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Z A P I S N I K  

SA VI.  SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE 

 

 održane  22. prosinca 2021.g. (srijeda) 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. Vesna Šonje Allena 

13. Josip Škunca 

 

Odsutni vijećnici: 

1. Tomislav Vidas 

 

Ostali nazočni: 

1. Ivan Dabo, gradonačelnik 

2. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela  

3. Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela  

4. Ante Dabo, pročelnik Upravnog odjela 

5. Ivan Peranić, viši stručni referent 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 sjenici 

nazočno 12 vijećnika, te dao riječ gradonačelniku Ivanu Dabo da podnese izvješće o 

aktivnostima gradske uprave od zadnje održane sjednice. 

- 27. studenog održan je radni sastanak komunalnog redarstva i komunalnog sustava u 

svezi funkcioniranja dostave, lokacija parkirnog punkta dostave, satnica, tonaža i 

druga pitanja kad je u pitanju opskrba našeg grada, 

- održan je i sastanak sa ravnateljicom GDCK Pag Helenom Grubišić vezano za 

osnivanje ureda Crvenog križa u Novalji i po pitanju duga prema GDCK Pag te je 

dogovoreno potpisivanje jednog sporazuma gdje ćemo zatražiti od Skupštine Crvenog 

križa da se sredstva duga prenamijene na opremanje skladišnog i uredskog  prostora u 

Novalji, 

- 1. prosinca održan je sastanak sa tvrtkom  Best in parking  d.o.o. , tvrtkom koja je 

pretežiti vlasnik  garaža i parking prostora i razgovarali smo o mogućnosti izgradnje 

podzemne garaže i korištenju otvorenih parkirališta, parkirališta  na Zrću i Planjki, 

modeli zajedničkog partnerstva, mogućnost unapređivanja parkirališta na području 

Grada, 
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- 6. prosinca, Dan pomorstva, održan radni sastanak sa predstavnicima Ministarstva 

pomorstva na temu svih aktivnosti koje vodimo sa ministarstvom; znači razgovaralo  

se o izgradnji luke Jug, situaciji luke Žigljen, projektu luke Metajna i nadasve 

izgradnja Lučke kapetanije u Novalji gdje bi bio i prostor za Lučku upravu,  

- na temu natječaja Primorske ulice izvijestio je pročelnik Ante Dabo; na javni natječaj  

pristigle su četiri ponude od kojih je najpovoljnija premašila vrijednost procjene za 

oko 7 mil. kuna. Nakon otvaranja ponuda zvali smo ministra i on je rekao da je 

moguće osigurati dodatna sredstva, međutim analizom ponuda utvrđena je greška u toj 

najpovoljnijoj ponudi i ona je morala biti odbačena. Druga ponuda bila je za 15 mil. 

kuna veća od projekta. Natječaj je poništen, dobili smo naputak za raspisivanje novog 

natječaj i nakon otvaranja ponuda  na sastanku u Ministarstvu se mora izraditi 

hodogram povećanja sredstava za projekt  Primorske ulice, 

- 7. prosinca održan je sastanak sa vodstvom HEP Elektrolika, jedna od tema je bila 

izdavanje građevne dozvole  za luku sjever – ribarsku luku gdje je trafostanica bila u 

prometnici i morala se izmjestiti da bi luka dobila građevnu dozvolu, 

- održan je i sastanak sa investicijskom grupom Oikos resort Hrvatska koja je 

zainteresirana za realizaciju projekta Melnice, na temu razvoja infrastrukture te su 

dogovorena određena polazišta da sami investitori financiraju izgradnju infrastrukture 

i da im se to odbija od budućeg komunalnog doprinosa, 

- istog dana održan je sastanak s Majom Grba Bujević na temu organizacije hitne; 

uočena je specifičnost Novalje s Zrćem i sve što je uz to vezano, 

- ishođena je izmjena građevinske dozvole za projekat dogradnje osnovne škole, 

- Od LAG Mentorides je primljen kratki izvještaj o radu i ima dovoljno prostora da 

unaprijedimo rad LAG-a. 

  

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Zlatko Vidas 

1. Aplikacija Otvoreni grad je otvorena, međutim  ne može se ulogirati. 

2. Savjetodavna služba; u kojoj je fazi? 

 

Pročelnica Ivana Kurilić 

1. Za sada su vidljive dvije aplikacije; transparentnost i proračun, ostalo još nije pušteno, ali 

uskoro će biti izdana kratka uputa građanima o korištenju platforme u smislu ulaska građana u 

digitalne kartice. 

2. Savjetodavna služba; kroz siječanj 2022.g. bi trebao krenuti natječaj. 

 

Vijećnik Antonio Datković 

1. Jedan amandman na proračun odnosi se na povećanje plaće Županijskim službama, katastru 

i uredu za graditeljstvo, kakvi su planovi Grada? 

