
1 

 

 

Z A P I S N I K  
SA IX.  SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE 

 

 za dan 02. lipnja  2022.g. (četvrtak) u  Gradskoj  vijećnici s početkom u 09,00 sati 

 

Sjednici nazočni: 

1. Matej Gušćić-predsjednik  

2. Eugen Dabo      

3. Smiljana Čemeljić-Šuljić 

4. Marin Datković 

5. Aleksij Škunca 

6. Teo Veličan 

7. Mladen Tamarut 

8. Ante Dabo  

9. Zlatko Vidas 

10. Tomislav Vidas  

11. Josip Škunca 

 

Odsutni vijećnici: 

 

1. Vesna Šonje Allena 

2. Antonio Datković 

 

Ostali nazočni: 

 

1. Ivan Dabo, gradonačelnik 

2. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela  

3. Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela  

4. Ivan Peranić, savjetnik za pravne poslove 

5. Kristina Vidušin, savjetnik za pravne poslove 

6. Lucie Zubović, referent za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća  

 

Predsjednik Matej Gušćić otvorio je sjednicu, izvršio prozivku kojom je utvrđeno da je 

sjednici nazočno 11 vijećnika, te dao riječ gradonačelniku Ivanu Dabu da podnese izvješće o 

aktivnostima gradske uprave od zadnje održane sjednice: 

- Na prošloj sjednici Gradskog vijeća vijećnik Ante Dabo postavio je pitanje vezano za 

uporabu dušičnog monoksida. Pokrenute su aktivnosti i upućen dopis ministru te je 

zaprimljen odgovor odnosno naredbu o zabrani upotrebe dušičnog monoksida. 

Također je upućen dopis inspektoratu o kontroli uporabe ovih sredstava u periodu od 

01. lipnja do 30. rujna 2022.g. 

- 29.travnja održan je sastanak sa Vinkom Madiracom, ravnateljem Konzervatorskog 

odjela u Gospiću radi izrade konzervatorskih smjernica za uređenje starog groblja i 

crkvice Sv. Petra i Pavla, 

- Održan je i sastanak sa Martinom Brmbolić iz Zavoda za hitnu medicinu Gospić,  u 

očekivanju dobre turističke sezone i organizacije dodatnog tima T1 za što obavezu 

preuzima HZZO. Također je dogovoreno i otvaranje trijažnog puta kojeg će financirati 

klubovi i koncesionar, 



2 

 

- 05. svibnja održan je sastanak u Urbanističkom Institutu Zagreb radi izrade II. IDUPU 

Novalja i V. IDPPGN i pokrenuta je procedura, 

- 15. svibnja posjetila nas je dožupanica  i pročelnica Ureda za gospodarstvo Ličko-

senjske županije radi premještaja Županijskih ureda u Dalmatinsku ulicu što će se 

dogoditi iza 15. rujna, 

- Raspisan je natječaj za djelatnike Ureda za opću upravu i Ureda za graditeljstvo, 

- Pored dva djelatnika za turizam radi se sistematizacija za još jednog djelatnika za obrt 

i gospodarstvo u Novalji, 

- Do sada je u Novalji zaprimljeno 300 zahtjeva u uredu za turizam i iz Gospića će doći 

djelatnik za pomoć u rješavanju, 

- 19. svibnja održan je sastanak sa Markom Markićem radi dogovora oko otvorenja 

sortirnice u Novalji, 

- Postojeći projekt heliodroma je vojnog karaktera, a za korištenje u turističke svrhe 

odlučeno je da se heliodrom locira u zonu nove pumpe gdje ima dovoljno prostora, 

- 26. svibnja posjetilo nas je izaslanstvo Grada Bjelovara, a istog dana posjetila nas je i 

ministrica poljoprivrede Marija Vučković koju smo upoznali sa novim projektima  DV 

Carić, DVD Novalja, i pozvali smo je da bude pokrovitelj manifestacije paška ovca 

koja će se u Novalji održati 15. srpnja, 

- Djelatnica Savjetodavne poljoprivredne službe je započela s radom i pokrivat će 

područje cijelog otoka, 

- 01. lipnja započet će s radom i ribarski inspektor, 

- Dogovoreno je izdavanje odnosno prijevod sa hrvatskog jezika na engleski jezik 

knjige Biblijski vrt-sveta zemlja lunjskih maslina, 

- U fazi smo traženja rješenja za izgradnju ribarske tržnice te izrade projekta za zgradu 

DVD Luna, 

- Posjetila nas je gradonačelnica Varaždinskih toplica gdje je dogovorena suradnja i 

prijateljstvo, 

- Posjetilo nas je izaslanstvo grada Bjelovara na čelu sa Đurđom Adlešić i Socijalna 

udruga gdje je dogovorena suradnja i međusobna pomoć sa udrugom Providenca, 

-  09. lipnja dogovoreno je otvorenje sortirnice na odlagalištu Caska uz nazočnost 

