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ZAPISNIK SA II. SJEDNICE  

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE  

 

 održane dana 11. kolovoza 2021 g. (srijeda) u Gradskoj knjižnici (Dalmatinska ulica 

br. 11) 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.Antonio Datković 

11. Tomislav Vidas 

 

Odsutni: 

1. Vesna Šonje Allena 

2. Josip Škunca 

 

Ostali nazočni: 

 

1. Ivan Dabo, gradonačelnik 

2. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela  

3. Ante Dabo, pročelnik Upravnog odjela 

4. Kristina Vidušin, v.d. pročelnica Upravnog odjela  

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

 

Predsjednik Matej Gušćić otvorio je sjednicu, pozdravio sve nazočne i pozvao gradonačelnika 

Ivana Daba da podnese izvješće o aktivnostima na području Grada od zadnje održane 

sjednice. 

Gradonačelnik Ivan Dabo na početku izlaganja izvijestio je nazočne o tijeku turističke sezone 

i istaknuo povećanje broja turista u komercijalnom smještaju za 26% više u odnosu na prošlu 

godinu. 

- Trenutno je 15 COVID pozitivnih osoba koje su zbrinute u objektu namjenjenom za tu 

svrhu. Portal Poslovni.hr objavio je da se na plaži Zrće testira više osoba nego u cijeloj 

Hrvatskoj, 

- Vezano za objave na portalima u Austriji koji su objavili vijest o velikom broju  osoba 

koje su zaražene  na Zrću na tu temu održana je press konferencija radi demantiranja 

te vijesti koja je bila netočna, a štetila je Novalji, 

- Novalja je treća po broju novorođene djece na 1000 stanovnika i prepoznatljiva 

sredina po populacijskoj politici, 

- U tijeku je projektiranje proširenja sportskog centra CISSA i dogradnje osnovne škole 

da bi uskoro mogli aplicirati na program iz kojeg bi se projekti financirali, 

- Zatraženo je pojašnjenje projekta Primorske ulice, 
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- POS stanovi; zaključeno je da je smanjen interes za ovakav vid stanovanja, a prostor je 

prebitan za interese grada Novalje i u proračunu za 2022. godinu bi napravili nove 

ideje za taj projekt, 

- Luka Jug; održan je sastanak sa izrađivačem projekta, 

- U sklopu situacije oko Ispostave hitne medicine održan je sastanak sa ravnateljicom i 

Domom zdravlja gdje su iznijeti svi potencijali za funkcioniranje zdravstvenih službi, 

- Imali smo dvije posjete u Ministarstvu vezano za solarni park Zaglava kojeg bi stavili 

u postojeću zonu Zaglava, 

- Potpisan je ugovor za izgradnju sortirnice, a rok za izvođenje radova je veljača 2022. 

godine, 

- Vode se aktivnosti oko dobivanja statusa odjela za Katastar Novalja, a time bi imali 

mogućnost zaposliti još dva djelatnika, 

- Aglomeracija; asfaltiranje dionice od Anđelke do Caske je improvizirano radi sezone 

ali se na jesen očekuje da se ta dionica napravi kvalitetno, 

- Za dan 23. kolovoza je najavljen sastanak u Ministarstvu gospodarstva radi izgradnje i 

opremanja kompostane,      

- Očekujemo i sastanak u Ministarstvu pravosuđa na temu zemljišno knjižnog odjela  i 

provođenja obnove zemljišnih knjiga. Dok se ne riješi k.o. Novalja ne možemo 

otvarati obnovu za k.o. Barbati i Lun.              

 

     

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Ante Dabo 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća vijećnik ima pravo na mišljenje o odgovoru 

i postavljanje dodatnog pitanja. 

Iz dostavljenog odgovora mogu zaključiti da je odluka gradonačelnika protivna odluci 

Gradskog vijeća i ugovoru o koncesiji sa koncesionarom. Takvo postupanje je duboko 

nezakonito i može uzrokovati štetu za Grad. Ugovor koji je Grad sklopio sa trećim osobama 

dvostruko su obvezujući i preuzete obveze se moraju  poštovati. 

