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Z AP I S N I K  

SA I. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE  

 

 

 održane dana 06. srpnja 2021 g. (utorak) u Gradskoj knjižnici (Dalmatinska ulica br. 

11) s početkom u 09,00 sati. 

 

Sjednici nazočni: 

 

1. Matej Gušćić  

2. Eugen Dabo      

3. Smiljana Čemeljić-Šuljić 

4. Marin Datković 

5. Aleksij Škunca 

6. Teo Veličan 

7. Mladen Tamarut 

8. Ante Dabo 

9. Vesna Šonje Allena 

10.Zlatko Vidas 

11.Antonio Datković 

12.Josip Škunca 

 

Vijećnik Tomislav Vidas opravdao je izostanak. 

 

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  

6. Igor Vidas, Ravnatelj Lučke uprave Novalja  

 

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

da podnese izvješće o aktivnostima na području Grada. 

Gradonačelnik Ivan Dabo izvijestio je vijećnike o aktivnostima Gradske uprave i na početku 

izvijestio da je  broj  posjetitelja na području Grada oko 13500 gostiju što je u odnosu na 

prošlu godinu 35% više, 

- Sve aktivnosti u vezi turističke sezone su u tijeku i ako ne bi došlo do povećanja 

COVID virusa  bila bi ova sezona puno bolja od 2020, 

- Turistička zajednica i Dom zdravlja Novalja povećale su aktivnosti   u suradnji s 

tvrtkom Medico uspostavljeni su punktovi za testiranje  i to u zgradi Doma zdravlja, 

na parkiralištu kod groblja, na parkiralištu plaže Zrće, a 15. 07. će biti i u Staroj 

Novalji, 

- U posjeti Novalji bili su dopredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor 

Božinović i Ravnatelj HZZO Krunoslav Capak u cilju što veće kontrole procesa 

COVID-a s naglaskom na plažu Zrće te je potvrđena spremnost za rigoroznije mjere u 

cilju očuvanja turističke sezone, 
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- Vode se aktivnosti za uspostsvu kemijsko biološkog laboratorija u sklopu Doma 

zdravlja Novalja, 

- Aglomeracija; izvođenje radova je privedeno kraju s time da će se ovaj tjedan još 

sanirati neke dionice  da bi se moglo neometano funkcionirati, 

- Napravljena je pristupna cesta prime plaži Caska i Sv. Jurju, a prema tuneri će biti 

sanirana, 

- Vode se aktivnosti za osiguranje prostora odnosno kuće za karantenu, 

- Obavljeni su razgovori sa odvjetničkim društvom Španović i Župić i dogovorene su 

daljnje aktivnosti, 

- Sa predstavnicima Urbanističkog instituta imali smo sastanak radi Prostornog plana 

Grada Novalje, 

- U cilju rješavanja rak rane – dostave i funkcioniranja pošte na području Grada Novalje 

održan je sastanak sa predstavnicima Hrvatske pošte, 

- Od studenog 2020.g. Novalja nije bila povezana sa Rijekom i Zagrebom te smo u cilju 

pokretanja prijevoza održali sastanak sa prijevoznicima i dogovorili povezivanje 

Novalje s Rijekom i Zagrebom, 

- Sa predstavnicima Jadrolinije održan je sastanak na temu voznog reda trajekata ali i 

izgradnji višenamjenskog objekta  na Žigljenu – Vrata otoka, 

- U cilju organiziranja jednosmjenskog rada osnovne škole pokrenute su aktivnosti  za  

dogradnju zgrade osnovne škole i načinu rješenja ovog problema, 

- U tijeku je priprema za apliciranje za projekte sportskog centra i teniskih terena te 

tržnice i ribarnice, 

- Kante za selektivni otpad su deponirane na prostoru Arburože i konačno u roku od 3 

mjeseca treba podijeliti domaćinstvima, a  to će se provesti tijekom  ljeta,  

- Svakog ponedjeljka se održava koordinacija svih subjekata bitnih za funkcioniranje 

grada, 

- Osnovan je Stožer civilne zaštite i jučer je održana prva sjednica na temu vatrogastva i 

protupožarne sezone, 

- Županijske Ispostave na području Grada; za službu matičarstva koju je Novalja imala 

u nekim težim vremenima, ide se na promjenu pravilnika za dva radna mjesta, jedna 

osoba VSS i jedan SSS,  

- Najveći problem Ispostava je Ured za graditeljstvo; od 5 predviđenih  djelatnika dva 

su otišla u mirovinu, voditeljica je već duže na bolovanju, a jedna djelatnica na 

očuvanju trudnoće. Sve možemo razumijeti ali da Novlaja može šest tjedana biti u 

ovakvom status, ne mopžemo. Za očekivati je da će se voditeljica uskoro vratiti I bit 