2. Natječaj za ovu godinu za poticanje poduzetništva nisam vidio da je raspisan?  

3. U duhu novih planiranja kulturnih događanja najviše je događaja usmjereno na jutarnje 

sate; da li bi se moglo malo rasporedit na popodnevne sate? 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

1. Jesu ovo potrebne službe i mi i do sada imamo jednu paletu i od 2009. godine financiramo 

jednog djelatnika za obnovu zemljišnih knjiga. Obavljen je razgovor sa županom i za ove 

službe bi uskoro trebao biti raspisan natječaj za ove službe, a za dodatno plaćanje ne bi bilo 

dobro u odnosu na ostale djelatnike u Županiji. 
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2. Ako je moguće kroz proračun odgovoriti na ovo pitanje. Smatram da ne treba imati 

taksativno navedena sredstva, u siječnju iduće godine planirano je provesti edukaciju vezano 

za prijave na natječaje.  

3. Bilo je već pitanje, a ja u svezi kreiranja kulturnih događanja nisam puno sudjelovao. 

Turistička zajednica i sektor u gradu to prate, a morat ćemo  ovih dana definirati i 

prilagođavati i usklađivati sa epidemiološkim mjerama.  

 

Vijećnik Josip Škunca 

Besplatno dijeljenje hrane; bilo bi bolje napraviti neke kutije i donirati udrugama ili slično. 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

Ovime smo mislili dati jednu produhovljenost i pečat našoj vjerskoj orijentaciji za Badnjak, 

ali može se staviti kutija i da prilozi budu namijenjeni potrebitima. 

 

Vijećnik Ante Dabo 

1. Spomenuli ste katastarsku izmjeru k.o. Luna i Barbati; ima li pomaka? 

2. Rekli ste da će se iza nove godine razriješiti problem izgradnje POS-ovih stanova. Mi smo 

proveli sve predradnje i kad smo predali liste sve je stalo. Imam pravo sumnjati. Zašto se ne 

provede pismena anketa od tih 70-ak ljudi koji udovoljavaju kriterijima? Tražimo da se ljude 

pisano anketira da se zna tko je za, a tko protiv. 

Da li je točno da se pregovara s nekim trgovačkim kućama o prodaji namijenjenog zemljišta 

nekom drugom za neku drugu namjenu? 

3.Vjerujem da ste se upoznali s problematikom Zrća i sa UPU-om i ugovorom. Pravna 

pozicija Grada je vrlo čvrsta i povoljna. Grad ima alate u rukama u vidu zadužnice od pola 

miliona kuna ali koncesionari imaju još neku obvezu, financiranje marketinga  destinacije.  

Što je s time i sa zaštitom interesa Grada?  

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

1. Umjesto da imamo dva tima izgubili smo i postojeći tim, a jedan od uvjeta za 

pokretanje Luna i Barbata je završiti Novalju. Imali smo i kontakte sa predsjednikom 

suda da bi pokrenuli aktivnosti oko obnove zemljišnih knjiga  i maksimalno ćemo 

inzistirati na tome da se to pokrene. 

2. Imamo bolju, plemenitiju, efikasiju ideju da tu nastanu gradske garaže na dvije razine i 

u sklopu toga poslovni centar sa 30-ak stanova. 

3. Došli smo u posjed tog Sporazuma, prokomentirali smo ga, ima i Grad i Naša ideja 

obveze i ja ću znati zaštititi interese Grada i sve što je zakonski moguće će se provesti. 

Prije svega ćemo organizirati jedan sastanak sa Našom idejom da utvrdimo sve 

elemente i u svezi toga se kvalitetno pripremimo. 

 

Vijećnik Josip Škunca 

1. Jesu li mjesni odbori dobili sva sredstva za tekuću godinu i jesu li sva sredstva utrošena? 

2. Kisok kog groblja, čuo sam da je prodana. Što Grad planira s tim prostorom? 

 

Gradonačelnik Ivan Dabo 

1.Poslije sastanka sa predsjednicima mjesnih odbora u odjelu za komunalni sustav analizirane 

su sve stavke, aktivnosti koje su bile predviđene nastavljene su i mislim da su pri kraju ili u 

tijeku. 

2. Kućica nije prodana nego je otkupljena od gospodina Škode i razmišlja se o namjeni, jedna 

od mogućnosti ponuditi je šapicama za zbrinjavanje životinja. 

 



4 

 

Vijećnik Josip Škunca 

Bilo bi dobro da se prigodom dana mrtvih dozvoli nekome prodaja cvijeća u toj kućici. 

Naša sugrađanka Otilija Škunca ima 101 godinu pa predlažem da joj Grad čestita i pokloni 

tortu ili slično. 

Gradonačelnik je zahvalio na inicijativi i prihvatio prijedlog te uputio službe  da provedu 

ideju i obilježe 101. godišnjicu gospođe Otilije Škunca. 

 

 

Nakon održanog aktualnog sata predsjednik Matej Gušćić predložio je verifikaciju Zapisnika 

sa V. sjednice Gradskog vijeća od 26. studenog  2021. godine. 

Verifikacija Zapisnika izvršena je uz primjedbu vijećnika Anta Daba: Na strani 3. pitanje pod 

brojem 1. glasilo je „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? „ 

Primjedba je usvojena i ugradit će se u Zapisnik sa V. sjednice Gradskog vijeća  i time je 

verificiran Zapisnik sa V. sjednice Gradskog vijeća. 