Anemarije Matak,  ravnateljice Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo 

gospodarenje otpadom, 

- Dogovoreno je se od sutra ugrade bukomjeri na plaži Zrće i Katarelac, a mjerna 

stanica je na Caski, 

- Sa ministrom financija dogovoreno je dodatno financiranje za projekt Primorske ulice, 

- U sklopu projekta aglomercije završena je prometnica u Staroj Novalji, 

- Do 10. lipnja će biti rješene manje prometnice na području Grada, a cesta u Caski će 

biti rekonstruirana do 15. lipnja u punom profilu, a u Vidalićima još ostaje glavna 

prometnica koja će isto biti riješena, 

- Odlučio sam da dodijelim zahvalnicu našem sugrađaninu  Danijelu Bronzoviću za više 

od 100 puta dobrovoljno davanje krvi. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Zlatko Vidas 

Pojava bespravne gradnje u povijesnoj jezgri; bazeni se rade na granici s cestom. Imamo 

pojavu u Staroj Novalji gdje se čitav objekt radi bespravno, na Dabovim stanima, Vidasovim 

stanima. Imaju li naši komunalni redari ovlasti obilaziti te gradnje i prijaviti inspekciji. Koliko 

je u ovoj tekućoj godini  tih bespravnih gradnji evidentirano? 
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Gradonačelnik Ivan Dabo 

Bespravna gradnja je evidentirana. Stvar je dosta izbjegla kontroli, npr. izgrađena su dva nova 

objekta koji će se teško moći uklopiti u urbanističku dokumentaciju, a nije plaćen ni 

komunalni doprinos. Između ureda za izdavanje građevinskih dozvola i našeg ureda za 

urbanizam dogovorena je tješnja suradnja da bi mogli djelovati i suzbiti takve radnje. Za sada 

imamo zadatak da evidentiramo i u suradnji s građevinskom inspekcijom reagiramo. Nama se 

događa da u jezgri grada naraste hotel, a znamo da je butiga, narasla je i etaža. Na  potezu 

prema Barbatima niču kapaciteti turističke namjene koji ne mogu  biti smještaj. 

Imali smo sastanak i komunalna inspekcija će obići sva gradilišta i od 15. lipnja neće se moći 

izvoditi radovi  ne samo u Novalji nego i na području svih mjesnih odbora. 

Bazeni su bili poticani za dobivanje kvalitete. Uz bazene su se dogodile neke negativne 

pojavnosti. Imali smo sastanak,  komunalno redarstvo,  ured za komunalni sustav, vlasnici 

objekata i agencije i dogovoreno je funkcioniranje i zaštitarske službe ne samo kad su u 

pitanju bazeni već i radi buke i nereda na području Grada. Gradimo bazene, ukidamo 

parkirališta i na taj način smo stvorili jedno a izgubili drugo i na taj način se stvara pritisak. 

 

Vijećnik Zlatko Vidas 

Zadovoljan sam odgovorom; znači naše komunalno redarstvo nije još reagiralo ali hoće. 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Mi znamo ovlasti Grada i komunalnog redarstva i povezati ćemo sve ovo. Pozivam vas da 

slobodno ukazujete na negativnosti i samo ćemo na taj način suzbiti nered. 

 

Vijećnik Tomislav Vidas 

Prošli vikend je bio festival i puno problema sa bazenima. To  nije samo sada već više godina.  

Tko bi trebao imati zaštitara da li svi koji imaju bazen? 

Da li će se uvesti treća smjena komunalnih redara jer je u prijašnjim godinama dobro 

funkcioniralo i redari su puno bolje uspjeli riješiti problem buke nego policajci? 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Obveza je ili agencija ili vlasnik u suradnji sa komunalnim redarstvom i policijom rješavati te 

probleme. Ne znam ako ste vidjeli prošli tjedan imali smo gužvu u Gradu i održali smo 

sastanak sa policijom  i policija i dva prometna redara su u subotu uveli više reda. 

Ima problema sa ekipiranjem komunalnog redarstva i da bi mogli biti efikasni od danas je 

uvedena dispečerska služba unutar komunalnog redarstva koja će se javljati na poziv i bilježiti 

intervencije te slati ljude  di trebaju krenuti. Svaki će komunalni redar  raditi evidenciju. Šef 

komunalnog redarstva na kraju tjedna, mjeseca ili na kraju turističke sezone  imati će podatke 

o broju  takvih intervencija i moći ćemo iščitati koje probleme imamo i kako ih rješavati. 

Noćna smjena bit će uvedena, pored komunalnih redara uključit će se i zaštitarska služba za 

pomoć redarima. I u Gajcu ćemo uvesti komunalno redarstvo. Evidentno je da imamo 

problem na plaži Vrtić, od Punte mira do Galeba je isto potrebna kontrola i sa jednom takvom 

noćnom kontrolom možemo i djelovati,  a dolazi i sezonska i interventna policija. Imamo 

osobu koja će koordinirati rad policije i komunalne službe Grada i na taj način mislim da 

možemo polučiti rezultate. 

