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Z A P I S N I K  

SA IV.  SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE 

 

 održane dana 28. listopada 2021.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. Vesna Šonje Allena 

10. Zlatko Vidas 

11. Antonio Datković 

12. Tomislav Vidas 

13. Josip Škunca 

 

Ostali nazočni: 

1. Ivan Dabo, gradonačelnik 

2. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela  

3. Ante Dabo, pročelnik Upravnog odjela 

4. Ivan Peranić, viši stručni referent za pravne poslove 

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

 

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

sjenici nazočni svih 13 vijećnika te dao riječ gradonačelniku Ivanu Dabo da podnese izvješće 

o aktivnostima gradske uprave od zadnje održane sjednice. 

- 16. rujna razgovarali smo s ravnateljem Hrvatskih cesta Zadar Davidom Milinom u 

svezi projekata da ih se uobliči u sporazum između Grada Novalje i Hrvatskih cesta, 

- 17. rujna sastanak sa predstavnicima LIRE na temu izrade Provedbenog programa, 

suradnje pri izradi Strategije razvoja i pomoć pri apliciranju na javne natječaje, 

- 19. rujna Obiteljski centar Suzana Svetić, dogovoren je djelatnik i prostor za rad 

centra, 

- 20. rujna sa Draženom Jurkovićem dogovarano je rješenje Turističke ambulante, 

- Održan sastanak sa tvrtkom RING net – Pazigrad; uočene su neke manjkavosti i 

dogovoreno je plaćanje zaostalih sredstava koji su naplaćeni od stranaka, a nisu 

uplaćeni u gradski proračun, 

- 23. rujna organizirana je koordinacija otočnih čelnika na temu vodovoda, LAG-a, 

održavanju autobusne linije otok Pag – Rijeka- Zagreb i dogovoreno je da linija vozi 

subotom uz otočnu subvenciju, jedna od tema bilo je i financiranje glazbene škole Iva 

Kuprešak u Novalji te sufinanciranje Kolana i Paga za broj učenika s njihovog 

područja, 

- 24. rujna Uprava za otoke, uključena je i LIRA na temu novog programskog razdoblja  

2021 -2027, 
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- 28. rujna sastanak Rab-Lošinj-Novalja na temu vodno uslužnih područja i prometno 

pomorsko povezivanje tri otoka, 

- 29. rujna održan je sastanak sa predstavnicima T-com radi stanja koje je ocjenjeno kao 

zaostalo te je zaključeno da se krene sa izradom projekata širokopojasnog interneta, 

- 30. rujna održani su Dani regionalnog razvoja i fondova EU u Opatiji,  

Održan je sastanak sa ravnateljem HZZO, ravnateljem Doma zdravlja i predstavnicima 

poliklinike Medico  u vezi laboratorija  te je dogovoreno da je moguće pokrenuti 

laboratorij u Novalji ali u suradnji s HZZO i Medicom, 

- 01. listopada na sastanku s gradonačelnikom Grada Maribora dogovoren je nastavak 

suradnje, a u tijeku su inicijative za ostvarivanje suradnje s općinom Varaždinske 

toplice, Konavle i Maribor, 

- 04. listopada posjetili smo Ministarstvo poljoprivrede u vezi apliciranja za sredstva za 

financiranje tržnice i sportske infrastrukture, dogovoreno je i utemeljenje 

poljoprivredne savjetodavne službe na način da natječaj raspisuje Grad, a Ministarstvo 

će preuzeti djelatnika, 

- 05. listopada održan je sastanak u Ministarstvu mora sa ministrom Butkovićem na 

temu luke Metajna i izrade idejnog rješenja,  

Postojeći objekt Lučke kapetanije u Novalji je neprikladan i neadekvatan te bi se išlo u 

projektiranje, 

Na temu izgradnje višenamjenskog objekta na Žigljenu pokreću se aktivnosti na izradi 

projekta, 

- 06. listopada održan je sastanak u Hrvatskim vodama na temu Vodovod Hrvatsko 

primorje – južni ogranak i utvrđivanja vlasničkog udjela, 

- 18. listopada održana je početna konferencija za projekt uređenje i dogradnje luke 

Žigljen, 

Održan je sastanak sa arhitektom Stjepom Butijerom za dogovor oko projektiranja 

zgrade Lučke kapetanije i edukacijsko produkcijskog centra Rimska kava, 

- 22. listopada poslani su zahtjevi za refundaciju sredstava za sufinancirane projekte, 

- 25. listopada sastanak sa tvrtkom  Tehnix Hrvatska radi izgradnje sortirnice, 

- Projekti koji se predviđaju u narednom razdoblju; prometnice – ustroj prometa, rotor 

na južnom ulazu u Novalju, izvedba idejnog projekta  prometnice DC 106 – Stani – 

Gjac – Slatina, izrada idejnog projekta rotora Anđelka, prometnice u Čiponjcu, projekt 

prometnica Zaglava – Prozor, kulturna baština – izrada projekta arheološkog nalazišta 

crkva sv. Antuna Padovanskog, arheološko nalazište Caska i dr. 