 

Nakon verifikacije predložena je nadopuna dnevnog reda: 

 

1.Prijedlog Odluke o prestanku mandata vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice 

Novalja. 

 

Predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je 

glasovanjem sa  7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće usvojilo nadopunu 

dnevnog reda pod točkom dnevnog reda: 

 

35.  Prijedlog Odluke o prestanku mandata vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice 

Novalja. 

 

Dnevni red: 

 

1. Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu i  

projekcija za 2022. i 2023. godinu. 

2. Prijedlog III. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2021. 

– 2023. godine. 

3. Prijedlog III. izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2021. godinu.  

4. Prijedlog III. izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Novalje za 2021. godinu. 

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

infrastrukture za  2021. godinu. 

6. Prijedlog Odluke o III. izmjeni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada 

Novalje za 2021. godinu. 

7. Prijedlog Odluke o III. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Novalje   

za 2021. godinu. 

8. Prijedlog Odluke o  II. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu Grada Novalje za 2021. godinu. 

9. Prijedlog I. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu. 
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10. Prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 

godinu. 

11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu. 

12. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 

2022. godinu. 

13. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Novalje za 2022. godinu. 

14. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. 

godinu. 

15. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje za 2022. godinu. 

16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi  za 2022. godinu. 

17. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu. 

18. Prijedlog Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada 

Novalje za 2022. godinu. 

19. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu. 

20. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2022. g.  

21. Prijedlog Odluke o utrošku dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju 

uvjeta boravka turista na području Grada Novalje za 2022. godinu. 

22. Prijedlog Plana raspodjele spomeničke rente za 2022.godinu. 

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

članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2022. godinu. 

24. Prijedlog Odluke o donošenju II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja luke Novalja. 

25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za kulturu Grada Novalje. 

26. Prijedlog Odluke o izdvajanju Gradskog muzeja Novalja iz Centra za kulturu 

Grada Novalje. 

27. Prijedlog Odluke o osnivanju Gradskog muzeja Novalja. 

28. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Gradskog muzeja Novalja. 

29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada 

Novalje. 

30. Prijedlog odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada 

Novalje. 

31. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na 

području Grada Novalje. 

32. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2021. g.  

33. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Grada Novalje za razdoblje od 2022. - 2025. godine. 

34. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 

2022.g. 

35. Prijedlog Odluke o prestanku mandata vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske 

knjižnice Novalja. 
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AD/1 Prijedlog III. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu i  

projekcija za 2022. i 2023. godinu 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka 

Tamarut i upoznala vijećnike sa III. izmjenama Proračuna za 2021. godinu. 

U raspravi, vijećnik Antonio Datković upitao je za sufinanciranje malog i srednjeg 

poduzetništva, stavke  koje su umanjene. Prije su se sredstva dodjeljivala putem javnog 

natječaja, kako se sada sufinancira? 

Voditeljica Odsjeka za proračun i financije  Spomenka Tamarut odgovorila je da se službi 

računovodstva dostavi samo odluka prema kojoj se isplaćuje, a za detalje se treba obratiti 

nadležnoj službi. 

Predsjednik Matej Gušćić zaključio je da će službe vijećniku Antoniu Datkoviću dostaviti 

pisani odgovor. 

Vijećnik Ante Dabo upozorio je jednu tehničku grešku na stavki Subvencije trgovačkim 

društvima koja se u općem i posebnom dijelu ne podudara. 

Dalje je vijećnik Ante Dabo dao primjedbu na potpore obrtnicima i poljoprivrednicima za 

koje nije još otvoren na javni poziv, a više i nema vremena za provođenje natječaja i isplatu te 

se predviđena sredstva neće utrošiti na štetu poljoprivrednika i obrtnika. 

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

12 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donijelo je III. 

Izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu s i projekcija za 2022. i 2023. 

godinu. 

 

AD/2 Prijedlog III. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 

2021. – 2023. godine 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka 

Tamarut i upoznala vijećnike sa III. izmjenama Plana razvojnih programa koji se donosi uz 

proračun i usklađen je sa stavkama iz proračuna. 

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

kojem je pristupilo 12 vijećnika.  

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donijelo je III. 

Izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje 2021. 2023. godine. 

 

 

AD/3 Prijedlog III. izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za 2021. godinu 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznio je Ante Dabo pročelnik Upravnog odjela za 

komunalni sustav i upoznao vijećnike sa izmjenama do kojih je došlo u programu, a sve u 

skladu sa izmjenama u stavkama proračuna. 

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 III. izmjene Programa 

gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu 
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AD/4 Prijedlog III. izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Novalje za 2021. godinu 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznio je pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav 

Ante Dabo i upoznao vijećnike sa izmjenama u Programu do kojih je došlo u odnosu na 

Program koji je donijet uz proračun za 2021.godinu. 

