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Z A P I S N I K 

SA X. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 

ODRŽANE DANA  15. LISTOPADA 2018.G. 

U GRADSKOJ VIJEĆNICI GRADA NOVALJE 

S POČETKOM U 09.00 SATI 

 

 

 

Sjednici nazočni:  

 

1. VESNA ŠONJE ALLENA  

2. ZLATKO VIDAS ŠERIF 

3. ANTON DENONA 

4. MARIN LONČARIĆ 

5. LUKICA ŠULJIĆ 

6. IVAN KUSTIĆ JOSKAN 

7. GORANA BADURINA  

8. ALEKSIJ ŠKUNCA 

9. TEO VELIČAN 

10. EUGEN DABO 

11. MATEJ GUŠĆIĆ 

12. IVA ŠONJE  

 

Odsutni vijećnici: 

 

1. KATARINA TAMARUT 

 

Ostali nazočni: 

 

Ante Dabo, gradonačelnik Grada Novalje 

Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika  

Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela 

Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela  

 

   

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je X. sjednicu  Gradskog vijeća,  pozdravila sve 

nazočne,  izvršila prozivku radi utvrđivanja nazočnosti vijećnika i nakon što je utvrđeno da je 

sjednici nazočno 12 vijećnika pozvala gradonačelnika Antu Dabo da iznese izvješće o 

aktivnostima gradskih službi od zadnje održane sjednice. 

Gradonačelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa najnovijim aktivnostima i posebno 

istaknuo: 

- Sa odvjetničkom kućom potpisan je ugovor za kontrolu provedbe natječaja za projekt 

aglomeracije i početkom iduće godine trebali bi krenuti natječaji za sve osim za 

uređaje, 

- Naručen je projekt za DTK mrežu koju bi položili u kanal za polaganje optičkog 

kabela i nadamo se partnerskom ugovoru kojim bi dobili 10% suvlasništva u toj mreži, 

- Građevinska dozvola za sortirnicu trebala bi biti gotova u naredna tri tjedna, 

- Radovi na centru u Biljanima donjim kasne i mi uskoro nećemo imati kud s otpadom 

pa bi napravili još jednu kazetu, a sa sortirnicom bi riješili  problem vrećica na Caski, 
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- Projekt Prozor – Zaglava; prema DUUDI smo uputili zahtjev za dodjelu zemljišta, 

- Samorašnji put; projekt je pri samom završetku i investicija će biti oko 5 mil. Kuna sa 

sanacijom prometnice, javne rasvjete, oborinske odvodnje itd.  

- Proširenje groblja; građevinska dozvola je izdana za novu mrtvačnicu i kosturnicu, 

- Rotor Caskin put; svi su ugovori potpisani i ovaj bitni projekt bi trebao uskoro biti 

realiziran i riješiti problem gužvi u prometu u tom dijelu grada, 

- Obnova zemljišnih knjiga; oko 200 prigovorqa bi trebali riješiti  i dio Šankovih stanov 

i Šonjevih stanov i dio Stare Novalje mogli bi biti pušteni u promet, 

- Turističke brojke bilježe povećanje prometa u prvih 9 mjeseci odnosno veći broj 

dolazaka, a manje noćenja, 

- Aplicirali smo za  projekt uređenja dječjeg igrališta u dječjem vrtiću i dobili smo oko 

250.000,00 kuna, ali svejedno će natječaj ići i mi bi do 3/19 završili  s radovima, 

- POS-ova gradnja; natječaj je završio, rokovi za žalbe još traju, naručena je geodetska 

podloga i idejno rješenje. 

 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Aleksij Škunca 

1. Povjerenstvo za arhitektonsku uspješnost tko ga je osnovao i koliko je transparentno? 

U izvještaju je navedeno 24 zahtjeva riješena i nije do kraja jasno koja je uloga tog 

povjerenstva? 

2. Čuli smo da bi se Gradski muzej, CZK i Gradska knjižnica objedinili u dogledno 

vrijeme, da li se nešto priprema i u kom smjeru to ide? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Povjerenstvo je osnovalo ovo Gradsko vijeće jer izmjenom zakona Grad nije više bio 

stranka u postupku pri donošenju građevinskih dozvola, a ovo povjerenstvo je jedina 

mogućnost da Grad sudjeluje  u donošenju akata o gradnji pogotovo za veće objekte. 

Kroz to povjerenstvo smo došli do saznanja da smo jako postrožili gradnju, smanjili 

bruto tlocrtnu izgrađenost i smanjili broj stambenih jedinica. Tražili smo mišljenje od 

Ministarstva za izdavanje kategorizacija. U ovom povjerenstvu je struka dominantna, 

nema mjesta politici. 

Vijećnik Aleksij Škunca 

U Novalji je veliki postotak izgrađenosti i domaći ljudi su u tome jako involvirani i mi 

moramo uključiti sve mehanizme da bi spriječili ovakvu praksu. 