- Na kraju gradonačelnik Ivan Dabo upoznao je vijećnike s inicijativom da se Dom 

zdravlja Novalja nazove po dugogodišnjem liječniku koji je cijeli svoj radni vijek 

proveo u Novalji  i svojim radom doprinio razvoju i unapređenju zdravstvene službe u 

Novalji, dr Ivanu Pehovcu. 

 

 

AKTUALNI SAT 

Vijećnik Josip Škunca 

1. Da li bi materijali za Gradsko vijeće mogli malo ranije biti dostavljeni? 

2. Projekt izgradnje osnovne škole? 

3. Dječji vrtić – produljenje radnog vremena? 

Predsjednik Matej Gušćić 

1. Materijali su dostavljeni sukladno Poslovniku Gradskog vijeća šest dana prije 

sjednice. 
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Gradonačelnik Ivan Dabo 

2. Projekt kojeg ćemo poticati u 2022. godini je završetak izgradnje sortirnice, naručena 

je izrada projektne dokumentacije za DVD Lun i višenamjenski objekt u Zubovićima, 

a za projekt osnovne škole aplicirat ćemo za sredstva europske unije.  

 

3. Dječji vrtić – produljenje radnog vremena; osobno ću se za to založit da se to sprovede 

u djelo. 

 

Vijećnik Antonio Datković 

1. Aglomeracija Novalja; ne vidim bagere, ide li projekt dalje? 

2. Ležeći policajci kojih je potrebno odstraniti jer ih je previše. 

3. Luka Metajna; rekli ste da je odabrano idejno rješenje, da li je moguće prezentirati 

mještanima? 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

1. Aglomeracija se izvodi na tri lokacije, vodosprema, Stara Novalja – Krnelje, Vidalići 

prema Kustićima i za sada su svi rokovi ispoštovani. Ako smatrate potrebnim direktor  

Komunalnog poduzeća će dati jedno temeljno izvješće. 

2. U tijeku je izrada projekta sanacije dijela ceste od Anđelke do Caske. Vezano za 

ležeće policajce razgovarat ćemo sa nadležnim institucijama. 

3. Projekt luke Metajna može se prezentirati svim stanovnicima Metajne. 

Vijećnik Antonio Datković 

 Društveni život, događanja u gradu, bilo je pitanja ide li se s programom za Nove 

godine? 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Život ide dalje, a kulturna događanja će biti primjereno našim financijskim mogućnostima. 

Advent u Novalji bit će od 4. prosinca 2021.g. do 03. siječnja 2022.g. Svake subote koncert, 

štandovi, radionice i prezentacije. Na Badnjak će besplatno biti dijeljen bakalar i hobotnica, a 

predviđeni su i programi za djecu. 

Vijećnik Tomislav Vidas 

Izuzetno mi je drago mi je da će se riješiti savjetodavna poljoprivredna služba nakon šest 

godina nastojanja i razgovora i nemogućnosti zapošljavanja koja se proteklih godina nikako 

nije mogla riješit, a dobro je da ljudi ne moraju ići u Senj. 

1. Stanje po pitanju COVID, priopćenja? 

2. POS stanovi, rekli ste da će Grad provesti anketu sa svih 70 zainteresiranih? 

Načelnik Stožera civilne zaštite Ivan Peranić 

1. Grad ne daje samostalna priopćenja o stanju na području Grada već kroz Županijske 

objedinjene izvještaje i priopćenja može se dobiti informacija. Situacija je stabilna i 

očekujemo da će takva biti bar do proljeća. 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

2. POS stanovi, u tijeku je anketa i bit ćete obaviješteni o rezultatu.Tome se pristupa 

ozbiljno i obećanje ćemo izvršit. 

 

Vijećnik Ante Dabo 

1. Sudski savjetnik; rečeno je da će biti još jedan tim, međutim imam informaciju da je 

Marija Rozga dala otkaz i da je Novalja ostala bez sudskog savjetnika? 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

1. Svjesni smo toga i aktualizirali smo temu. Ministarstvu je upućen protest i ovih dna 

očekujemo sastanak na tu temu. 

Vijećnik Ante Dabo  
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2. UPU Zrće je donijet i na snazi je. „Članak 62. kaže da u slučaju poništenja ili isteka 

dokumenta na temelju kojih su postavljene jednostavne građevine izgrađene ili 

postavljene unutar plaže Zrće s turističkim punktom (T4), a protivne su planiranoj 

namjeni, iste je potrebno ukloniti. Ne dozvoljava se rekonstrukcija građevina koje su 

protivne planiranoj namjeni sukladno ovim Odredbama, osim zahvata održavanja 

potrebnih za obavljanje odobrene djelatnosti.“ 

U karti namjene izgradnja je predviđena samo iznad šetnice, dakle „hobotnica“ je još 

uvijek tamo i trebala bi se ukloniti jer koncesionar nema nikakvo uporište u ugovoru. 