 

Vijećnik Ante Dabo 

Mislim da je predsezona ohrabrujuća, brojke su dobre i daj Bože da sezona bude bolja od 

2019.g.  to svi želimo, svim službama i gradskim društvima 
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Osobno mislim da se kasni sa komunalnim redarima, trebalo je već krenuti s drugom 

smjenom i već polovicom lipnja bi trebalo krenuti sa  noćnom smjenom u koordinaciji s 

policijom. Pohvaljujem pojavnost policije u centru koja je protekli vikend puno značila  i u 

preventivnom smislu ali će nastati problem u kućama bez nadzora kad su u pitanju partijanja i 

kad su često puta susjedi zakinuti za mir. 

Pohvaljujem otvorenje sortirnice, lijepo je da je gotova i osobno sam projekt potpisao s 

ministrom Ćorićom prije dvije godine i sigurno će taj objekt značiti puno u smislu boljeg 

gospodarenja otpadom. Rekli ste da je ministrica bila na otvorenju DVD u Muću, šteta je da 

se onakav vatrogasni dom nije otvorio, ne vjerujem da ijedan grad veličine Novalje ima takav 

kvalitetan i uređen  dom gdje bi se mogla stvoriti jedna baza – centar za djelovanje u svim 

kriznim situacijama mislim da bi za Dan grada mogao na jedan prigodan način otvori. 

Ukazao bi na jedan drugi problem; niču nam kiosci na Zrću, nekoliko kioska će se desiti na 

parkiralištu  do onog jezerca po meni to nije potrebno jer ugostiteljstva imamo i previše i na 

Zrću i u gradu. Ukazat ću na jedan problem gdje ćemo inzistirati na dosljednosti. 

Vidimo da se na kantunu šumice ispred hotela Kaneo odvijaju radovi i poodmakle su  

pripreme, kuloarski se priča i o nekim imenima, ja ih neću spekulirati, tko je dobio  ili će 

dobiti ne zanima me, ali samo ću reći da prema Zakonu o ugostiteljstvu jednostavni 

ugostiteljski objekti ne mogu biti bliže od 100 m od čvrstog ugostiteljskog objekta. Prema 

tome, na onoj poziciji, za sve što je išlo pod koncesijsko odobrenje mada znam da ono nije 

pomorsko dobro ono je šumica u vlasništvu Grada  tamo ne može biti ugostiteljstvo. 

Inzistirat ćemo na provedbi zakona koji to jasno kaže i molim gradonačelnika da se 

posavjetuje sa stručnim službama i da vidi gdje je problem jer smatram da je nedopustivo da 

na tom mjestu bude ugostiteljstvo. 

 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Sortirnica; zahvaljujem svim sudionicima ovog projekta za koji je Grad dobio bespovratna 

sredstva Fonda za zaštitu okoliša i ener EU u iznosu od 6.760.000,00 kuna, ukupna vrijednost 

investicije je 7.300.000,00 kn s PDV-om. Vlastiti izvori financiranja  Grada Novalje iznose 

450.000,00 kuna.  Nastale su uštede prilikom izgradnje u iznosu od 1.100.000,00 kuna. Sve 

skupa bi trebalo biti oko 9.600.000,00 kuna. Meni je isto drago i svi se veselimo uspjesima u 

turizmu. 

Komunalni redari; ima problema, dovođenje ljudi iz drugih područja  na otoku puno košta. 

Ako je moguće se pomoći sa zaštitarima i izvidnicima, napravit ćemo da to bude kavalitetno. 

Mogu vam reći da je od danas i svaki dan do 16.00 sati  moguće komunalnu službu dobiti na 

telefon, a kasnije i na mobitel. 

Sa parkiranjima radimo i otvaramo mogućnosti, evo i na ovom prostoru kojeg smo vratili od 

APN  ideja je da se napravi garaža na dvije etaže, a također bi probali spojiti kod groblja dvije 

zone da probamo ograničiti poslovnu zonu na razdjelnicu od pumpe doli da bude građevna 

zona, a u visinskoj razlici probamo napraviti upravo takve sadržaje garažnog prostora i nekog 

drugog biznis prostora. Onda razmišljamo i o tome da novim valom asfaltiranja dobijemo 

dodatni parkirni prostor  i kod nogometnog stadiona kao i na Punti mira urediti prostor i na taj 

način da povećamo parkirane kapacitete. 

DVD; uporabna dozvola je izdana 20. srpnja 2021.g., Dječji vrtić i prije. Otvarati te objekte, 

razgovarao sam i s ministricom,  dugo je nakon toga. Da je to bilo u normalnom roku riješeno 

mislim bilo bi u redu. Ali nije poanta ni otvaranja toga bitno je da ljudi koji tamo rade to 

shvate kao jednu dodatnu stečevinu, a mi građani i svi korisnici da to cijenimo i da ih pratimo. 