Po iznesenom 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 III. izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Novalje za 2021. godinu 

 

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

infrastrukture za  2021. godinu 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznio je pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav 

Ante Dabo i upoznao vijećnike sa izmjenama u Programu do kojih je došlo u odnosu na 

Program koji je donijet za 2021.godinu. 

Po iznesenom 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 III. izmjene i dopune  Programa građenja objekata i uređaja 

komunalne  infrastrukture na području Grada Novalje za 2021. godinu. 

 

 

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

Novalje za 2021. godinu 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu programa obrazovanja iznijela je pročelnica Silvija Hodak 

Tauzer i upoznala vijećnike sa izmjenama do kojih je došlo u programu, a odnosi se na 

sufinanciranje udžbenika osnovne i srednje škole i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih 

škola.  

Po iznesenom 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 III. izmjeni 

Programa javnih potreba u obrazovanju  Grada Novalje za 2021. godinu. 

               

 

AD/7 Prijedlog Odluke o III. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Grada Novalje   

za 2021. godinu 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa 

prijedlogom prema kojem se mijenja program kulture odnosno smanjuju se sredstva 

predviđena za financiranje Gradske knjižnice i Centra za kulturu. 

Po iznesenom 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 III. izmjeni 

Programa javnih potreba u kulturi  Grada Novalje za 2021. godinu. 
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AD/8 Prijedlog Odluke o  II. izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu Grada Novalje za 2021. godinu 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa izmjenama 

programa socijalne skrbi, a odnose se na povećanje iznosa za božićnice umirovljenicima, 

naknade za novorođenčad i smanjenje stavke za financiranje Crvenog križa. 

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 II. izmjeni 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Novalje za 2021. godinu 

 

AD/9 Prijedlog I. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike s prijedlogom 

prema kojem se mijenjaju stavke namijenjene financiranju aktivnosti sporta. 

Zbog zabrane okupljanja određena natjecanja u sportu 2021. godine nisu  održana te sredstva 

namijenjena za ista nisu se iskoristila sukladno Programu javnih potreba u sportu za 2021. Na 

prijedlog Zajednice sportova Grada Novalje,  Program javnih potreba u sportu  umanjuje se za 

80.000,00 kuna i potrebe za Zajednicu sportova Grada Novalje iznose 450.000,00 kuna, a za 

održavanje stadiona „Cissa“ stavka ostaje nepromijenjena. 

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 I. izmjenu Programa 

javnih potreba u sportu za 2021. godinu 

 

 

AD/10 Prijedlog Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 

godinu 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka 

Tamarut i upoznala vijećnike sa prijedlogom stavki  Proračuna za 2022. godinu, odnosno 

iznijela je izmjene koje su nastale nakon ulaganja amandmana na Nacrt proračuna. 

Na Proračun su pristigla tri amandmana: 

1. Stranka LIPO; financiranje sanacije stijene iznad puta Zubovići - Dražica- amandman je u 

cijelosti prihvaćen. 

2. Subvencioniranje dijela plaća djelatnika Odsjeka za prostorno uređenje i graditeljstvo LSŽ 

u Novalji - amandman nije prihvaćen jer će se rješavati na drugi način. 

3. Nastavak projekta Zaželi – amandman nije prihvaćen ali  planira se nastavak u organizaciji 

Grada i za to je predviđeno 300.000 kuna,  jer je projekt Zaželi završen i više se ne financira. 

4. Vijećnik Josip Škunca također je uložio amandman na temu projekta Zaželi te je isti 

odgovor kao na prethodni amandman. 

U raspravi, vijećnik  Ante Dabo zatražio je obrazloženje za stavku Zajednički troškovi 

upravnih odjela; rashodi za zaposlene u ovoj godini su iznosili 5.035.000,00 kuna, a u 2022. 

godini predviđa se 6.370.000,00 kuna, a to je 25% povećanja. 

Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka Tamarut obrazložila je da se povećanje 

odnosi na planirano zapošljavanje komunalnih redara, a i povećanje osnovice za plaće 

gradskih djelatnika.  
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Vijećnik Ante Dabo dao je osvrt na cijeli proračun za koji smatra da nije izvediv u ovom 

obimu, a nije bio dovoljno osjetljiv na neke stvari i stranka LiPO će biti suzdržana na 

glasovanju. 

Vijećnik Aleksij Škunca istaknuo je socijalni program proračuna  i strateško promišljanje za 

uređenje prometne infrastrukture koje će rasteretiti promet pogotovo tijekom turističke 

sezone. Nadalje istaknuo je i nadstandard koji škola baštini od Grada i do sada, kao logopeda, 

koji su nužni u nastavi, a od države je već nekoliko puta odbijeno financiranje dodatnog tima 

stručnih suradnika.  

 

Predsjednik Matej Gušćić ispred koalicijskog partnera podržao je prijedlog Proračuna i 

također istaknuo socijalni program, infrastrukturu kao i očuvanje i revitalizaciju kulturno 

povijesne baštine. 

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

12 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donijelo je  

Proračun Grada Novalje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu. 