U odgovoru se navodi usklađenje Odluke sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu 

(izmjenama iz 2018.g) i da je nastala pravna praznima te je ovom odlukom popunjena pravna 

praznina. U tim odredbama ne piše da uspostavu stajališta na linijama  određuje 

gradonačelnik već odobrava gradonačelnik, a pravnu distinkciju između odobrava i određuje 

ne treba posebno tumačiti. Poruka koju novi stari gradonačelnik šalje ovim postupanjem je 

opasna i vraća nas u prošlost tj. ako netko podržava drugog kandidata a korisnik je koncesije 

ili javne gradske površine onda će imati problema. 

Kako komentirate činjenicu da je izmjenom linija jedna od glavnih autobusnih stanica za 

mlade partijanere  postala ispred O.Š. A. G. Matoša. Ako dogodine spring brake festival bude 

krajem svibnja, a školska godina traje do sredine lipnja, kako će se naša djeca osjećati kad 

vide mlade razularene i pijane  partijanere ispred škole? 

Zar su tri hotela visoke kategorije u čijoj se neposrednoj blizini nalazi novo okretište i u koje 

su vlasnici uložili skoro 20 mil. Eura i time podigli kvalitetu destinacije  manje bitna od 

jednog niže razrednog  hostela i prosječnog kafića u koji nije uložen ni stoti dio od onoga što 

su uložili hoteli ili je to jednostavno kupovina glasova kojima ste dobili ove zadnje lokalne 

izbore? 
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Gradonačelnik Ivan Dabo 

Na ova pitanja ćemo ogovoriti u pismenoj formi, ali mi vama nemamo na što odgovoriti jer su 

ova pitanja politikanstvo oni dovode u pitanje da li netko glasao i da li se netko osvećuje i sl.  

To nema veze sa ovim pitanjima, a u svezi vaših ocjena o dobivenim izborima, shvatite da ste 

izgubili izbore uključite se u napretku i prosperitetu ovoga grada i ne budite djelatnik i na 

platnom spisku neke tvrtke. Mi nemamo problem sa koncesionarima u tumačenju ove odluke 

ali imamo problem sa vama i vjerovao sam da vi želite zaštititi interese ovoga Grada ali vi ne 

štitite interese ovoga Grada. 

 

Vijećnik Ante Dabo  

Nisam na platnom spisku nikakve firme, a ovo što govorim to je nonsens jer kršite valjane 

odluke i pozivate se na interes Grada. 

 

Vijećnik Tomislav Vidas 

Što je falilo  službenom vozilu starom četiri godine sa prijeđenih stotinjak tisuća  km da ga se 

moralo zamijeniti i nabavkom novoga opteretiti gradski proračun? 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Nije nikakva novost da se mijenja vozilo, to se dogodilo i prije osam godina. Vozilo je 

prodano na javnom natječaju, a novo gradsko vozilo bit će u vrijednosti od 250.000 kuna. 

 

Vijećnik Zlatko Vidas 

Motori nam se voze po trgovima, gradskoj jezgri, quadovi su ponovo u gradu kao i partijanja 

na bazenima i kućama bez nadzora tako da imamo osjećaj da je Zrće u gradu, a mi smo 

ukinuli noćnu za smjenu komunalne redare, zašto? 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Ja sam osobno protiv motora u pješačkoj zoni, ne znam tko je quadovima dozvolio da ulaze u 

grad ali treba ih sankcionirati redarstvo ili policija. Partijanja nisu odraz neke nove vlasti već 

su produkt postizanja visokih standarda i napretka jer je izgrađeno puno kuća s bazenima. 

Mogu reći da ćemo se pripremiti i obvezati iznajmljivače na nadzor svojih objekata. 

To se može uspostaviti i bez noćne smjene propisivanjem pravila o održavanju reda ako će se 

baviti tom djelatnošću. 

 

Vijećnik Tomislav Vidas 

Na južnom dijelu Novalje je lunaprak koji godinama nabija muziku i remeti mir u susjednim 

ulicama jer je jaka buka. Prošle godine je Grad napravio ugovor i buka nije bila tolika, pa me 

zanima što mislite poduzeti? 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Iduće godine više neće biti lunaparka radi početka radova na tom lokalitetu, a luna park 

disperzirati tamo gdje ne smeta nikome. 