Nicanje kioska; plaža Zrće ono što će se događati je izmjena UPU-a. Probat ćemo zahvatiti u 

jedan dio opožarene šume i probat ćemo dignuti od ovih najmova dodatnih  300.000,00 kuna 
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da bi uložili u uređenje parkirališta, poboljšavanje uvjeta u prometu i sl. Razmišljamo da bi i 

prakiralište Planjka i Zrće opremili solarnim panelima od čega bi dobili i električnu energiju. 

Kad je u pitanju Vrtić; Kaneo i objekt u neposrednoj blizini okretišta za autobuse to je bilo u 

domeni Povjerenstva  za koncesijska odobrenja. Mi smo uspostavili jako dobru suradnju sa 

županijskim dijelom i za sve stvari koje će se događati ne mogu bez suglasnosti Grada. Kad je 

ovaj objektić u pitanju mislim da on ne bi smio biti remetilački faktor, ne bi trebao poprimiti 

karakter noćnog kluba i sl. Imamo već dva takva slična beach objekta, ambijentalni su, nisu 

remetilački faktor. Po tim pravilima jesmo napravili javnu rasvjetu i prometnicu i možemo 

stvoriti uvjete da se tu može sjesti i nešto popiti. Da li je to toliko odmaknuto ja ne bi u to 

ulazio, s tim se ne bavim ali ako bude pitanja bavit će se oni koji su kompetentni. 

 

Vijećnik Ante Dabo 

Nisam u potpunosti zadovoljan odgovorom, najprije za Zrće, volio bi vidjeti i sigurno nećete 

dobiti tolika sredstva. Mislim da je i na plaži Zrće previše ugostiteljskih objekata, a što se tiče  

Vrtića sami ste rekli da ide po režimu koncesijskog odobrenja. Dobro mi je poznato i sam sam 

kao tajnik Grada sudjelovao u tom postupku, kad je bio problem knjižiti to na Grad jer je 

tamo šuma pa smo trebali proglasiti park da bi oduzeli to državi jer je da je taj park uknjižen 

2009. godine na Grad. Kako sad stvari stoje to nije pomorsko dobro, to je nekretnina u 

vlasništvu Grada i podliježe javnom natječaju. Tražimo da se poštuje zakon i to ne može biti 

ugostiteljstvo. 

Prema informacijama koje sam dobio kao član Županijske skupštine koncesionari na plaži 

Zrće su službeno zatražili izmjenu koncesijskog ugovora u Županiji. Malo prije ste rekli da se 

priprema izmjena UPU-a plaže Zrće. 

Ne žalim sumnjati, želim vjerovati da u toj izmjeni nećete podilaziti koncesionarima. I tako su 

dobili više nego što su imali u koncesijskom ugovoru po kojem nije bilo moguće ni jedan 

objekt na plaži samo na rubu izdvojeni šankovi. Nesretna hobotnica je jako ružna slika plaže 

Zrće i ako to postane klub to je nemjerljiva devastacija plaže Zrće. 

Što je sa njihovim inicijativama prema Županiji za izmjenu koncesijskog ugovora? 

Da li će se Grad tu čvrsto postaviti da zaštiti plažu i da ispod šetnice na plaži ne dozvoli 

nikakve objekte? 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo  

Što se tiče inicijative koncesionara ja sam izvješten o tome i imam informaciju da u trenutku 

sklapanja ugovora Grad nije bio ravnopravni partner nego je bio po strani i sve što je 

koncesijskim ugovorom omogućeno to ćemo podržati, a sve što nije ugovoreno s tim ćemo 

razrješavati. I nema podilaženja koncesionarima. Izvješten sam o tome od strane Županije ali 

ništa do daljnjeg, to ćemo ostaviti za jesen i Grad će biti jako bitan čimbenik koji će vedriti i 

oblačiti. 

Vezano za 100 m udaljenosti i da li spada pod koncesijska odobrenja, vi znate da postoji 

projekat Mediteranski vrt, kroz ove zahvate na uređenju starog groblja gdje bi trebalo raditi na 

arboretumu i uređenju ranokršćanske bazilike, dovođenju natrag sarkofaga. To su sve 

smjernice i to ćemo probati riješiti sami sa uređenjem šetnice od groblja pa do kraja gdje smo 

sad došli i gdje smo sada dobili oko 500.000,00 kuna za uređenje pomorskog dobra. Mi ćemo 

Mediteranski vrt kandidirati kroz ovu paletu sa ugostiteljskim dijelom, ljetnom pozornicom i 

drugim sadržajima i zato se nismo upuštali u to da nekome dajemo nešto za dugoročno, 

mislim da je ovo izdano na godinu dana i ako nam prođe   Mediteranski vrt će biti uređen ne 

sa nekim objektićima nego sa pravim stvarima. 
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Vijećnik Ante Dabo 

Ja vjerujem da želite zaštititi interese Grada ali Mediteranski vrt  smo htjeli kandidirati na EU 

fondove 2014. godine i rečeno je da kad je u pitanju prirodna baština za ni jedan projekt ne 

dozvoljava se ugostiteljstvo. Kamo sreće da se uspije nešto napravit i da se tamo desi 

Mediteranski vrt. 