će raspisan natječaj za još tri djelatnika s time da bi se sporazumom između 

ministarstva i županije dogovoreno je da će jedan djelatnik ministarstva biti na 

raspolaganju godinu dana i duže ako treba. Grad se nalazi u tijeku dinamičnih 

aktivnosti i stoga je potrebno izdavanje građevinske dokumentacije.  

- Prošlog tjedna je na temu potpisivanja sporazuma o financiranju Primorske ulice bio 

nazočan ministar Oleg Butković i predstavnici SAFU-a, 

- Za veseliti se da će nas posjećivati ministri i da ćemo znati  iskoristiti ovu povezanost  

sa središnjom državnom vlašću na opće zadovoljstvo naših građana, 

- U petak, još nije potvrđeno, će nas posjetiti ministrica turizma tako da očekujem da 

ćemo na svim poljima napraviti napore za hvatanje priključka na razrješavanju 

problema. 
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AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Zlatko Vidas 

Sezona je krenula, što je s vlakićem i gradskim prijevozom zašto više ne ide kroz centar 

grada? 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Vlakić je u tijeku turističke sezone remetilački faktor. Oni mogu prometovat blagdanima ali 

ne kroz sezonu. 

Dana 23. lipnja donijeli smo odluku o novom režimu prometa. Autobusi na P3 su remetilački 

faktor. 

 

Predsjednik Matej Gušćić 

Malo prije sam zaprimio dopis koncesionara i nakon uvida u odluku mogu konstatirati da je to 

u domeni gradonačelnika i sve u skladu s propisima. 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Ovo je sve dogovoreno  s koncesionarom. 

 

Vijećnik Ante Dabo 

Svi dijelimo zadovoljstvo početkom sezone koja je obećavajuća ali volio bi da se razdvoji 

komercijalni od nekomercijalnog smještaja. Pozdravljam sve inicijative koje su započele u 

prošlom mandatu i koje se privode svrsi kao Primorska ulica,  veselim se projektu i vjerujem 

da će uskoro krenuti aktivnosti.  

Problem Hrvatske pošte; u pošti su niske place i nitko neće raznositi poštu u Novalji za 4000 

kuna. 

 

Ne ulazim u legitimitet svake inicijative da se izmijeni postojeće stanje. Postavljam pitanje 

gradskim službama, pročelnici, pročelniku i gradonačelniku: 

Zar je moguće da se izvršno tijelo miješa u koncesijski ugovor koji je isključivo u nadležnosti 

predstavničkog tijela? 

Prema tome, ako je predstavničko tijelo provelo javni poziv i opći akt o javnom linijskom 

prijevozu i uređenju prometa i ako je temeljem tih odluka proveden natječaj 2017. godine to 

je dvostruki pravni posao i izvršno tijelo nema nikakva prava intervenirati u nadležnost 

predstavničkog tijela. Nije točno da je to dogovoreno s koncesionarom. 

Kako je moguće da se jednostrano mijenjaju jasne točke ugovora koji je vrlo precizno 

definirao koncesijski ugovor? 

Tko je i tko ima pravo intervenirati u nadležnost predstavničkog tijela? 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Sukladno razgovorima s koncesionarima danas će doći preuzeti rješenje koje zadovoljava sve 

strane. Statistika turizma; ja ne govorim u svoje ime već službene podatke Turističke 

zajednice. 

U svezi vašeg pitanja odgovor ćete dobiti u pismenoj formi. 

Aktualni sat je zaključen. Predsjednik Matej Gućić konstatira da su se sjednici priključili 

Antonio Datković i Teo Veličan pa je sjednici nazočno 12 vijećnika. 
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Do početka sjednice pristigao je jedan prijedlog za nadopunu dnevnog reda pa je predsjednik 

Matej Gušćić nakon zatvaranja aktualnog sata dao prijedlog za nadopunu dnevnog reda  na 

glasovanje: 

 

1. Prijedlog Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna UPU luke Novalja. 

 

Glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za usvojen je prijedlog za 10. točku dnevnog reda. 