 

Vijećnik Teo Veličan 

Vezano za izmještaj autobusnih stanica i pogodovanje krupnom kapitalu; poanta je da se 

pogoduje krupnom kapitalu koji ima visoke cijene i moraju imati mit, a onaj tko uloži manje 

njemu se može ispred kuće dopeljat autobuse. Taj isti objekt je više puta tražio da se izmjeste 

autobusi ili barem da se gase.  Znači onaj koji uloži mora imati potpuni mir, a onaj tko se bori  

i radi sam njemu ne treba.  
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Gradonačelnik Ivan Dabo  

Ja mislim da sa nijednog aspekta nije primjereno da u rotoru bude stajalište. 

 

Vijećnik Ante Dabo 

Stajalište je tamo bilo dvije godine  prije mog dolaska vi ste ga tamo smjestili. 

 

Vijećnik Ante Dabo 

Ako ste povećali cijenu parkinga na području Grada  zašto se to odnosi samo na parking na 

Planjki. Znamo da je to plaža gdje se kupaju obiteljski gosti koji su inače deficitarni na našem 

području,  a na Zrću i sve ostale cijene parkiranja su ostale iste? 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Podigla se cijena na svim parkiralištima; na Zrću od 7  na 9 kn, a ostala parkirališta od 5 na 7 

kn.  

 

Vijećnik Ante Dabo  

2018. i 2019. godine je cijena na Zrću bila 9 kn i mi smo  radi COVID-a spustili na 7  bili 

svima cijenu parkiranja. 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Za sve naše građane postoji mjesečna karta i mogu koristiti tu mogućnost.  

Parking na Planjki naplaćuje Arburoža, a ne Sito. 

 

Vijećnik Zlatko Vidas 

U proračunu smo predvidjeli stavku za projekt „Novalja otvoreni grad“ pa me zanima do kud 

smo s time stigli? 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Odgovor ćete dobiti u pisanoj formi. 

 

Vijećnik Aleksij Škunca 

Preispitivanje mogućnosti vraćanja Gradskom muzeju status pravne osobe, ja sam na to 

upozoravao i u prošlom sazivu Gradskog vijeća, radi apliciranja kod ministarstva kulture, 

potrebna su i ulaganja u održavanje, postav, da se pokuša vidjeti gdje je i da se nastavi. Bilo je 

inicijative, ja sam sudjelovao u nekim procesima. Ovo stanje već godinama se provlači i 

apeliram da se pokuša vraćanjem statusa radi ministarstva kulture i drugim izvorima 

financiranja. 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo  

Znam da ste puno truda uložili u status pravne osobe Gradskog muzeja. Ne znam čime su se 

garniture vodile da se ukine status muzeju, mi ćemo sve napraviti da ponovno muzeju vratimo 

osobnost jer ga je ovaj oblik funkcioniranja jako unazadio. 

Prve aktivnosti će biti  na uređenju fasade, promjena stolarije, krov i napraviti projekt postava 

da bude po pravilima struke i raditi na vraćanju pravne osobnosti Gradskom muzeju.  

 

 

 Verifikacija Zapisnika s I. sjednice Gradskog vijeća održane dana 06. srpnja 2021. 

godine izvršena je bez primjedbi. 

 

1. Prijedlog  II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu. 
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2. Prijedlog II. izmjene Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2021-

2023. godine. 

3. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Novalje. 

4. Prijedlog II. izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom. 

5. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu. 

6. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu. 

7. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu. 

8. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje  

za 2021. godinu. 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu za 2021. godinu. 

10. Prijedlog Odluke o I. izmjeni programa javnih potreba u području djelovanja udruga 

Građana Grada Novalje za 2021. godinu 

11. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o utrošku dijela turističke pristojbe namijenjene 

poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Novalje za 2021.godinu. 

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za razdoblje lipanj-prosinac 

2021. godine. 

13. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o određivanju naknade za rad članova i 

predsjednika Gradskog vijeća te predsjednika mjesnih odbora. 

14. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Poduzetničkog centra Ragan d.o.o.  

15. Prijedlog Odluke o  donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela 

ugostiteljsko-turističke zone Dabi -Vidasi (2 dio). 

16. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa 

Dražica. 

17. Prijedlog Odluke o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva 

Komunalije d.o.o. Novalja. 

18. Prijedlog Odluke o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva 

Arburoža d.o.o. Novalja. 

19. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju u postupku 

davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području Grada Novalje. 

 

KLASA: 021-05/21-01/11 

URBROJ: 2125/06-02/02-21-02 

Novalja, 11. kolovoza 2021.g.  

 

AD/1 Prijedlog  II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu 

 Uvodno obrazloženje iznijela je Spomenka Tamarut, voditeljica Odsjeka za proračun i 

financije te upoznala vijećnike sa stavkama koje se mijenjaju u proračunu za 2021. godinu u 

odnosu na proračun donijet u prosincu 2020.godine. 

U raspravi, vijećnik Tomislav Škunca upitao je za sufinanciranje prijevoza učenika do Zadra. 

Vijećnik Ante Dabo ispred kluba vijećnika stranke LiPo zahvalio je Spomenki Tamarut na 

iscrpnom obrazloženju te rekao  da će podržati predložene izmjene i podsjetio da je 

administracija u prošlom sazivu aplicirala za sredstva za financiranje udjela Grada  Novalje u 

dobivenim Eu projektima. Posebno veseli financiranje luke Novalja i ribarske luke za koju su 
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vijećnici HDZ-a glasali protiv. Osvrnuo se i na glasine da je iza svog mandata ostavio pustoš 

u gradskom proračunu, a nakon primopredaje 7. lipnja na računu je bilo preko 10 mil. kuna. 

Vijećnik Aleksij Škunca nepodržavanje proračuna od strane vijećnika HDZ-e objasnio je 

neusvojenim amandmanima, a i političkim stavom iako je proračun u najvećem dijelu 

elemenata zadan. 

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

10 vijećnika (Antonio Datković je napustio sjednicu) te je Gradsko vijeće sa 10 (deset) 

glasova za donijelo  

 

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu 

 

AD/2 Prijedlog II. izmjene Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2021-

2023. godine 

 U uvodnom obrazloženju Spomenka Tamarut obrazložila je Plan  koji se obavezno 

donosi uz Proračun, sve stavke su iz proračuna, a predviđa programe i aktivnosti koje će se 

događati kroz razdoblje od tri godine. 

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

kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

II. izmjene Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 

2021-2023. godine 

 

 

AD/3 Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Novalje 

 U uvodnom obrazloženju Spomenka Tamarut upoznala je vijećnike sa prijedlogom 

odluke kojom se predviđa kratkoročno zaduženje za premošćivanje jaza nastalog zbog 

različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. 

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Novalje za 2021. godinu  planirano je kratkoročno 

zaduženje u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna. 

Kratkoročno zaduženje potrebno je zbog investicijski izuzetno dinamične poslovne godine i 

zbog odobrenih projekata od strane EU fondova koje Grad Novalja mora predfinancirati, a 

povrat sredstava se ostvaruje po odobrenju zahtjeva za nadoknadu sredstava od nadležnih 

tijela. Poveden je prizivni postupak i primljene su ponude od tri banke, a najpovoljnija je 

ponuda PBZ po kamatnoj stopi od 0,69% bez obrade kredita i dodatnih troškova. 

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

kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

Odluku o kratkoročnom zaduženju Grada Novalje 

 

AD/4 Prijedlog II. izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom 

 Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Ante Dabo u uvodnom obrazloženju 

upoznao je vijećnike sa programom prema kojem se financiraju građevine za gospodarenje 

komunalnim otpadom i naveo izmjene koje se predlažu u programu. Izmjene se odnose na 

izgradnju sortirnice za koju su jučer započeti radovi, a rok za izgradnju je do kraja ožujka 

iduće godine. 

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

kojem je pristupilo 10 vijećnika. 
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Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

II. izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 

 

AD/5 Prijedlog II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2021. godinu 
Pročelnik Ante Dabo u uvodnom obrazloženju iznio je promjene do kojih dolazi u 

programu građenja komunalne infrastrukture, a odnosi se na proširenje infrastrukture PZ 

Čiponjac, sufinanciranje izgradnje prometnica, uređenje šetnice Luke Čemeljića, nabava 

opreme za dječja igrališta, nabavu projektne dokumentacije heliodrom, nabave novih 

štandova na gradskoj šetnici. 