Niste mi odgovorili, imate vremena do drugog vijeća; nije pomorsko dobro, zemljište je u 

vlasništvu Grada,  park šuma, betoniranje se radi na gradskoj parceli i ne može ići po režimu 

koncesijskog odobrenja, zakon o ugostiteljskoj  djelatnosti kaže jasno da se ne može imati 

jednostavni  objekt na 100 m. Molim da do drugog vijeća vidite što je s tim. 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Za otvaranje terasa Gradsko vijeće će  donijeti odluku i izdati koncesiju. 

 

Vijećnik Ante Dabo  

Kad je u pitanju Zrće, imamo ugovor o koncesiji koji vrlo dobro akceptira Grad i vrlo čvrste 

pozicije, sada imamo UPU i svaka izmjena Županijskog ugovora ne može ići van UPU-a.  

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Imaćemo mogućnost da damo pristana da li mijenjat ili ne i ako do nečeg dođe imat ćemo 

bitnu ulogu. Rečeno je da Grad u tom trenutku nije bio ravnopravni partner. 

 

Vijećnik Aleksij Škunca 

U kojoj su fazi katastarske izmjere, znam da ima poteškoća i da smo stali i nedjelovanje javno 

bilježničkog ureda na cijelom otoku imamo li informacije? 

 

Postoji velika mogućnost da nas povodom Dana grada posjeti ministar Fucks na temu 

dogradnje škole, a i ministar Malenica, prioritetna je stvar i u tijeku je procedura da se raspiše 

natječaj za javnog bilježnika. 

Što se tiče sudskih savjetnika bili smo na sastanku sa predsjednikom suda u zadru i rečeno je 

da je prioritet imenovanje sudskih savjetnika za Novalju. 

 

Zatvoren je aktualni sat. 

 

 Verifikacija Zapisnika s VIII. sjednice  Gradskog vijeća od 28. travnja 2022.g. 

izvršena je uz primjedbu vijećnika Anta Daba da se ubuduće navedu i replike na odgovore. 

 

Predsjednik Matej Gušćić predložio je da se točka dnevnog reda pod brojem  

14. Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnina na području 

poduzetničke zone Čiponjac II skine s dnevnog reda. 

Razlog za skidanje točke s dnevnog reda sjednice obrazložila je pročelnica Upravnog odjela 

Silvija Hodak Tauzer. 

Grad Novalja naručio je idejni projekt prometnica unutar poduzetničke zone Čiponjac II. 

Paralelno sa time raspisali smo natječaj za prodaju novih čestica.  Prije nego smo natječaj 

proveli do samog kraja, dobili smo od projektanta informaciju da odredbe UPU-a nisu u 

skladu sa projektom koji smo naručili odnosno da postoji razlika u površinama koje bi trebalo 

ostaviti za prometnice. Po poprečnom presjeku u UPU stoji da prometnica mora biti široka 9 

m s time da je isto promjenjivi koridor s obzirom na visinske razlike koje na terene postoje. U 

cijeloj zoni potrebno je utvrditi površine za prometnice nakon čega bi se dovršio ovaj natječaj 

odnosno bi se sklopili aneksi postojećih ugovore. 
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AD/1 Prijedlog  I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu 

Spomenka Tamarut, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela u uvodnom obrazloženju 

upoznala je vijećnike sa stavkama kod kojih je došlo do izmjene i pri tome istaknula da je na 

prošloj sjednici kada je na dnevnom redu bio obračun Proračuna za 2021.g. utvrđen manjak za 

koji je rečeno da će se pokriti ovim izmjenama i dopunama Proračuna. 

U raspravi, vijećnik Ante Dabo upitao je za podatak o ostvarenju prihoda u prvih 5 mjeseci, a 

Spomenka Tamarut dala je informaciju da je sa danom 16. svibnja ukupno uprihođeno 

17.318.000,00 kuna. 

Vijećnik Ante Dabo dalje je ukazao na nerealnost u planiranju proračuna koji se po njemu 

neće ostvariti i ustvrdio da je ovo zamagljivanje. Upitao je zašto su za ustanove u kulturi  

potrebna tri ravnatelja te rekao da je protiv ovog proračuna jer se neće ostvariti, a nema ni 

projekata. 

Pomoćnica pročelnice Spomenka Tamarut objasnila je da osim Primorske ulice gdje je 

predviđeno 17 mil. kuna, svi drugi iznosi i projekti su realni. 

Gradonačelnik Ivan Dabo rekao je da se neće zaduživati, a ovih godinu dana su financirane 

obveze po DVD-u, Dječjem vrtiću, Kulturnom centru i naslijeđene obveze po otkupu 

zemljišta za prometnice. Ustvrdio je da će biti projekata; škola i policija gdje Grad neće 

participirati ali se izborio da dobije te projekte. 

Nakon rasprave, predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 

11 (jedanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 1 (jednim) suzdržanim i 3 (tri) protiv Gradsko vijeće 

donijelo je I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu 

 

Vijećnik Ante Dabo napustio je sjednicu pa je sjednici nazočno 10 vijećnika. 