Gradonačelnik  Ivan Dabo 

2. Zašto niste u periodu od travnja do lipnja uklonili hobotnicu? 

Vijećnik Ante Dabo 

 Stvorili smo preduvjete da se ta odredba primjeni, a prije sezone i u tijeku predizborne 

kampanje nije bilo moguće provesti. 

Vijećnik Zlatko Vidas 

1. Smjenski rad u osnovnoj školi? 

2. Parking na Loži hoće li se otvoriti ili će i dalje biti zatvoren? 

Aleksij Škunca, ravnatelj OŠ „A. G. Matoš“ 

1. Školski odbor je na sjednici donio  odluku da se ne mijenja dosadašnji status. Većina 

roditelja podržava sadašnji status. Ukoliko se steknu uvjeti i osigura financiranje mi 

smo spremni razmišljati o tome u drugom polugodištu. 

2. Krajnji cilj je dogradnja i rekonstrukcija škole za jednosmjenski rad, a razmišlja se i o 

produženom boravku.  

Vjerujemo da bi u suradnji s Ministarstvom do kraja godine mogli raspisat natječaje za 

projekte dogradnje školskih zgrada u RH. 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

3. Parking na Loži ide na godišnje rješenje, a parking ispred hotela, vidjet ćemo koji je 

status i prema tome tražiti rješenja. 

 

Vijećnik Eugen Dabo  

1. Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća postavio sam pitanje za upravni nadzor. Mene 

interesira ovaj podatak o 60000 neriješenih predmeta? 

Pročelnica Ivana Kurilić 

1. Ovdje se zapravo ne radi o tolikom broju neriješenih predmeta već su tu i riješeni 

predmeti koji nisu provedeni kroz uredsko poslovanje tj. nisu arhivirani pa se 

prikazuju kao neriješeni. 

 

 

DNEVNI RED 

 

Verifikacija Zapisnika s III. sjednice  Gradskog vijeća od 16. rujna 2021.g. izvršena je bez 

primjedbi. 

Predsjednik Matej Gušćić predložio je izmjenu odnosno skidanje točke 3. Prijedlog Odluke o 

donošenju II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke Novalja s dnevnog 

reda uz obrazloženje da se točka skida s dnevnog reda sjednice iz razloga što Ministarstvo 

graditeljstva nije još dostavilo suglasnost. 

Glasovanjem, kojem je pristupilo 13 (trinaest) vijećnika sa 13 (trinaest) glasova za prijedlog 

za skidanje točke 3. s dnevnog reda je usvojen. 

Predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog za nadopunu dnevnog reda: 

- Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu k.č.br. 4745/8 k.o. 

Novalja – I. 
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Glasovanjem, kojem je pristupilo 13 (trinaest) vijećnika sa 13 (trinaest) glasova za prijedlog 

je usvojen. 

 

 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Grada Novalje. 

2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Novalje. 

3. Prijedlog Odluke o darovanju dijela nekretnine oznake k.č. br. 1838/1 upisane u zk. ul. 

4479 k.o. Novalja Republici Hrvatskoj u svrhu izgradnje novog  objekta Policijske 

postaje Novalja. 

4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu k.č.br. 4745/8 k.o. 

Novalja – I. 

 

 

AD/1 Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Grada Novalje 

 

U uvodnom obrazloženju pročelnica Ivana Kurilić upoznala je vijećnike s prijedlogom 

za izmjenu članka 93. Statuta Grada Novalje radi propusta na koji je ukazala upravna 

inspekcija, a odnosi se na odredbu kojom se propisuje da se protiv pojedinačnih akata koje 

donose upravna tijela žalba izjavljuje nadležnom upravnom tijelu Županije, a ne nadležnom 

upravnom tijelu državne uprave te je potrebno uskladiti. 

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost utvrdila je prijedlog i uputila ga 

Gradskom vijeću na donošenje. 

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

kojem je pristupilo 13 (trinaest) vijećnika.  

Glasovanjem, sa 13 (trinaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je 

 

Odluku o izmjeni Statuta Grada Novalje 
 

U Statutu Grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 8/21) u 

članku 93. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka, može se izjaviti žalba 

nadležnom upravnom tijelu županije“. 

 

 

AD/2 Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Novalje 

 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa razlogom 

donošenja ove odluke, a to je nalog upravne inspekcije koja je provela u ožujku ove godine 

neposredni inspekcijski nadzor nad radom tijela Grada Novalje. Nakon nadzora naloženo je 

uskladiti Odluku o ustrojstvu s važećim zakonskim odredbama sukladno primjedbama iz 

priloženog zapisnika. 