 

 

1. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novalje. 

2. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za prostorno uređenje, komunalno 

gospodarstvo i imovinsko pravna pitanja. 

3. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za proračun i financije. 

4. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za gospodarstvo. 

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti. 

6. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za razvoj mjesne samouprave. 

7. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju. 

8. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti. 

9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu kčbr. 20157 k.o. 

Novalja – I. 

10. Prijedlog Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna UPU luke Novalja. 

 

Predsjednik Matej Gušćić predložio je verifikaciju Zapisnika sa Konstituirajuće sjednice 

Gradskog vijeća. 

Verifikacija Zapisnika s Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća održane dana 18. lipnja 

2021. godine izvršena je bez primjedbi. 

 

 

AD/1 Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novalje 

 

Uvodno obrazloženje iznio je predsjednik  Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 

djelatnost Grada Novalje Aleksij Škunca  i upoznao vijećnike sa novim prijedlogom 

Poslovnika koji je izrađen radi usklađivanja sa zakonskim propisima. Usklađivanje se može 

provesti donošenjem izmjena i dopuna Poslovnika, ali je moguće donijeti i novi Poslovnik 

obzirom da je važeći već imao više od tri izmjene, a ako se propis mijenja, odnosno 

dopunjava više puta, potrebno je pristupiti donošenju novoga propisa, u pravilu nakon treće 

izmjene, odnosno dopune.“ 

Obzirom da Poslovnik Gradskog vijeća Grada Novalje ima već 6 izmjena i jedan pročišćeni 

tekst, pristupilo se izradi novog Poslovnika.  

U raspravi, vijećnik Ante Dabo ispred kluba vijećnika stranke LiPO izjavio je da je prijedlog 

korektan te će ga podržati. 

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

12 vijećnika pa je glasovanjem, s 12 (dvanaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo 

 

Poslovnik Gradskog vijeća grada Novalje 
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AD/2 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za prostorno uređenje, komunalno 

gospodarstvo i imovinsko pravna pitanja 

 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa prijedlogom 

Komisije za izbor i imenovanja koji u Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo 

i imovinsko pravna pitanja predlaže: 

 

1. Nenad Peranić  - za predsjednika 

2. Mirjana Palčić  - za člana  

3. Davor Kustić  - za člana 

4. Josip Škunca  - za člana  

5. Vesna Šonje Allena - za člana 

 

U raspravi, vijećnik Ante Dabo rekao je da bi u ovom Odboru trebao biti naglasak na 

prostorno uređenje, a ne komunalno gospodarstvo. 

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

12 vijećnika. Glasovanjem, sa 12 (dvanaest)  glasova za Gradsko vijeće donijelo je   

 

Odluku o imenovanju Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo  

i imovinsko pravna pitanja 

 

Za predsjednika i članove Odbora  za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i 

imovinsko-pravna pitanja Gradsko vijeće imenuje: 

 

1. Nenad Peranić  - za predsjednika 

2. Mirjana Palčić  - za člana  

3. Davor Kustić  - za člana 

4. Josip Škunca  - za člana  

5. Vesna Šonje Allena - za člana 

 

 

AD/3 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za proračun i financije 

 

U uvodnom obrazloženju pročelnica Ivana Kurilić iznijela je prijedlog Komisije za izbor i 

imenovanja koja u Odbor za proračun i financije predlaže slijedeće članove: 

 

1. Teo Veličan, predsjednik  - za predsjednika 

2. Katarina Tamarut  - za člana 

3. Marijana Rebernišak  - za člana 

4. Zorica Jerković  - za člana 

5. Ante Dabo   - za člana 

 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. Glasovanjem, sa  12 (dvanaest)  glasova za 

Gradsko vijeće donijelo je   
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Odluku o imenovanju Odbora za proračun i financije 

 

Za predsjednika i članove Odbora  za Proračun i financije Gradsko vijeće imenuje:  

 

1. Teo Veličan, predsjednik  - za predsjednika 

2. Katarina Tamarut  - za člana 

3. Marijana Rebernišak  - za člana 

4. Zorica Jerković  - za člana 

5. Ante Dabo   - za člana 

 