 

AD/2 Prijedlog I. izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2022. godinu 

Ivan Peranić, savjetnik za pravne poslove  u uvodnom obrazloženju upoznao je 

vijećnike sa prijedlogom za izmjenu Programa gradnje građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom, a odnosi se na sortirnicu, mobilno reciklažno dvorište, reciklažno 

dvorište za građevinski otpad i pretovarnu stanicu. Budući sa je sortirnica dovršena s uštedom 

od 540.000 kuna to se umanjuje iznos koji je bio predviđen. 

Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 10 (deset) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donijelo je I. izmjene  Programa 

gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom  

 

AD/3 Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2022. godinu 

Ivan Peranić, savjetnik za pravne poslove  u uvodnom obrazloženju upoznao je vijećnike sa 

prijedlogom za izmjenu stavki u  Programu prema kojem se financira uređenje  komunalne 

infrastrukture. 

Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 10 (deset) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donijelo je I. izmjene  Programa 

građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

AD/4 Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. 

godinu 
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U uvodnom obrazloženju savjetnik za pravne poslove Ivan Peranić upoznao je vijećnike sa 

stavkama kod kojih je došlo do promjene u programu održavanja komunalne infrastrukture 

gdje je došlo do preraspodjele sredstava unutar pojedinih stavki. 

Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 10 (deset) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donijelo je I. izmjene  i dopune 

Programa održavanja objekta i  uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 

 

AD/5 Prijedlog Odluke o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu 

Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela u uvodnom obrazloženju upoznala 

je vijećnike sa prijedlogom izmjene programa javnih potreba u kulturi gdje je došlo do 

promjene odnosno smanjenja stavki za zaštitu arheološke baštine i djelatnost Gradskog 

muzeja, a do povećanja stavki za djelatnost Gradske knjižnice i Centra za kulturu. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca upitao za stavke Van štajuna i Dani kulture u Novalji koji 

su to programi sadržajno? 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer odgovorila je da ne zna detaljnije te da može dostaviti pisani 

odgovor. 

Nakon rasprave, predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 

10 (deset) vijećnika te je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 2 (dva) 

suzdržana donijelo Odluku o I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2022. 

godinu 
 

AD/6 Prijedlog Odluke o I. izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje  

za 2022. godinu 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer uvodno je izvijestila vijećnike o izmjenama stavki programa 

obrazovanja gdje je došlo do povećanja  u stavkama namijenjenim financiranju 

osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, a umanjenja stavki za predškolski odgoj. 

Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 10 (deset) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donijelo Odluku o I. izmjeni 

Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje  za 2022. godinu 

 

AD/7 Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu za 2022. godinu. 

 Pročelnica Upravnog odjela Silvija Hodak Tauzer uvodno je upoznala vijećnike sa 

prijedlogom  kojim se mijenjaju stavke u programu socijalne skrbi gdje dolazi do povećanja 

stavke za financiranje zdravstvenih usluga. 

Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 10 (deset) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donijelo Odluku o I. izmjeni i dopuni 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Novalje  za 2022. godinu 

 

AD/8 Prijedlog Odluke o I. izmjeni Programa javnih potreba u području djelovanja udruga 

          građana Grada Novalje za 2021. godinu 

Pročelnica Upravnog odjela Silvija Hodak Tauzer upoznala je vijećnike sa izmjenom 

programa prema kojem se raspoređuju sredstva za rad udruga. Ovim izmjenama predlaže se 

povećanje stavke za 170.000,00 kuna za sve aktivnosti. 

Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 10 (deset) vijećnika. 
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Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donijelo Odluku o I. izmjeni 

Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Novalje  za 

2022. godinu 

  

AD/9 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja dijela poduzetničke zone Čiponjac 

U uvodnom obrazloženju Gordana Vuković, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje 

upoznala je vijećnike sa prijedlogom kojim se predlaže razmatranje mogućnosti promjene 

namjene na k.č. br. 1838/374 k.o. Novalja iz K1 (K2,K3,I2) u D – javna i društvena namjena, radi 

omogućavanja uvjeta gradnje za izgradnju zgrade policijske postaje, preispitivanje mogućnosti 

korekcije koridora prometnica označene u planu kao ostale ulice oznake (OU1, OU2 i OU3), prema 

Idejnom projektu, izmjenu vezano za definiciju krovišta u odnosu na PPUG. 

Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 9 (devet) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za  i 2 (dva) glasa protiv Gradsko vijeće donijelo Odluku 

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja dijela poduzetničke zone Čiponjac 

 

 

AD/10 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet 

županijskog značaja – luka Žigljen  

Gordana Vuković, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje u uvodnom obrazloženju 

upoznala je vijećnike s procedurom kojom se pokreće izrada UPU luke Žigljen. U Prostornom 

planu uređenja Grada Novalje u članku 74. stavku 8. određena je obveza izrade plana užeg 

područja (UPU) za luke otvorene za javni promet, a u članku 123. Prostornog plana uređenja 

Grada Novalje određene su smjernice za izradu Urbanističkog plana uređenja luke otvorene 

za javni promet županijskog značaja – luka Žigljen. Izradom ovog  Plana osigurati će se 

prostorno planski preduvjeti za uređenje prostora te ishođenje dozvola za gradnju unutar luke 

Žigljen. 