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo postavio je pitanje o donošenju Pravilnika koji se 

mora donijeti u određenom roku, a pročelnica Ivana Kurilić potvrdila je da se Pravilnik mora 

donijeti u roku od 60 dana od dana zaprimanja Zapisnika. 

Vijećnik Antonio Datković upitao je da li se ovime usklađuje i radno mjesto voditelja 

sportske dvorane? 

Vijećnik Aleksij Škunca obrazložio je situaciju s dvoranom kao ravnatelj osnovne 

škole koja dvoranu i koristi i rekao da dvorana ima jednog domara i čistačicu, a sve ostalo 

koordinirano je s Gradom tj. voditelj i održavanje. 
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Nakon rasprave, predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje, kojem je pristupilo 

13 (trinaest) vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 13 (trinaest) glasova za donijelo  

 

Odluku o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Novalje 

 

 

AD/3 Prijedlog Odluke o darovanju dijela nekretnine oznake k.č. br. 1838/1 upisane u 

zk. ul. 4479 k.o. Novalja Republici Hrvatskoj u svrhu izgradnje novog  objekta 

Policijske postaje Novalja 

 Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznio je viši stručni suradnik za pravne poslove 

Ivan Peranić i upoznao vijećnike sa prijedlogom za darovanje zemljišta u poduzetničkoj zoni 

„Čiponjac“ za izgradnju zgrade policijske postaje Novalja. 

U raspravi, vijećnik Ante Dabo pozdravio je donošenje odluke radi neadekvatnog  prostora 

koji sada koristi policija i predložio lokaciju između Doma zdravlja i autobusnog kolodvora 

budući da je predložena parcela bila predviđena za turističke agencije radi rasterećenja ulaza u 

grad, a u poduzetničkoj zoni prema UPU nema smještaja. 

Gradonačelnik Ivan Dabo odgovorio je da je prostor između Doma zdravlja i autobusnog 

kolodvora limitiran i predstavnici MUP-a su napravili izvid i odabrali predloženu lokaciju. Ne 

bi se miješao u kompetencije MUP-a i ovo je po mjeri njihove vizije. 

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

13 vijećnika. Glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 5 (pet) protiv Gradsko vijeće donijelo je  

 

Odluku o darovanju dijela nekretnine oznake k.č. br. 1838/1 upisane u zk. ul. 4479  

k.o. Novalja Republici Hrvatskoj u svrhu izgradnje novog  objekta  

Policijske postaje Novalja 

 

 

AD/4 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu k.č.br. 4745/8 

k.o. Novalja – I 

 

 Uvodno obrazloženje po prijedlogu ukidanja statusa javnog dobra iznio je viši stručni 

suradnik za pravne poslove Ivan Peranić i upoznao vijećnike sa prijedlogom. 

Gradsko vijeće Grada Novalje je dana 03. travnja 2019. godine donijelo Odluku o ukidanju 

statusa javnog dobra za opću upotrebu na dijelu k.č.br. 4745/4 k.o. Novalja-I u površini od 

31m2, odnosno u 31/1071 dijela.  

Grad Novalja sklopio je dana 29. travnja 2019. godine ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim 

je kupac kupio dio nekretnine k.č.br. 4754/4 put Novalja sa 1071m2 upisane u zk.ul. 1 k.o. 

Novalja-I u površini od 31m2, odnosno u 31/1071 dijela. 

Temeljem navedene Odluke i Ugovora provedena je parcelacija i novoformirana je nekretnina 

k.č.br. 4745/8 Novalja put sa 31m2 upisana u zk.ul. 1 k.o. Novalja – I. S obzirom na izmjenu 

broja nekretnine, sklopljen je dodatak ugovoru o kupoprodaji. Radi daljnjeg usklađenja 

stvarnog stanja sa stanjem u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu te provedbe dodatka 

ugovoru o kupoprodaji nekretnine, potrebno je ukinuti status javnog dobra za opću upotrebu u 

odnosu na nekretninu k.č.br. 4745/8 k.o. Novalja - I stoga se predlaže usvojiti predmetnu 

Odluku. 

U raspravi, vijećnik Ante Dabo  upitao je za lokaciju čestice te je pojašnjeno da se navedena 

čestica nalazi na predjelu Burin bok. 

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

13 vijećnika. Glasovanjem, sa 13 (trinaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je  
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Odluku o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu 

k.č.br. 4745/8 k.o. Novalja – I 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/13 

URBROJ: 2125/06-02-21-2 

Novalja, 28. listopada 2021.g.   

 

 

 

 

Zapisnik izradila         Predsjednik Gradskog vijeća  

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