 

 

AD/11 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2022. godinu 

Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka Tamarut upoznala je vijećnike s 

prijedlogom Odluke prema kojoj se uređuje  struktura prihoda i primitaka te rashoda i 

izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje 

financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika i ovlasti 

Gradonačelnika. 

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

kojem je pristupilo 12 vijećnika.  

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donijelo je Odluku 

o izvršavanju proračuna Grada Novalje za 2022. godinu. 

 

 

 AD/12 Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 

za 2022. godinu 
Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznio je pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i 

upoznao vijećnike sa prijedlogom koji sadrži opis poslova s procjenom troškova potrebnih za 

ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te iskaz 

financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja. Na 

području Grada Novalje u izgradnji je Sortirnica, mobilno reciklažno dvorište i reciklažno 

dvorište za građevinski otpad. 

U raspravi, vijećnik Antonio Datković upitao je za dinamiku radova na izgradnji sortirnice na 

odlagalištu Caska. 

Pročelnik Ante Dabo potvrdio je da radovi na izgradnji kasne u odnosu na zadane termine ali 

svakako bi do ljeta trebalo biti gotovo. 

Predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika.  

Glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je Program gradnje 

građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu. 
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AD/13 Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Novalje za 2022. godinu 

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Ante Dabo u uvodnom obrazloženju iznio je 

prijedlog programa prema kojem bi se u 2022. godini financiralo održavanje nerazvrstanih 

cesta, javnih površina, građevina javne odvodnje, javne rasvjete i dr. 

U raspravi, vijećnik Antonio Datković upitao je što uključuje održavanje oborinskih voda, a 

vijećnik  Marin Datković pozdravio je povećanje sredstava za rad mjesnih odbora što će 

sigurno biti poticaj za daljnji rad. Vijećnik  Aleksij Škunca upitao je što uključuje stavka od 

600.000 kuna za održavanje poljskih puteva, a pročelnik Ante Dabo obrazložio je da to 

uključuje i širenje puteva i otkup zemljišta za puteve. 

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

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

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 2022. godinu. 

 

AD/14 Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2022. godinu 

Pročelnik Ante Dabo u uvodnom obrazloženju iznio je prijedlog Programa prema kojem bi se 

u 2022. godini financirala izgradnja objekata komunalne infrastrukture kao  nerazvrstanih 

cesta, javnih površina, građevina javne odvodnje, proširenje javne rasvjete i dr. 

Po iznesenom 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 Program građenja 

objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na području Grada Novalje za 2022. godinu. 

 

AD/15 Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje za 2022. 

godinu 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu programa obrazovanja iznijela je pročelnica Silvija Hodak 

Tauzer i upoznala vijećnike sa prijedlogom  programa prema kojem se financira nesmetano 

odvijanje odgojno-obrazovnog procesa za svu djecu sa područja Grada Novalje od rane, 

predškolske i srednjoškolske dobi, a imajući u vidu boravak djece u dječjem vrtiću, 

sufinanciranje udžbenika osnovne i srednje škole i sufinanciranje prijevoza učenika. 

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 Program javnih potreba 

u obrazovanju  Grada Novalje za 2022. godinu. 

 

AD/16 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi  za 2022. godinu 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu programa obrazovanja iznijela je pročelnica Silvija Hodak 

Tauzer i upoznala vijećnike sa programom prema kojem se provode aktivnosti zaštite 

arheološko-sakralne baštine, djelovanje institucija Gradske knjižnice i Centra za kulturu, koji 

svojim programima obogaćuju i potiču kulturni život Grada Novalje. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donijelo je  

Program javnih potreba u kulturi  za 2022. godinu. 
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AD/17 Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa 

programom prema kojem se raspoređuju sredstva za zadovoljenje osnovnih životnih potreba 

svih, a posebice onih najpotrebitijih građana koji iz materijalnih, zdravstvenih, obiteljskih i 

drugih razloga nisu u mogućnosti svojim redovnim primanjima pokriti osnovne životne 

troškove, troškove obrazovanja, smještaja ili liječenja. Uspješnosti provođenja programa 

uvelike doprinosi i suradnja s udrugama civilnog društva.   

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 Program javnih potreba 

u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu  

 

AD/18 Prijedlog Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana 

Grada Novalje za 2022. godinu 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa programom 

javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Novalje za 2022. godinu kojim se 

utvrđuju  javne potrebe koje obuhvaćaju djelatnosti, programe i aktivnosti od interesa za Grad 

Novalju, s ciljem poticanja građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne 

zajednice za obavljanje usluga od općeg interesa na području kulture, sporta, odgoja i 

obrazovanja, razvoja demokratizacije društva, razvoj mjesne samouprave, povećanje 

turističke ponude, razvoja gospodarstva, poljoprivrede i ribarstva, zaštite okoliša, jačanje 

kapaciteta organizacija civilnog društva i razvoj volonterizma.  

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

kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za i 1 (jednim) suzdržanim  Gradsko vijeće donijelo je 

Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Novalje za 2022. 

godinu  

 

AD/19 Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu programa sporta iznijela je pročelnica Silvija Hodak 

Tauzer i upoznala vijećnike sa programom  javnih potreba u sportu Grada Novalje prema 

kojem se utvrđuju  aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Novalju, kao 

i za njegovu promociju na svim razinama. 

