Gradskom vijeću, s 

prijedlogom da se u članku 1. stavku 2. Prijedloga Odluke o korištenju dijela 

naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene 

različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

postojeća formulacija izmijeni te da glasi: „Dio naplaćenih sredstava komunalnog 

doprinosa i komunalne naknade koji se može koristiti i za druge namjene različite od 
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namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 

110/18, 32/20) iznosi najviše 40% naplaćenih sredstava s osnova komunalne 

naknade i komunalnog doprinosa za proračunsko razdoblje 2023. godine.“. 

 

GLASOVANJE 

AD1. 

ZA 

3         

(Napomena: druga 2 člana u trenutku glasovanja odsutna sa 

sjednice) 

PROTIV ----- 

SUZDRŽAN ----- 

 

GLASOVANJE 

AD2. 

ZA 
4  

(Napomena: 1 član u trenutku glasovanja odsutan sa sjednice) 

PROTIV ----- 

SUZDRŽAN ----- 

TOČKA 4. 

SUDIONICI U 

RASPRAVI 
Žigulić, Keler, Popadić, Lunaček, Vlah 

KRATKI 

SAŽETAK 

RASPRAVE 

Pod točkom 4. („Razno“), predsjednik Žigulić otvara dvije teme. 

AD1.) U svom obrazloženju, Žigulić u kratkim crtama upoznaje odbor sa Nacrtom 

prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama i javno 

prometnim površinama na području Grada Opatije, navodeći sljedeće. 

U određenim zonama naselja Opatije ispod državne ceste D-66 (Nova cesta) a koje 

spadaju u staru gradsku jezgru iz koje se je razvila Opatija trebalo bi zabraniti promet 

na nerazvrstanim cestama vozilima čija ukupna masa prelazi 12 tona, a ukupna visina 

2,6 m. 

Naime, postojeće kolne prometnice i putevi su nedovoljnih gabarita za današnja vozila, 

a pogotovo za teška teretna (troosovinci i četveroosovinci). U većini slučajeva uzduž 

navedenih prometnica nalaze se stare vile i kuće koje se neposredno graniče s njima. 

Navedene zgrade nemaju ni adekvatne temelje, a promet i vibracije koje bi proizvela 

teška teretna vozila mogu ugroziti statički stabilitet kuća i prouzročiti slijeganje terena. 

Stoga predsjednik smatra da bi ovaj Odbor, kao ovlašteni predlagatelj, trebao predložiti 

Gradskom vijeću usvajanje gore navedenog prijedloga Odluke. 

 

AD2.) Predsjednik Žigulić osvrnuo se i na akt Liburnijskih voda d.o.o. – Opći i tehnički 

uvjeti isporuke vodnih usluga, konkretno na dio predmetnog akta koji govori o 

postupku izdavanja suglasnosti i osiguranja uvjeta za priključenje na komunalne vodne 

građevine. Predsjednik smatra da bi bilo nužno izmijeniti postojeći stavak 3. (u članku 

3. odluke) koji glasi: „Isporučitelj usluge neće izdati zatražene uvjete ili suglasnosti 

ukoliko nisu osigurani uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne 

građevine.“, na način da isti glasi: „Isporučitelj usluge neće izdati zatražene uvjete ili 

suglasnosti sve dok se na predmetnom području ne stvore uvjeti za to, odnosno dok se 

mreža prije ne rekonstruira za prihvat novih priključaka.“. 

Žigulić apelira na Grad Opatiju odnosno gradonačelnika da se poduzmu koraci u 

smjeru izmjene predmetnih Općih uvjeta od strane Liburnijskih voda d.o.o. i 

napominje da je ovaj materijal dostavljen Odboru isključivo na znanje, te da se o tome 

neće glasovati. 
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Zapisnik sastavio: 
Ime i prezime 

Predsjedavajući Odbora 

           Petra Pavić 

                             

   Mladen Žigulić             ___________________                

 

 

PRIJEDLOG 

ZAKLJUČKA 

AD1.) Predlaže se Gradskom vijeću da usvoji prijedlog Odluke o izmjenama i  

dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama na 

području Grada Opatije a suštinski kojim se na području naselja grada Opatije ispod 

državne ceste D-66 (Nova cesta) dozvoljava prekomjerno iskorištavanje i opterećenje 

nerazvrstanih cesta teretnim vozilima ukupne mase do 12 tona i ukupne visine do 2,6 

m. 

 

GLASOVANJE 

        AD1. 

ZA                   5 

PROTIV          ----- 

SUZDRŽAN   ----- 


