ZAPISNIK
SA V. SJEDNICE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE
održane dana 26. studenog 2021.g. (petak) 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
Odsutni vijećnici:
1. Vesna Šonje Allena
Ostali nazočni:
1. Ivan Dabo, gradonačelnik
2. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela
3. Ivan Peranić, viši stručni referent za pravne poslove
4. Lucie Zubović, referent za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
Predsjednik Matej Gušćić otvorio je sjednicu, izvršio prozivku kojom je utvrđeno da je
sjenici nazočno 12 vijećnika, te dao riječ gradonačelniku Ivanu Dabo da podnese izvješće o
aktivnostima gradske uprave od zadnje održane sjednice.
Gradonačelnik Ivan Dabo izvijestio je o aktivnostima i posebno istaknuo:
- Sa današnjim danom isplaćene su sve studentske stipendije za 68 studenata i učenika,
- Održan je sastanak sa zainteresiranim osobama za POS-ove stanove, od 72
zainteresirana člana, 28 ih se odazvalo sastanku osobno,
- 29. listopada održan je sastanak s predsjednicima mjesnih odbora i dogovorene
aktivnosti,
- Održan je sastanak s odvjetnikom Dejanom Španovićem na temu naknada za
korištenje prava puta za pristup HT infrastrukturi,
- 3. studenog održan je sastanak vezano za pripreme za Hide out festival koji će se
održavati u periodu od 3. - 7. srpnja 2022. godine, a u veljači će se ponovo održati
sastanak na istu temu,
- 05. studenog u Splitu je održana konferencija o budućnosti hrvatskih otoka na kojoj
smo sudjelovali,
- 09. studenog održan je i sastanak sa Smiljanom Gluščevićem o stanju arheoloških
projekata u Novalji,
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10. studenog posjet Ministarstvu uprave vezano za obnovu zemljišnih knjiga u
Novalji,
u planu Vlade RH za Novalju je predviđen jedan djelatnik, odnosno tim, a mi bi bili
spremni sufinancirati drugi tim,
11. studenog održan sastanak sa ravnateljicom Dječjeg vrtića „Carić“ na inicijativu
vijećnika Josipa Škunce, provedena je anketa s roditeljima o novom radnom vremenu
vrtića od 06,30 do 17,00 sati,
Održan je sastanak sa direktorom ACY marine radi situacije sa projektnom
dokumentacijom i dugom od 390.000 kuna od čega je 200.000 kuna isplaćeno, a
ostatak ćemo isplatiti u idućoj godini. Predložili smo i alternativnu lokaciju za marinu
u Novalji,
Održan je i sastanak s JU za zaštitu prirode Ličko-senjske županije na temu Dudići rezervat divlje masline koji je od 1966 godine pod zaštitom i tada se baratalo sa
brojem od 88.000 stabala divlje masline,
15. studenog održan je sastanak sa predstavnicima Plodina koji su izradili projekt
sanacije svih aktivnosti u cilju smanjenja buke kako bi susjedi imali manje buke i više
mira,
Donijeta je i odluka za izmjenu Pravilnika o sjedištima javnih bilježnika u kojem je
predviđena i Novalja,
Ostvareni su kontakti s Obiteljskim centrom koji bi imao u Novalji jedan ured i
djelatnika psihologa ili sociologa,
22. studenog posjet gradonačelniku Ljubljane vezano za obilježavanje jubileja prof.
Radoslava Daba, a na inicijativu Slovensko Hrvatskog prijateljstva,
24. studenog u Puli je održana redovna sjednica Udruge gradova,
25. studenog održan sastanak sa HEP-om radi plana za Novalju; rekonstrukcije NNM
Stare Novalje, NNM Dudići, TS Punta Mira i TS Sunčani sat u Novalji,
06. prosinca najavljena je Konferencija o moru i na inicijativu ministra Olega
Butkovića.