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

kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu 
 

 

AD/6 Prijedlog II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu 

U obrazloženju pročelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa izmjenama do kojih je 

došlo u programu održavanja, a odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta, javne  zelene 

površine i tekuće održavanje. 

U raspravi, vijećnik Tomislav Vidas upitao je na što se odnosi stavka od 50.000 kuna za 

sanaciju puteva i da li je u planu uređenje puta od rotora Žigljen – Škuncini stani sajužnji? 

Pročelnik Ante Dabo odgovorio je da se navedena stavka odnosi na sanaciju rupa na poljskim 

putevima, čišćenje puteva kroz polje, put za Svetojanj i održavanje postojećih puteva, za 

uređenje puta od rotora Žigljen prema Škuncinim stanima postoji projekt i nastojimo ga 

kandidirati za EU natječaje. 

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

10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 

 

AD/7 Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 

 V.d. pročelnice Upravnog odjela za poslove lokane samouprave i uprave  Kristina 

Vidušin upoznala je vijećnike sa izmjenama programa prema kojem se financiraju javne 

potrebe u kulturi, a odnose se na stavke predviđene za financiranje aktivnosti Centra za 

kulturu. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca upitao je na što se odnosi stavka zaštite arheološke 

baštine,  a pročelnik Ante Dabo odgovorio je da je to namijenjeno za zaštitu postojećih zidova 

na Caski i projektnu dokumentaciju. U tu svrhu od Ministarstva kultute dobiven je iznos od 

150.000 kuna.  

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

10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

Odluku o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 
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AD/8 Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada 

Novalje  za 2021. godinu. 

V.d. pročelnice Upravnog odjela za poslove lokane samouprave i uprave  Kristina Vidušin 

upoznala je vijećnike sa izmjenama programa prema kojem se financiraju javne potrebe u 

obrazovanju, a odnose se na financiranje aktivnosti u školskom i predškolskom odgoju. 

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

kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

Odluku o II. izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje   

za 2021. godinu. 

 

AD/9 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu za 2021. godinu 

V.d. pročelnice Upravnog odjela za poslove lokane samouprave i uprave  Kristina Vidušin 

upoznala je vijećnike sa izmjenama programa prema kojem se financiraju javne potrebe u 

socijalnoj skrbi i zdravstvu, a odnose se na povećanje iznosa za financiranje božićnice 

umirovljenicima i financiranje zdravstvenih usluga. 

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

kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

Odluku o II. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu    

za 2021. godinu. 

 

AD/10 Prijedlog Odluke o I. izmjeni programa javnih potreba u području djelovanja 

udruga građana Grada Novalje za 2021. godinu 

U uvodnom obrazloženju v.d. pročelnice Kristina Vidušin upoznala je vijećnike sa 

izmjenama u programu prema kojem se financiraju aktivnosti udruga. Ogranak Matice 

hrvatske uputio je zahtjev za potrebom izdavanja još  jedne knjige autora Dominika Kunkere 

do kraja 2021. godine te se ova izmjena odnosi na tu aktivnost. 

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

kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

Odluku o I. izmjeni programa javnih potreba u području djelovanja  

udruga građana Grada Novalje za 2021. godinu 

 

 

AD/11 Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o utrošku dijela turističke pristojbe 

namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Novalje za 

2021.godinu 

U uvodnom obrazloženju pročelnica Ivana Kurilić upoznala je vijećnika sa izmjenama 

programa prema kojem se troše sredstva ubrana s naslova turističke pristojbe, a odnose se na  

turističke manifestacije i financiranje zdravstvenih standarda. 

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

kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  
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Odluku o I. izmjeni Odluke o utrošku dijela turističke pristojbe namijenjene 

poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Novalje za 2021.godinu 

 

AD/12 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za razdoblje lipanj-prosinac 

2021. godine 

 Pročelnica Ivana Kurilić obrazložila je prijedlog odluke prema kojoj se raspoređuju 

sredstva za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću.  Sredstva osigurana za 

redovno godišnje financiranje stranaka raspoređuju se političkim strankama i članovima 

izabranim s liste grupe birača na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog člana u 

predstavničkom tijelu jedinice.  