Predsjednik Matej Gušćić dodao je da se konačno pokreće izrada ovog UPU, a u tijeku je i 

veliki projekt Lučke uprave na rekonstrukciji i dogradnji trajektnog pristaništa. Ovime se 

otvara mogućnost za izgradnju novih sadržaja,  za natječaje europske unije, a tu je 

zainteresiran i naš nacionalni brodar Jadrolinija. To će sigurno donijeti jednu lijepu sliku 

ljudima koji dolaze na naš otok. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca rekao je da je u tijeku realizacija poboljšanja prijevoza 

brodske linije Prizna – Žigljen u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima i ulažu se napori za 

poboljšanje protočnosti putnika i vozila. Ove godine očekuje se i veći broj putnika i 

automobila te se nadamo da će ovim dokumentom pokrenuta i realizirana u neko dogledno 

vrijeme.  

Vijećnik Zlatko Vidas pozdravio je investiciju ali i konstatirao da se uprkos tome u zimskim 

uvjetima ne vide efekti. 

Predsjednik Matej Gušćić rekao je da je ovaj projekt pokrenut prije 3 godine i tada natječajem 

nije predviđena izgradnja  valobrana koji bi omogućio pristajanje trajekta  u zimskim 

uvjetima. Lučka uprava će svakako nastojati kroz natječaje ako bude predviđeno pokušati 

provući ovaj projekt. 

Gradonačelnik Ivan Dabo upozorio je na intezitet prometa koji se očekuje jači nego prošle 

godine te se obratio predsjedniku koji je član Vijeća Lučke uprave da vode računa  da to ne bi 

dovelo u pitanje izvođenje radova. 

Nakon rasprave, predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 

9 (devet) vijećnika. Nakon glasovanja, sa 9 (devet) glasova za Gradsko vijeće donijelo je  
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Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet 

županijskog značaja – luka Žigljen  

 
 

AD/11 Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Odluci o izradi Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Dubac-Varsan koji je planiran za 

urbanu sanaciju (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 30/20) 

Gordana Vuković, voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje u uvodnom obrazloženju 

upoznala je vijećnike sa razlogom ovog prijedloga, a to je uočena greška u Odluci te se ovim 

prijedlogom ispravlja tehnička greška u naslovu i cijelom tekstu Odluke o izradi Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Dubac-Varsan koji je planiran 

za urbanu sanaciju (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 30/20) na način da se ispred 

riječi „građevinskog“ dodaje riječ „dijela“. 

Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 9 (devet) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 9 (devet) glasova za Gradsko vijeće donijelo je Zaključak o ispravci greške 

u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog 

područja Dubac-Varsan koji je planiran za urbanu sanaciju (Županijski glasnik Ličko-

senjske županije br. 30/20). 

 

 

AD/12 Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novalje za 2022. godinu 

U uvodnom obrazloženju pročelnica Upravnog odjela Ivana Kurilić upoznala je vijećnike s 

prijedlogom Komisije za dodjelu javnih priznanja koja nakon provedene procedure daje 

prijedlog za dodjelu priznanja slijedećim laureatima:  

 

Povelju počasni građanin Grada Novalje  

- FRA BERNARDINU ŠKUNCI 

za duhovno i umjetničko stvaralaštvo te izuzetan doprinos razvoju kulture grada 

Novalje 

 

Nagradu Grada Novalje za životno djelo iz područja gospodarstva 

- NENADU PERANIĆU 

za izniman doprinos i postignuća te dugogodišnji uspješan rad u području gospodarstva 

 

Plaketu Grada Novalje iz područja društvenog života 

-  JOSIPU DENONI 

za zasluge u uspostavljanju i organizaciji Civilne i narodne zaštite Novalje u ratnom 

razdoblju 1990.-1992.g. 

 

Plaketu Grada Novalje iz područja kulture 

- KLAPI „NAVALIA“ 

za dugogodišnji rad i izuzetan doprinos u očuvanju klapske pisme 

 

Godišnju nagradu Grada Novalje iz područja zdravstva i socijalne skrbi  

- SVJETLANI RUŽIĆ 

za izniman doprinos u očuvanju zdravstvene zaštite građana grada Novalje tijekom 

pandemije koronavirusa 
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Vijećnik Aleksij Škunca kao član Komisije  obratio se i rekao  da kroz dvije zadnje  

kalendarske godine nije bilo svečane sjednice ni dodjele nagrada, a postoje institucije, udruge 

i pojedinci koji su dali svoj doprinos i ostavili trag te posebno istaknuo značaj fra Bernardina 

Škunce koji je prepoznat i šire a ne samo u našoj sredini.  