AKTUALNI SAT
Vijećnik Antonio Datković
1. Aglomeracija; imamo informaciju da je u Kustićima došlo do problema u izvođenju
radova?
2. Vrtovi Lunjskih maslina; tamo je bilo dosta problema sa stanovnicima, kakav je plan
za Javnu ustanovu?
3. Pontoni u luci Novalja; da li se radi na nastavku tog projekta? Možemo li znati koja je
alternativna lokacija za marinu?
Gradonačelnik Ivan Dabo
1. Aglomeracija; dok izvođač BK montaža ne izrazi svoje mišljenje, problema nema i ja
ne znam za to.
2. Vrtovi lunjskih maslina i rezervat Dudići su dva potpuno odvojena projekta.
3. Lučka uprava Novalja vodi projekt ribarske i sjeverne luke, ovih dana je pri dobivanju
građevinske dozvole kao i luka jug. Marina je upitna, kako je politički došla tako će
biti i skinuta, a moguća alternativa je punta Vrtića.
Vijećnik Zlatko Vidas
1. Čunići za ulaz na trg Alojzija Stepinca već dugo su u kvaru pa se na trgu svi parkiraju?
Gradonačelnik Ivan Dabo
1. Došlo je do problema sa kojima smo upoznati i bit će sanirano.
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Vijećnik Ante Dabo
1. Bili ste nejasni, da li u konačnici odustajete od POS-ovih stanova i da li ste pokrenuli
postupak raskida ugovora između Grada i APN-a ili se ipak ide dalje?
2. Na prošlom vijeću je spomenut problem UPU Zrće. Naša ideja je izjavila da
jednostrano raskida ugovor za koji je garancija od pola milijuna kuna pohranjen u
gradskom sefu. Da li Grad štiti svoje interese i hoće li ići dalje s tim?
3. Vidimo da je problem djelatnika za Ured za graditeljstvo, što je s time?
Gradonačelnik Ivan Dabo
1. Još nije donijeta odluka, a najvjerovatnije će se odustati od ovakvog oblika i Grad će
ponuditi platformu.
2. O zakonitosti te sjednice na kojoj je donesen UPU Zrće podnesen je zahtjev za ocjenu
ustavnosti. O tome još nisam upoznat i nije mi bio prezentiran taj problem.
3. Županija je tri puta raspisala natječaj za jednog djelatnika u pisarnici i dva savjetnika
za izdavanje građevinskih dozvola. Za sada je popunjeno radno mjesto pisarnice. Novi
natječaj koji će se dogoditi će poticati da se javi bilo tko sa područja Hrvatske i čak su
moguće preraspodjele djelatnika Gradske uprave na to radno mjesto.
Vijećnik Tomislav Vidas iznio je inicijativu da se na području Grada po mjesnim odborima
istakne više oglasnih panoa.
1. Isplata stipendija, za koji period će biti isplaćene?
Gradonačelnik Ivan Dabo složio se s inicijativom za obnavljanje i postavljanje oglasnih
panoa te odgovorio da je stipendija isplaćena ovih dana, a odnosi se na drugi dio za 20/21
akademsku godinu.
Verifikacija Zapisnika s IV. sjednice Gradskog vijeća od 28. listopada 2021.g.
1. Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i
2024. godinu.
2. Prijedlog Odluke o visini koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika.
3. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Novalje.
4. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice
Novalja.
5. Javni poziv za predlaganje članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novalje.
6. Prijedlog Odluke o poništenju davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Novalje.
AD/1 Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu s projekcijama za
2023. i 2024. godinu
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka Tamarut iznijela je obrazloženje
za sve stavke koje su predložene u Nacrtu prijedloga Proračuna za 2022. godinu, usporedila sa
proračunom iz protekle godine. Na kraju je pozvala vijećnike da do utorka, 07. prosinca
2021.g. mogu podnijeti amandmane na Nacrt proračuna.
U raspravi, vijećnik Antonio Datković rekao je da je prijedlog proračuna u apsolutnom iznosu
zadovoljavajući ali isto tako smatra da neke stvari nisu prioritetne i upitao što je sa ranije
spominjanim projektom luke Metajna?
Gradonačelnik Ivan Dabo odgovorio je da projekt luke Metajna ide kao projekt Lučke uprave
i Ministarstva mora, prometa i veza, projekt dogradnje osnovne škole u Novalji ide i u
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prosincu će aplicirati za sredstva EU, a za Primorsku ulicu je proveden natječaj i najbolja
ponuda je premašila procijenjenu vrijednost.
Na pitanje vijećnika Josipa Škunce da li se nastavlja program Zaželi gradonačelnik Ivan
Dabo odgovorio je da je projekt trenutno pri kraju i iscrpljene su sve mogućnosti. Od 01.
siječnja 2022.g. planiramo zaposlit dva djelatnika kako bi mogli zadovoljiti najpotrebnije
korisnike.
Vijećnik Ante Dabo istaknuo je visinu iznosa za održavanje i potrošnju javne rasvjete za što
smatra da je prevelik iznos, a gradonačelnik Ivan Dabo odgovorio je da je ugovor koji je
potpisan za zamjenu rasvjetnih tijela i održavanje štetan za Grad.
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka Tamarut obavijestila je vijećnike da se
amandmani na proračun mogu podnijeti do 07. prosinca do 15.00 sati.
AD/2 Prijedlog Odluke o visini koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika
Pročelnica Ivana Kurilić iznijela je obrazloženje za prijedlog odluke o visini
koeficijenata za obračun plaća, a to je nalaz upravne inspekcije kojim je naloženo usklađenje
sa zakonskim odredbama.
U raspravi, vijećnik Ante Dabo upitao je za predviđeno rado mjesto komunalnog izvidnika i
rekao da je vrlo nelogično da službenik komunalni redar ima jednak koeficijent kao
namještenik komunalni izvidnik koji očito ne mora zadovoljiti zahtjeve za stupnjem stručne
spreme, a pročelnica Ivana Kurilić odgovorila je da je to radno mjesto IV. kategorije i u
skladu je s propisima.
Nakon rasprave, predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo
12 (dvanaest) vijećnika. Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 1 (jednim) suzdržanim i 4
(četiri) protiv, Gradsko vijeće donosi
Odluku o visini koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika
AD/3 Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Novalje
Pročelnica Ivana Kurilić upoznala je vijećnike sa prijedlogom za članove Socijalnog
vijeća budući da je dosadašnjem vijeću istekao mandat te je potrebno imenovati nove članove.
Komisija za izbor i imenovanja održala je sjednicu i dostavila slijedeći prijedlog:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ivana Kurilić
Smiljana Čemeljić Šuljić
Marija Šćiran
Miljenko Badurina
Jagoda Peranić
Tomislav Škunca
Lucija Dabo