 

AD/4 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za gospodarstvo 

 

 Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa 

prijedlogom koji je dostavila Komisija za izbor i imenovanja, a to je: 

 

1. Anton Šestan    - za predsjednika  

2. Nikolina Persola-Dabo  - za člana  

3. Šime Šuljić-Vidić                        - za člana  

4. Šime Škunca   - za člana  

5. Antonio Datković   - za člana  

 

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

pristupilo 12 vijećnika. Glasovanjem, sa   glasova za Gradsko vijeće donijelo je 

 

Odluku o imenovanju Odbora za gospodarstvo 

 

 Za predsjednika i članove Odbora  za gospodarstvo Gradsko vijeće imenuje: 

 

1. Anton Šestan    - za predsjednika  

2. Nikolina Persola-Dabo  - za člana  

3. Šime Šuljić-Vidić                        - za člana  

4. Šime Škunca   - za člana  

5. Antonio Datković   - za člana  

 

 

AD/5 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 

 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju iznijela je prijedlog za predsjednika i 

članove Odbora koje je predložila Komisija za izbor i imenovanja u slijedećem sastavu: 

 

1. Ivan Žan    - za predsjednika 

2. Adrijana Škandro  - za člana  

3. Vanja Miletić   - za člana  

4. Marijan Vidušin  - za člana 

5. Erika Škunca    - za člana      
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  Po prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao  prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. Glasovanjem, sa  12 (dvanaest)  glasova za 

Gradsko vijeće donijelo je   

 

Odluku 

 

o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 

 

 

 Za predsjednika i članove Odbora  za društvene djelatnosti   Gradsko vijeće imenuje: 

 

1.  Ivan Žan    - za predsjednika 

2. Adrijana Škandro  - za člana  

3. Vanja Miletić   - za člana  

4. Marijan Vidušin  - za člana 

5. Erika Škunca    - za člana                                                        

                            

 

AD/6 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za razvoj mjesne samouprave 

 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju iznijela je prijedlog za predsjednika i 

članove Odbora za razvoj mjesne samouprave koje je predložila Komisija za izbor i 

imenovanja u slijedećem sastavu: 

 

1. Aleksij Škunca     - za predsjednika  

2. Eugen Dabo   -  za člana  

3. Marin Datković   -  za člana  

4. Marko Škunca   -  za člana  

5. Bernard Šuljić   -  za člana  

 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. Glasovanjem, sa  12 (dvanaest)  glasova za 

Gradsko vijeće donijelo je   

O d l u k u  

o imenovanju Odbora za razvoj mjesne samouprave  

 

 

 Za predsjednika i članove Odbora  za razvoj mjesne samouprave Gradsko vijeće 

imenuje: 

  

1. Aleksij Škunca     - za predsjednika  

2. Eugen Dabo   -  za člana  

3. Marin Datković   -  za člana  

4. Marko Škunca   -  za člana  

5. Bernard Šuljić   -  za člana  
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AD/7 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 

 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju iznijela je prijedlog za predsjednika i 

članove Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju koje je predložila Komisija za izbor 

i imenovanja u slijedećem sastavu: 

 

1. Matej Gušćić   - za predsjednika 

2. Karolina Sanković  - za člana 

3. Zlatko Škunca   - za člana 

4. Irena Trcol   - za člana 

5. Danijel  Ropuš  - za člana  

 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. Glasovanjem, sa  12 (dvanaest)  glasova za 

Gradsko vijeće donijelo je   

O d l u k u  

o imenovanju Odbora za međugradsku  

i međunarodnu suradnju  

 

 Za predsjednika i članove Odbora  za međugradsku  i međunarodnu suradnju Gradsko 

vijeće imenuje: 

 

1. Matej Gušćić   - za predsjednika 

2. Karolina Sanković  - za člana 

3. Zlatko Škunca   - za člana 

4. Irena Trcol   - za člana 

5. Danijel  Ropuš  - za člana  

 

 

AD/8 Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti 

U uvodnom obrazloženju pročelnica Ivana Kurilić iznijela je prijedlog za predsjednika i 

članove Povjerenstva u slijedećem sastavu: 

 

1. Gordana Vuković  - za predsjednicu 

2. Dario Bačić   - za člana 

3. Marina Tomulić  - za člana 

4. Jasmina Baričević  - za člana 

5. Ante Dabo   - za člana 

U raspravi vijećnik Ante Dabo stavio je primjedbu na prijedlog i rekao da je nelogično da 

predstavnici oporbe nemaju predstavnike u ovom Povjerenstvu i klub vijećnika stranke LiPO 

neće podržati prijedlog. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 4 (četiri) glasa protiv  

Gradsko vijeće donijelo 
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O D L U K U  

o imenovanju Povjerenstva za ocjenu  

arhitektonske uspješnosti 

 

 

I. 