Gradonačelnik Ante Dabo  

2. Statusne promjene ustanova u kulturi; našli smo rješenje za muzej koji ne bi imao 

ravnatelja i do kraja godine bi na Gradsko vijeće trebao doći prijedlog vezano za 

muzej, trenutno se radi izmjena zakona o knjižnicama, krenuli smo u pravcu promjena 

uz pomoć Ministarstva kulture. 

Vijećnik Eugen Dabo 

1. Ako je Povjerenstvo za arhitektonsku uspješnost radno tijelo Gradskog vijeća možda 

bi trebalo da podnese i izvještaj o radu. 

2. Vezano za najave za izmjenu poreza, neki iznajmljivači su podnijeli već zahtjev za 

brisanje kategorizacije. 

3. Prometna studija? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Za iduću sjednicu će pripremiti izvješće o radu Povjerenstva za  arhitektonsku 

uspješnost. 
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2. Paket zakona je u izradi, osluhnut ćemo druge jedinice lokalne samouprave vezano za 

utvrđivanje visine poreza i mislim da nećemo odstupati od normale. 

Jedan od prijedloga je da komunalni redari imaju pravo kontrolirati iznajmljivače u 

smislu turističke inspekcije  što bi olakšalo  kontrolu sive zone. 

3. Krajem studenog bi Fakultet prometnih znanosti dao podatke i prijedloge za rješenje 

prometa u Novalji. 

Vijećnik Eugen Dabo  

Vezano za temu prometne studije potrebno je  autobuse ostaviti isključivo na 

autobusnom kolodvoru, a što se tiče iznajmljivača oni ne prikazuju sve svoje troškove 

kao npr. oglašavanje, radne snage, nijedna banka ne prati malog iznajmljivača. 

 

Vijećnica Iva Šonje 

1. U vezi apartmana i iznajmljivanja; koliko stranaca ima apartmane u Novalji koji 

iznajmljuju? Treba paziti na domaćeg čovjeka. 

2. Odlagalište Caska je zatvoreno za građevinski otpad, onda se odlaže kod Metisa, a 

Arburoža  uzima viljuškara i vozi na Casku. 

3. Katastarske izmjere; ima puno starijih ljudi koji se ne snalaze i onih koji su već platili 

obavezu, a dobili su opet rješenje? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Zakon je u proceduri, ovo je samo prijedlog i kada se donese onda ćemo vidjeti kako 

će biti. 

2. Da se dozvoli da na Caski svatko odlaže kako želi nismo napravili ništa takav je režim 

dok se ne napravi sortirnica. 

3. Katastarske izmjere; otpisali smo veći dio onoga što je zaduženo, a nije naplaćeno. Sve 

što je naplaćeno od prije 10 godina neka se stranke  obrate i uvažiće se. 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić 

 Nitko neće platiti dva puta. Mogu se obratiti u ured koji izdaje rješenja, pravnu službu, 

za usklađenje. 

 Na odlagalištu Caska je zabranjeno odlaganje građevinskog otpada i zato je oko 

Metisa takva situacija. Arburoža radi sve što se može u okviru zakona. 

 

Vijećnik Matej Gušćić 

1. Mi imamo odluku da svi plaćaju jednake naknade za katastarske izmjere bez obzira da 

li su prije imali riješeno vlasništvo ili ne. Imamo primjer gradova koji su takve 

slučajeve naplatiti simboličnim iznosom. Kako će oni koji imaju velike površine i 

visoke iznose? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Mi smo donijeli akt i sukladno tome možemo izdavati rješenja. Ako netko ima veći 

iznos ili neki problem neka dođe u gradsku upravu i mi ćemo ljudima izaći u susret. 

 

 

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA  

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena predložila je verifikaciju zapisnika sa IX. sjednice Gradskog 

vijeća. 

 Verifikacija Zapisnika s IX.  sjednice  Gradskog vijeća održane dana 31. srpnja  2018. 

godine izvršena je bez primjedbi. 
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UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA  

Predsjednica Vesna Šonje Allena predložila je nadopunu dnevnog reda: 

 

12.Prijedlog Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Vodoopskrbni sustav 

Hrvatsko primorje“. 

 

Glasovanjem, sa 12 glasova za usvojen je prijedlog o nadopuni dnevnog reda. 

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – srpanj 2018.g. 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu. 

3. Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 01. 01. – 30.06. 2018.g. 

4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Novalje za 2017. godinu. 

5. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novalje. 

6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-

turističke zone Boškinac. 

7. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 

Stara Novalja. 

8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet 

županijskog značaja – luka Drljanda. 

9. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje koji se obrazuju 

za deficitarna zanimanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

10. Prijedlog Odluke o potvrđivanju obuhvata poduzetničke zone „Čiponjac“. 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju poduzetničke zone Zaglava – Prozor. 

12. Prijedlog Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta 

„Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“. 

 

 

 

AD/1 Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – srpanj 2018.g. 

Gradonačelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa  aktivnostima i rezultatima rada gradskih 

službi i gradonačelnika u razdoblju od 01. siječnja do kraja lipnja. 

Vijećnik Aleksij Škunca predložio je da se izmijeni odredba Statuta i Poslovnika koja se 

odnosi na podnošenje izvješća gradonačelnika da to bude do 30. rujna umjesto 15. rujna jer 

radi sezone i godišnjih odmora izvješće kasni. 

Gradonačelnik Ante Dabo složio se s prijedlogom i uputio pročelnicu da izradi  prijedlog za 

izmjenu. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena konstatirala je da se o izvješću ne glasuje već se prima na 

znanje. 

 

  

AD/2 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu 

Spomenka Tamarut, voditeljica Odsjeka za proračun i financije upoznala je vijećnike sa 

polugodišnjim financijskim poslovanjem i stanjem Grada Novalje. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca postavio je pitanje potraživanja po komunalnoj naknadi i 

komunalnom doprinosu, te upoznao vijećnike sa aktivnostima oko financiranja logopeda u 

osnovnoj školi koji se do sada financirao iz sredstava proračuna,  

Nakon rasprave, predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje, kojem je 

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 glasova za i 5 suzdržanih 

donijelo  
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Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Novalje 

za 2018. godinu 

 

 

 

 

AD/3 Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje 01. 01. – 30.06. 2018.g. 

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

upoznala vijećnike sa izvršenjem Plana razvojnih programa čije je donošenje zakonska 

obaveza kao i Proračun. 

Po prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednica Vesna Šonje Allena dala prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 glasova za i 5 protiv Gradsko vijeće usvojilo je  

 

Izvršenje plana razvojnih programa za razdoblje 

01. 01. – 30.06. 2018.g. 

 

 

AD/4 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Novalje za 2017. godinu 
Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa 

nalazom financijske revizije za 2017. godinu koji je nakon detaljne analize poslovanja dao 

uvjetno mišljenje i upute za ispravljanje nedostataka. 

Po iznijetom nije bilo rasprave pa je  predsjednica Vesna Šonje Allena dala prijedlog na 

glasovanje, kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem sa 12 glasova 

za prihvatilo Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Novalje za 2017. godinu 

i donijelo slijedeći zaključak: 

 

 Gradsko vijeće Grada Novalje prihvaća Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji 

Grada Novalje za 2017. godinu. 
 

 

AD/5 Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i 

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novalje 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa 

prijedlogom odluke kojom se propisuju mjere za nepropisno i neodgovorno odlaganje otpada. 

U raspravi vijećnica Iva Šonje postavila je pitanje utvrđivanja prekršaja ako se odloži otpad 

ispred zgrade koja ima 10 stanova, a gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je to problem i 

da će Arburoža morati mijenjati cijene odvoza krupnog otpada jer su sada cijene prevelike. 

Vijećnik   Eugen Dabo vezano za odlaganje otpada na tuđem privatnom zemljištu konstatirao 

je da Grad mora stvoriti pretpostavke da bi se ljudi ponašali odgovorno, a prema onima koji 

učestalo krše treba uvesti i sankcije. 

Vijećnik Anton Denona predložio je da se komunalno redarstvo više bavi ovim problemom, a 

i postavljanje dodatnih kamera bi pomoglo. 

Gradonačelnik Ante Dabo složio se s prijedlogom i rekao da razmišlja o tome da poveća broj 

komunalnih redara koji će s novim ovlastima  djelovati, ali najbitnije je raditi na svijesti 

građana. 

Nakon rasprave, predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je 

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 12 glasova za donijelo  
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Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novalje 

 

 

AD/6 Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-

turističke zone Boškinac 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznijela je Gordana Vuković, voditeljica odsjeka za 

prostorno planiranje i upoznala vijećnike sa procedurom izrade i donošenja UPU zone 

Boškinac koja se odnosi na proširenje gradnje za hotel i izgradnju vila. 

Gradonačelnik Ante Dabo dodao je obrazloženju podatke o financiranju plana koji iznosi 

70.000,00 kuna, a investitor snosi 50% troškova. 

Po prijedlogu nije bilo daljnje rasprave pa je predsjednica Vesna Šonje Allena dala prijedlog 

na glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 12 

glasova za donijelo  

 

Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela 

ugostiteljsko-turističke zone Boškinac 

 

 

AD/7 Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

naselja Stara Novalja 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznijela je Gordana Vuković, voditeljica odsjeka za 

prostorno planiranje i upoznala vijećnike sa procedurom izrade izmjena i dopuna UPU Stara 

Novalja. U tekstu je naveden termin preispitivanje mogućnosti tako da inicijativa ne znači da 

će biti i izmjena. 