  U skladu sa odredbama Zakona izrađen je prijedlog Odluke o raspoređivanju 

sredstava za financiranje političkih stranaka za 2021.g. za razdoblje lipanj-prosinac u iznosu 

od 28.306,34 kn. Navedeni iznos raspoređuje se tako da svakoj političkoj stranci po vijećniku, 

te vijećniku izabranom s kandidacijske liste grupe birača pripada iznos od 2.144,42 kn a po 

svakoj vijećnici navedeni iznos je 2.358,86 kn  

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

kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača za razdoblje lipanj-prosinac 2021. 

godine 

AD/13 Prijedlog Odluke o  donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

dijela ugostiteljsko-turističke zone Dabi -Vidasi (2 dio) 

U uvodnom obrazloženju voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i urbanizam Gordana 

Vuković upoznala je vijećnike sa procedurom izrade i donošenja Plana. 

Izmjene i dopune Plana se odnose na redefiniranje namjene površina T1 i T3, na 

način da su sve površine unutar obuhvata Plana označene kao T3-kamp, ali ukupni 

kapacitet zone ostaje nepromijenjen i povezano s tim korekcije tekstualnog i grafičkog 

dijela Plana. Na prijedlog je ishođena suglasnost Ministarstva. 

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

kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

Odluke o  donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela 

ugostiteljsko-turističke zone Dabi -Vidasi (2 dio) 

 

AD/14 Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

kampa Dražica 

Voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje i urbanizam Gordana Vuković upoznala je 

vijećnike sa prijedlogom za izmjenu Plana koji je donijet 2012. godine. 

25. lipnja 2021. godine Grad Novalja je zaprimio inicijativu tvrtke Guščić d.o.o. koja upravlja 

kampom za pokretanjem II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Dražica u 

kojima bi se područje kampa označeno kao R3-kupalište prenamijenilo u drugu namjenu. 

U raspravi, vijećnik Ante Dabo složio se s proširenjem kampa na privatnoj parceli ali ukidanje 

kupališta je neprihvatljivo te predložio da se predsjednik Matej Gušćić izuzme iz glasovanja 

po ovom prijedlogu s obzirom da je vlasnik kampa. 

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

10 vijećnika. 
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Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 3 (tri) glasa suzdržana  Gradsko vijeće donosi  

 

Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja kampa Dražica 

 

AD/15 Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o određivanju naknade za rad članova i 

predsjednika Gradskog vijeća te predsjednika mjesnih odbora 

U uvodnom obrazloženju pročelnica Ivana Kurilić upoznala je vijećnike sa izmjenom odluke 

kojom se određuju naknade za rad predsjednika i članova Gradskog vijeća te predsjednika 

mjesnih odbora. Člankom  31a. kojim je propisano ograničenje visine naknada koje mogu 

dobivati članovi predstavničkih tijela pa je tako određeno da se naknada može odrediti za rad 

u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela u neto iznosu po članu 

predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela u 

gradu s više od 1000 do 5000 stanovnika ne smije iznositi više od 6.000 kuna. Ujedno je 

utvrđeno da se naknada za predsjednika predstavničkog tijela može odrediti u iznosu 

uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30% 

pripadajuće naknade utvrđene za članove predstavničkog tijela.  

U raspravi, vijećnik Ante Dabo složio se s prijedlogom radi usklađenja  s zakonom ali smatra 

da će umanjenje naknade za predsjednike mjesnih odbora destimulirati njihov rad i ne 

podržava prijedlog. 

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

10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 3 (tri) glasa suzdržana  Gradsko vijeće donosi 

 

Odluku o II. izmjeni Odluke o određivanju naknade za rad članova i predsjednika 

Gradskog vijeća te predsjednika mjesnih odbora 
 

 

AD/16 Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala Poduzetničkog centra Ragan 

d.o.o.  

V.d. pročelnica Kristina Vidušin upoznala je vijećnike sa prijedlogom prema kojem se 

povećava temeljni kapital Poduzetničkog centra Ragan sa 20.000 kuna na 220.000 kuna. 