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

kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za i 1 (jednim) suzdržanim  Gradsko vijeće donijelo je 

Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu  

 

AD/20 Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2022. g.  

Pročelnik Ante Dabo u uvodnom obrazloženju upoznao je vijećnike sa programom prema 

kojem se raspoređuje  ostvareni prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru. Ovaj prihod dio je proračunskih prihoda pod stavkom komunalni doprinos, 

a  utrošit će se za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti na području Grada Novalje i to za  

izradu Glavnog projekta komunalne infrastrukture u zoni Zaglava Prozor (ceste, nogostupi, 

DTK mreža) u iznosu od 50.000,00 kuna.  

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

kojem je pristupilo 12 vijećnika. 
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Glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je Program utroška 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. g.  

 

AD/21 Prijedlog Odluke o utrošku dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju 

uvjeta boravka turista na području Grada Novalje za 2022. godinu 

U uvodnom obrazloženju pročelnica Ivana Kurilić upoznala je vijećnike s prijedlogom 

Odluke prema kojoj se raspoređuju sredstva ubrana s naslova boravišne pristojbe. 

3,5% sredstava na poseban račun HTZ-a za razvojne projekte i programe kreiranja novih 

turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima i 2% sredstava na 

poseban račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica. Preostala 

sredstva raspoređuju se tako da 15% sredstava pripada regionalnoj turističkoj zajednici, 20% 

sredstava HTZ-u i 65% sredstava turističkoj zajednici Grada Novalje od čega 30% sredstava 

turistička zajednica Grada Novalje doznačuje Gradu Novalji. Navedena sredstva koriste se 

isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista. 

U raspravi, vijećnik Antonio Datković postavio je pitanje na što se konkretno odnosi iznos za 

poboljšanje boravka turista, a pročelnica Ivana Kurilić odgovorila je da Grad uplaćuje ta 

sredstva Turističkoj zajednici. 

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

12 vijećnika.  

Glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 4 (četiri) suzdržana Gradsko vijeće donijelo je Odluku 

o utrošku dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na 

području Grada Novalje za 2022. godinu 

 

 

AD/22 Prijedlog Plana raspodjele spomeničke rente za 2022.godinu 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa prijedlogom plana 

prema kojem se raspoređuju sredstva ubrana s naslova spomeničke rente. 

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada Novalje za 2022. godinu u 

ukupnom iznosu od 30.000,00 kn koji će se utrošiti u uređenje povijesne jezgre grada 

Novalje. 

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 Plan raspodjele 

spomeničke rente za 2022.godinu 

 

AD/23 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2022. godinu 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa prijedlogom 

odluke prema kojoj se raspoređuju sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih 

vijećnika koji čine Gradsko vijeće. Utvrđeni iznos raspoređuje se tako da svakoj političkoj 

stranci po vijećniku, te vijećniku izabranom s kandidacijske liste grupe birača pripada iznos 

od 4.000,00 kn, a po svakoj vijećnici navedeni iznos je 4.400,00 kn. 

Predložena je i ispravka u članku 3. Odluke gdje je došlo do greške te umjesto 2021. mora 

stajati 2022. godine. 
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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 raspoređivanju 

sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s liste 

grupe birača za 2022. godinu 

 

 

AD/24 Prijedlog Odluke o donošenju II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja luke Novalja 

Voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i urbanizam Gordana Vuković u uvodnom 

obrazloženju iznijela je prijedlog Odluke kojom se donose II. Ciljane Izmjene i dopune Plana 

luke Novalja. Razlozi za izradu i donošenje ove odluke 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 povezane izmjene u 

grafičkom dijelu Plana koje se odnose na površinu gospodarske – poslovne  namjene tržnice-

ribarnice (K4). 

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

kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za i 1 (jednim) suzdržanim Gradsko vijeće donijelo je  

Odluku o donošenju II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke Novalja 

 

AD/25 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za kulturu Grada Novalje 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa prijedlogom za 

izmjenu Odluke o osnivanju centra za kulturu koju je Gradsko vijeće Grada Novalje donijelo 

na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 15. studenog 2018. godine.  

Predmetnom Odlukom unutar Centra osnovana je ustrojstvena jedinica Gradski muzej Grada 

Novalje koja nema svojstvo pravne osobe i nema posebna ovlaštenja u pravnom prometu. 

Obzirom da je namjera Gradski muzej osnovati kao samostalnu pravnu osobu, to je potrebno 

brisati članak 8. Odluke čime se Gradski muzej izdvaja iz sastava Centra za kulturu.  

U raspravi, vijećnik Ante Dabo izrazio je neslaganje  prijedlogom i istaknuo dobru dosadašnju 

politiku koja je imala za cilj racionalnost i rekao da izdvajanje Gradskog muzeja stvara 

bespotrebne dodatne troškove. 