- za predsjednicu
- za zamjenicu predsjednice

Gradonačelnik Ivan Dabo iznio je prijedlog za još jednog člana, Josipa Škuncu nakon
čega bi Socijalno vijeće imalo 8 osam članova. Stoga se u predlaže u Odluci izmijeniti članak
2. koji se odnosi na broj članova Socijalnog vijeća.
Vijećnik Ante Dabo predložio je u Socijalno vijeće i Luciju Baričević.
Gradonačelnik Ivan Dabo odgovorio je da je najbitnije imati kompetencije i da mogu dati
doprinos te dodao da smatra da je Josipu Škunca mjesto u ovom tijelu obzirom na njegov
doprinos za vrijeme pandemije u Crvenom križu.
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Nakon rasprave, predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo
12 (dvanaest) vijećnika. Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za i 2 (dva) suzdržana, Gradsko
vijeće donosi
Odluku o osnivanju i imenovanju
Socijalnog vijeća
U socijalno vijeće imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ivana Kurilić
Smiljana Čemeljić Šuljić
Marija Šćiran
Miljenko Badurina
Jagoda Peranić
Tomislav Škunca
Lucija Dabo
Josip Škunca

- za predsjednicu
- za zamjenicu predsjednice

AD/4 Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice
Novalja
Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa
procedurom imenovanja ravnatelja i naglasila da u članku 2. Odluke o imenovanju vršitelja
dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice koju je Gradsko vijeće donijelo 19. studenog 2020.
godine, a sukladno članku 20. stavku 12. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
definirano je da se ravnatelj imenuje najduže na godinu dana. Sukladno tome, dosadašnjem
ravnatelju ističe mandat 01. prosinca 2021. godine te je potrebno imenovati novog vršitelja
dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice do imenovanja ravnatelja putem javnog natječaja, a
najduže na godinu dana.
U raspravi, vijećnik Ante Dabo podsjetio je da su sve kulturne ustanove bile
objedinjene i imale jednog ravnatelja radi ušteda i jednostavnosti u radu.
Gradonačelnik Ivan Dabo odgovorio je da se na to ne želi vraćati i potvrdio svoj
prijedlog o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice.
Nakon rasprave, predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje kojem je
pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 1 (jednim)
suzdržanim i 4 (četiri) protiv, Gradsko vijeće donosi
ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Novalja
IVANA KUSTIĆ, dipl. prof. povijesti, Kustići, Porat 20, OIB: 81092074416 imenuje
se za vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Novalja.
Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja počinje 01. prosinca 2021.g., a traje najduže
godinu dana.
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AD/5 Javni poziv za predlaganje članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada
Novalje
Pročelnica Ivana Kurilić upoznala je vijećnike sa prijedlogom Javnog poziva prema
kojem se biraju članovi i zamjenici članova Savjeta mladih. Na predloženi javni poziv rok je
od 15 dana za prijavu tj. do 13. prosinca 2021.g.
Po prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na glasovanje
kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 12
(dvanaest) glasova za usvojilo
Javni poziv za predlaganje članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novalje
AD/6 Prijedlog Odluke o poništenju davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Novalje
U uvodnom izlaganju Savjetnik za pravne poslove Ivan Peranić upoznao je vijećnike
sa procedurom davanja koncesije za dimnjačarsku djelatnost za koju je već dva puta bio
otvoren natječaj i nitko se nije javio te se iz tog razloga poništava natječaj.
U raspravi, vijećnik Antonio Datković upitao je u čemu je problem da se nitko već dugo
vremena ne javlja na natječaje.
Savjetnik Ivan Peranić odgovorio je da je dimnjačarsko područje toliko malo da je neisplativo
pa stoga nitko nema interesa.
Nakon rasprave, predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje kojem je
pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. Glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za Gradsko vijeće
donosi
ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA
davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
na području Grada Novalje
Završeno u 11,10 sati

Predsjednik Gradskog vijeća
Matej Gušćić, struč. spec. oec.

KLASA: 021-05/21-01/14
URBROJ: 2125/06-02/01-21-2
Novalja, 26. studenog 2021.g.
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