 

U Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti na području Grada Novalje 

Gradsko vijeće imenuje: 

 

6. Gordana Vuković  - za predsjednicu 

7. Dario Bačić   - za člana 

8. Marina Tomulić  - za člana 

9. Jasmina Baričević  - za člana 

10. Ante Dabo   - za člana 

II. 

 

 Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti ima zadaću pregledavanja i ocjene 

svih idejnih projekata unutar izdvojenih zona turističke namjene, poduzetničke zone Čiponjac, 

proizvodne zone Zaglava – Prozor, ugostiteljsko turističkih građevina unutar građevinskog 

područja naselja, te prema potrebi i drugih idejnih projekata za stambene građevine. 

 

 

AD/9 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu kč. br. 20157 

k.o. Novalja – I 

 

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

prijedlogom za koji je zahtjev dostavila Lučka uprava Novalja kako bi se stvarno stanje 

uskladilo sa projektom uređenje Primorske ulice. 

Ravnatelj Lučke uprave obrazložio je da se radi o ribarskoj luci i da bi mogli ishoditi 

građevnu dozvolu koja je potrebna za dobivanje sredstava za financiranje projekta potrebno je 

ukinuti status javnog dobra na navedenoj čestici. 

U raspravi, vijećnik Ante Dabo osvrnuo se na projekt koji traje već dvije godine, vrlo je 

značajan i klub vijećnika stranke LiPO će podržati prijedlog. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za  Gradsko vijeće 

donijelo 

O d l u k u 

o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu 

 kčbr. 20157 k.o. Novalja - I 

 

 

Ukida se status javnog dobra za opću upotrebu nekretnine kčbr. 20157, nerazvrstana 

cesta Punta Gaja, upisanoj u zk.ul. 2764 k.o. Novalja-I sa 5631m2 kao javno dobro u općoj 

uporabi, u površini od 80 m2, odnosno u 80/5631 dijela sukladno situacijskom planu u prilogu 

koji čini sastavni dio ove Odluke. 
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AD/10 Prijedlog Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna UPU luke Novalja 

 U uvodnom obrazloženju voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje Gordana Vuković 

iznijela je obrazloženje po prijedlogu odluke o izradi II. ciljanih izmjena Plana i navela 

osnovne razloge za izradu Plana a to su izmjene tekstualnog dijela, odnosno odredbi za 

provedbu plana koje se odnose na određivanje uvjeta gradnje na površini gospodarske – 

poslovne  namjene tržnice-ribarnice (K4) i eventualno povezanu izmjene u grafičkom dijelu 

Plana koje se odnose na površinu gospodarske – poslovne  namjene tržnice-ribarnice (K4). 

U postupku je zatraženo mišljenje o provođenju ocjene o potrebi strateške procjene i odgovor 

je da nije potrebno. 

U raspravi, vijećnik Ante Dabo konstatirao je  da je ovo lokacija postojeće tržnice i u skladu 

je s visinom pošte te upitao da li se predviđa izgradnja prizemlja kako je rečeno u 

obrazloženju, a  Gordana Vuković objasnila je da se predviđa i kat ali je ukupna visina u 

skladu s postojećom visinom zgrade pošte. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 3 (tri) glasa protiv i 2 

(dva) suzdržana,   Gradsko vijeće donijelo 

 

 

Odluku o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna UPU luke Novalja 

 

 

 

           

KLASA: 021-05/21-01/10 

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

Novalja, 06. srpnja 2021.g.  

 

 

 

Referent za poslove           Predsjednik Gradskog vijeća  

Gradonačelnika i Gradskog vijeća     Matej Gušćić, struč. spec. oec 

Lucie Zubović, oec     

       

    

 

 