Vijećnik Antonio Datković rekao je da je pravo vladajućih upravljati institucijama grada kako 

žele ali isto tako je potrebno postaviti ciljeve koji opravdavaju postojanje tih ustanova. 

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

12 vijećnika.  

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 1 (jednim) suzdržanim i 4 (četiri) protiv Gradsko 

vijeće donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za kulturu Grada Novalje 

 

 

AD/26 Prijedlog Odluke o izdvajanju Gradskog muzeja Novalja iz Centra za kulturu 

Grada Novalje 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa prijedlogom 

Odluke kojom bi se Gradski muzej izdvojio iz Centra za kulturu. Gradski muzej Grada 

Novalje će donošenjem Odluke o osnivanju Gradskog muzeja Novalja i upisom u sudski 

registar početi djelovati kao javna ustanova pod nazivom Gradski muzej Novalja. 

Gradonačelnik Ivan Dabo konstatirao je da je pred muzejom kao javnom ustanovom veliki 

zadatak jer je potrebno obnoviti stolariju, fasadu, napraviti novi postav muzeja. 
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Predsjednik Matej Gušćić dao je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 1 (jednim) suzdržanim i 4 (četiri) protiv Gradsko 

vijeće donijelo je Odluku o izdvajanju Gradskog muzeja iz Centra za kulturu Grada Novalje 

 

 

AD/27 Prijedlog Odluke o osnivanju Gradskog muzeja Novalja 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju iznijela je prijedlog Odluke kojom se 

osniva javna ustanova Gradski muzej Novalja. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca podržao je prijedlog za osnivanje muzeja kao samostalne 

ustanove i naveo opravdanost osnivanja muzeja u sklopu kojega bi se pokrenule aktivnosti 

oko uređenja Stomorice. Vezano za osnivanje ustanove rekao je da ne mora nužno doći  do 

povećanja broja djelatnika. Treba pokrenuti aktivnosti oko zaštite krova, fasade i napraviti 

kvalitetan postav  te onda uključiti muzej kroz Turističku zajednicu u kulturnu rutu Grada. 

Vijećnik Antonio Datković konstatirao je da je duša svakog projekta osoba i aktivnosti koje 

ona provodi i stoga je potrebno postaviti ciljeve i mjerljive zadatke. 

Gradonačelnik Ivan Dabo informirao je vijećnike o  projektu za muzej koji je u izradi kako bi 

se moglo aplicirati na natječajima za sredstva EU fondova. 

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

12 vijećnika. Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 1 (jednim) suzdržanim i 4 (četiri) protiv 

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o osnivanju Gradskog muzeja Novalja. 

 

  

AD/28 Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Gradskog muzeja 

Novalja 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike s prijedlogom za 

imenovanje privremenog ravnatelja kojeg sukladno zakonu  imenuje osnivač ustanove. 

Ravnatelj je ovlašten pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada ustanove, a 

posebno pribaviti potrebne dozvole za početak rada, te podnijeti prijavu za upis u sudski 

registar ustanova, stoga se predlaže usvojiti Odluku kojom se dosadašnja voditeljica Muzeja 

imenuje privremenom ravnateljicom. 

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

kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 1 (jednim) protiv i 4 (četiri) suzdržanih Gradsko vijeće 

donijelo je Odluku o imenovanju privremenog ravnatelja Gradskog muzeja Novalja. 

 

 

AD/29 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada 

Novalje 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer u uvodnom izlaganju upoznala je vijećnike sa izmjenama 

koje se predlažu u Odluci o dodjeli stipendija, a to je povećanje iznosa stipendije i ukidanje 

odredbe o stipendiranju samo deficitarnih studija te se ovom izmjenom predlaže stipendiranje 

svih preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih 

studija u iznosu od 800,00 kn mjesečno. 

U raspravi, vijećnik Antonio Datković upitao je za popis deficitarnih zanimanja, a pročelnica 

Silvija Hodak Tauzer odgovorila je da je prijedlog prošao javno savjetovanje, a popis je  

usklađen sa popisom deficitarnih zanimanja od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

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

12 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za i 1 (jednim) suzdržanim Gradsko vijeće donijelo je  

Odluku o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje. 
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AD/30 Prijedlog Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada 

Novalje 

U uvodnom obrazloženju pročelnica Ivana Kurilić upoznala je vijećnike s procedurom izbora 

članova Savjeta mladih. Na javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih 

predloženo je 7 kandidata i njihovih zamjenika. Komisija za izbor i imenovanje obavila je 

provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  i utvrdila da 7 kandidatura ispunjava 

formalne uvjete. Sukladno odredbama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Novalje 

glasovanje za izbor članova  se provodi tajno.  

Vijećnik Ante Dabo predložio je da glasovanje bude javno obzirom da ima predloženih 

kandidata koliko je i članova potrebno, a predsjednik Matej Gušćić konstatirao je da je ovo 

zadana procedura i potrebno je provesti. 

Zatim su podijeljeni listići za glasovanje.  

Nakon glasovanja, izvršeno je prebrojavanje glasova te je utvrđeno da su svi predloženi 

članovi prihvaćeni. 