Možda se moglo i prije dodijeliti neke nagrade, treba promišljati tijekom cijele godine te 

dodao da misli kako ovo nije inflacija javnih priznanja nego jedan manji dio, sigurno ima još 

ljudi koji zaslužuju da ih se prepozna i dodijeli nagrada. 

 

Predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje s prijedlogom  da se glasuje o svakoj 

nagradi  ponaosob. 

Glasovanju je pristupilo 9 (devet) vijećnika. 

 

1.Povelju počasni građanin Grada Novalje  

- FRA BERNARDINU ŠKUNCI 

za duhovno i umjetničko stvaralaštvo te izuzetan doprinos razvoju kulture grada 

Novalje 

Glasovanjem, sa 9 (devet) glasova za prihvaćen je prijedlog. 

 

2.Nagradu Grada Novalje za životno djelo iz područja gospodarstva 

- NENADU PERANIĆU 

za izniman doprinos i postignuća te dugogodišnji uspješan rad u području gospodarstva 

Glasovanjem, sa 9 (devet) glasova za prihvaćen je prijedlog. 

 

3.Plaketu Grada Novalje iz područja društvenog života 

-  JOSIPU DENONI 

za zasluge u uspostavljanju i organizaciji Civilne i narodne zaštite Novalje u ratnom 

razdoblju 1990.-1992.g. 

Glasovanjem, sa 9 (devet) glasova za prihvaćen je prijedlog. 

 

4.Plaketu Grada Novalje iz područja kulture 

- KLAPI „NAVALIA“ 

za dugogodišnji rad i izuzetan doprinos u očuvanju klapske pisme 

Glasovanjem, sa 9 (devet) glasova za prihvaćen je prijedlog. 

 

5.Godišnju nagradu Grada Novalje iz područja zdravstva i socijalne skrbi  

- SVJETLANI RUŽIĆ 

za izniman doprinos u očuvanju zdravstvene zaštite građana grada Novalje tijekom 

pandemije koronavirusa 

Glasovanjem, sa 9 (devet) glasova za prihvaćen je prijedlog. 

 

 

AD/13 Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada 

Novalje i Grada Varaždinske Toplice 

Ivana Kurilić pročelnica Upravnog odjela u uvodnom obrazloženju upoznala je 

vijećnike sa prijedlogom kojim se ovlašćuje gradonačelnik da potpiše sporazum o prijateljstvu 

sa gradom Varaždinske Toplice. Izaslanstvo grada Varaždinske Toplice posjetilo je Grad 

Novalju 28. travnja ove godine te izrazilo želju za uspostavom Sporazuma o prijateljstvu 

između Grada Novalje i Grada Varaždinske Toplice. Razvojem prijateljstva i suradnje te 

međusobnog upoznavanja dviju jedinica lokalne samouprave na području turizma, kulture, 
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sporta, komunalnog sustava, vatrogastva želimo izgraditi i učvrstiti međusobno povjerenje i 

prijateljstvo.  

Predsjednik Matej Gušćić izvijestio je o održanoj sjednici Odbora za međunarodnu i 

međugradsku suradnju gdje su se svi složili i podržali prijedlog za sklapanje prijateljstva. 

Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 9 (devet) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 9 (devet) glasova Gradsko vijeće donijelo Odluku o sklapanju Sporazuma 

o prijateljstvu i suradnji između Grada Novalje i Grada Varaždinske Toplice 

 

AD/14 Prijedlog Odluke o promjeni namjene javne površine na dijelu nekretnine k.č.br. 

27968 k.o. Novalja – I 

U uvodnom obrazloženju pročelnica Silvija Hodak Tauzer upoznala je vijećnike s 

prijedlogom kojim se  predlaže promjena  namjene javne površine na dijelu nekretnine k.č.br. 

27968 k.o. Novalja – I za postavljanje montažnog objekta. 

S obzirom da je utvrđeno da predmetna nekretnina ne predstavlja javno-prometnu površinu, u 

ovom slučaju primjenjuje se stavak 5. istoga članka, a u svezi s člankom 11. Odluke o zakupu 

javnih površina te se prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja 

putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s 

javno-prometne površine, može obavljati na mjestima za koja je predstavničko tijelo dalo 

odobrenje.  

Grad Novalja također je izvršio i uvid na licu mjesta te je procijenjeno da predložena 

lokacija montažnog objekta neće ometati niti ugrožavati promet stoga se, slijedom svega 

navedenoga, predlaže usvajanje predmetne Odluke. 

Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 9 (devet) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 9 (devet) glasova Gradsko vijeće donijelo Odluku o promjeni namjene 

javne površine na dijelu nekretnine k.č.br. 27968 k.o. Novalja – I 

 

 

    

Sjednica završena u 11,25 sati 

 

 

Referent za poslove        Predsjednik 

Gradonačelnika i Gradskog vijeća     Gradskog vijeća  

Lucie Zubović          Matej Gušćić, struč. spec. oec. 
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