U raspravi, vijećnik Tomislav Vidas rekao je da ima informaciju da djelatnici PC nisu dva 

mjeseca primili plaću, a gradonačelnik Ivan Dabo odgovorio je da su osobni isplaćeni i da će 

sve učiniti kako ne bi osjećali kao djelatnici drugog reda. 

Vijećnik Ante Dabo podržao je prijedlog jer smatra da Poduzetnički centar zaslužuje potporu.  

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

10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za  Gradsko vijeće donosi 

 

Odluku o povećanju temeljnog kapitala Poduzetničkog centra Ragan d.o.o. 

 

AD/17 Prijedlog Odluke o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora Trgovačkog 

društva Komunalije d.o.o. Novalja 

Pročelnica Ivana Kurilić obrazložila je proceduru za izbor članova Nadzornih odbora TD u 

vlasništvu jedinica lokalne samouprave i iznijela prijedlog koji je podržan od strane Komisije 

za izbor i imenovanja. 

U raspravi, na pitanje vijećnika Anta Daba koji su bili dosadašnji članovi Nadzornog odbora 

odgovoreno je da su dosadašnji članovi Kristina Vidušin, Vladimir Dabo i Sandro Allena. 
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Predlaže se da članovi NO društva  Komunalije d.o.o. budu Ivan Peranić, Dijana Škunca i 

Jurica Palčić. 

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

10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 3 (tri) glasa suzdržana  Gradsko vijeće donosi 

 

Odluku o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva 

Komunalije d.o.o. Novalja 

 

Gradsko vijeće Grada Novalje skupštini trgovačkog društva Komunalije d.o.o. 

predlaže da se u Nadzorni odbor trgovačkog društva izaberu: 

1. Ivan Peranić 

2. Dijana Škunca 

3. Jurica Palčić 

 

AD/18 Prijedlog Odluke o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora Trgovačkog 

društva Arburoža d.o.o. Novalja. 

Pročelnica Ivana Kurilić iznijela je prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora TD  

Arburoža koji je podržan od strane Komisije za izbor i imenovanja. 

Za članove NO TD Arburoža d.o.o. predlažu se Šimica Dabo, Martina Tauzer i Ksenija 

Palčić. 

Predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 3 (tri) glasa suzdržana  Gradsko vijeće donosi 

 

 

Odluku o prijedlogu za izbor članova Nadzornog odbora  

Trgovačkog društva Arburoža d.o.o. 

 

Gradsko vijeće Grada Novalje skupštini trgovačkog društva Arburoža d.o.o. predlaže 

da se u Nadzorni odbor trgovačkog društva izaberu: 

 

1. Šimica Dabo 

2. Martina Tauzer 

3. Ksenija Palčić 

 

 

AD/19 Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju u postupku 

davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na 

području Grada Novalje 

Pročelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa procedurom provođenja postupka koncesije za 

obavljanje dimnjačarske djelatnosti te iznio prijedlog za imenovanje Stručnog povjerenstva za 

provođenje postupka koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti u koje se predlažu Ivan 

Peranić, Tina Mejak Vidas i Marija Vidušin. 

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

kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

ODLUKU 

o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju u  

postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 



12 

 

 dimnjačarskih poslova na području Grada Novalje 

 

Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesiju  

 

U Stručno povjerenstvo za koncesiju u postupku davanja koncesije za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Grada Novalje imenuje se: 

 

1. Ivan Peranić, mag.iur. – Grad Novalja, Upravni odjel za komunalni sustav 

2. Tina Mejak Vidas, dipl.oec. – Grad Novalja, Upravni odjel za komunalni sustav 

3. Marija Vidušin, mag.oec. – Grad Novalja, Upravni odjela za komunalni sustav 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/11 

URBROJ: 2125/06-02/02-21-02 

Novalja, 11. kolovoza 2021.g.  

 

 

Završeno u 11,30 sati 

 

 

Zapisnik izradila:           Predsjednik Gradskog vijeća 

          

    

Lucie Zubović, oec.            Matej Gušćić, struč. spec. oec, v.r. 

           

 

 

 