Predsjednik Matej Gušćić daje prijedlog Odluke na glasovanje kojem je pristupilo 11 

(jedanaest) vijećnika. Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za Gradsko vijeće donosi 

Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Novalje. 

 

 

AD/31 Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na 

području Grada Novalje 

Pročelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa prijedlogom Odluke kojom se uređuje  

kalendarsko razdoblje i vrijeme privremene zabrane izvođenja građevinskih radova na 

području Grada Novalje u periodu turističke sezone 2022. g., odnosno u razdoblju od 15. 

lipnja do 15. rujna 2022. g., kao i vrste građevinskih radova koji se ne mogu izvoditi, područja 

zabrane, razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi te 

nadzor nad provedbom ove Odluke. Za provođenje predložene Odluke u gradskom proračunu 

nije potrebno osigurati dodatna sredstva. 

Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić uz prijedlog za 

ispravak u članku 9. Odluke gdje je potrebno umjesto osam dana od dana objave, navesti 

prvog dana od dana objave dao  prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 10 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za Gradsko vijeće donijelo je Odluku o privremenoj 

zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Novalje. 

 

AD/32 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2021. g.  

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Novalje Ivan Peranić u uvodnom izlaganju upoznao je 

vijećnike sa stanjem sustava civilne zaštite na području Grada definirano je da predstavničko 

tijelo jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju 

analizu stanja sustava civilne zaštite te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s 

trogodišnjim financijskim učincima.   

Na sjednici Stožera civilne zaštite Grada Novalja održanoj dana 03. prosinca 2021. godine, 

izvršena je godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu. Obzirom da na 

sjednici nije bilo primjedaba na izneseni sadržaj, predlaže se Gradskom vijeću Grada Novalje  

usvajanje predložene Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 

2021. godinu. 

U raspravi vijećnik Antonio Datković pohvalio je rad Stožera tijekom korona krize kao i 

vatrogasnu službu i ostale službe civilne zaštite. 

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

11 vijećnika. 
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Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za  Gradsko vijeće donijelo je Analizu stanja sustava 

civilne zaštite na području Grada Novalje za 2021. g.  

 

 

AD/33 Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Grada Novalje za razdoblje od 2022. - 2025. godine 

Načelnik Stožera civilne zaštite Ivan Peranić iznio je obrazloženje za prijedlog Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite kojima će se utvrditi pravci razvoja sustava civilne 

zaštite kao kontinuirani i kreativni proces u smislu planiranja, osposobljavanja, uvježbavanja, 

aktiviranja i drugih aktivnosti kojima će se u promatranom razdoblju razvijati i na višu razinu 

podizati sustav civilne zaštite, a u cilju dostizanja najviših standarda potrebnih za provedbu 

pravodobnih i učinkovitih mjera svih operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za civilnu 

zaštitu Grada Novalje. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Grada Novalje za razdoblje od 2022. do 2025. godine će se koristiti kao podloga za planiranje 

aktivnosti u sustavu civilne zaštite u razmatranom periodu u cilju smanjenja rizika od velikih 

nesreća te provođenja ciljnih preventivnih mjera. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za razdoblje od 2022. 

- 2025. godine 

 

 

AD/34 Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 

2022.g. 

Načelnik Stožera civilne zaštite Ivan Peranić u uvodnom obrazloženju upoznao je vijećnike sa 

prijedlogom kojim se planira razvoj sustava sukladno Smjernicama za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za razdoblje od 2022. - 2025. godine, 

detaljnije i konkretnije definira planirane aktivnosti, a posebno u planiranju materijalnih 

sredstava. Plan razvoja predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz smjernica koji se 

transponiraju u konkretne mjere i aktivnosti s dinamikom njene realizacije za 2022. godinu s 

projekcijom za tri sljedeće godine. Tijekom četverogodišnjeg razdoblja za koje se usvajaju 

smjernice, na godišnjoj se razini provode analize stanja sustava kojima se prati realizacija i 

usklađuju planovi razvoja sustava do isteka četverogodišnjeg ciklusa. Pravilnikom o 

nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu 

informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja godišnji plan razvoja sustava civilne 

zaštite jedinice lokalne samouprave s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje utvrđen 

je kao planski dokument u području civilne zaštite.   

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je Plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Grada Novalje za 2022.g. 

 

 

AD/35 Prijedlog Odluke o prestanku mandata vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske 

knjižnice Novalja 

Pročelnica Ivana Kurilić iznijela je uvodno obrazloženje za prijedlog Odluke kojom se 

utvrđuje prestanak mandata vršitelja dužnosti ravnatelja kojem je istekao mandat 01. prosinca 

2021.g.   
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Po iznesenom prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednik Matej Gušćić dao prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 11  vijećnika. 

Glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za, 1 (jednim) suzdržanim i 2 (dva) protiv, Gradsko vijeće 

donijelo je Odluku o prestanku mandata vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice 

Novalja 

 

 

 

Sjednica završena u 12,20 sati. 

 

    Predsjednik Gradskog vijeća  

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