U raspravi je vijećnik Anton Denona predložio da se u članku 9. uvrsti i Turistička zajednica 

mjesta Stara Novalja, što su članovi Vijeća i prihvatili pa je nakon rasprave, predsjednica Vesna 

Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje, kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće 

glasovanjem, sa 12 glasova za donijelo  
 

 

Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

naselja Stara Novalja 

 

 

AD/8 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni 

promet županijskog značaja – luka Drljanda 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznijela je Gordana Vuković, voditeljica odsjeka za 

prostorno planiranje i upoznala vijećnike sa procedurom izrade  UPU luke Drljanda. 
Po iznijetom nije bilo rasprave pa je  predsjednica Vesna Šonje Allena dala prijedlog na glasovanje, 

kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem sa 12 glasova za donijelo  

 

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet 

županijskog značaja – luka Drljanda 

 
 

Vijećnik Anton Denona napustio je sjednicu pa je sjednici sad nazočno 11 vijećnika. 
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AD/9 Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa 

prijedlogom kriterija  prema kojima  bi se od ove godine dodjeljivale studentske i đačke 

stipendije. 

U raspravi  vijećnik Aleksij Škunca složio se da su deficitarna zanimanja potrebna i da treba 

stimulirati srednju školu u Pagu i predložio da se u članku 6. dopuni da za svaku proračunsku  

godinu Gradsko vijeće donese odluku o visini stipendije na prijedlog gradonačelnika, te da se 

deficitarna zanimanja dopune sa  još nekoliko i to policijskom akademijom, prehrambeno 

biotehnološkim fakultetom i agronomijom. 

Gradonačelnik Ante Dabo složio se s prijedlogom pa je nakon rasprave predsjednica Vesna 

Šonje Allena dala prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika, te je Gradsko 

vijeće glasovanjem, sa 11 glasova za donijelo  

 

Odluku o stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje koji se obrazuju za 

deficitarna zanimanja 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

AD/10 Prijedlog Odluke o potvrđivanju obuhvata poduzetničke zone „Čiponjac“ 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Silvija Hodak Tauzer i upoznala vijećnike sa 

prijedlogom odluke kojom se utvrđuje obuhvat zone, a sve u skladu sa Detaljnim planom 

uređenja poduzetničke zone Čiponjac koji je na snazi od 2004. godine. 

Gradonačelnik Ante Dabo obrazložio je da razlog za donošenje ove odluke leži u nedostatku 

Odluke o osnivanju zone koja nikad nije donijeta, a za apliciranje za sredstva Ministarstva 

gospodarstva i fondova EU potrebno je imati kompletnu dokumentaciju. 

Po prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednica Vesna Šonje Allena dala prijedlog na 

glasovanje, kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeća glasovanjem, sa 11 glasova 

za donijelo  

 

Odluku o potvrđivanju obuhvata poduzetničke zone „Čiponjac“ 

 

 

AD/11 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju poduzetničke zone Zaglava – 

Prozor 

Pročelnica Upravnog odjela Silvija Hodak Tauzer upoznala je vijećnike s razlozima za ovaj 

prijedlog, a to je usklađenje Odluke o osnivanju PZ Zaglava Prozor sa Urbanističkim planom 

uređenja gospodarske zone Zaglava Prozor. 

Po iznijetom nije bilo rasprave pa je predsjednica Vesna Šonje Allena dala prijedlog na 

glasovanje, kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11 glasova 

za donijelo  

 

Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju poduzetničke zone Zaglava – Prozor 

 

 

AD/12 Prijedlog Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta 

„Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“ 

Gradonačelnik Ante Dabo u uvodnom obrazloženju upoznao je vijećnike sa sadržajem 

Sporazuma potpisivanjem kojeg bi  jedinice lokalne samouprave koje imaju udio u Vodovodu 

Hrvatsko primorje – južni ogranak Senj  omogućile VHP JO da kandidira projekt 
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aglomeracije kod EU fondova, čijom bi izgradnjom u budućnosti dobili veću količinu vode na 

otok. 

Po iznijetom nije bilo rasprave pa je predsjednica Vesna Šonje Allena dala prijedlog na 

glasovanje, kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11 glasova 

za donijelo zaključak 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta 

„Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“ 

 

 Prihvaća se prijedlog Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta  

„Vodoopskrbni sustav Hrvatsko primorje“ u priloženom tekstu. 

 

 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Novalje da potpiše Sporazum u ime Grada Novalje. 

 

Sjednica je završena u 12,45 sati. 

 

 

 

Klasa: 021-05/18-01/08 

Urbroj: 2125/06-02/01-18-02 

Novalja, 15. listopada  2018. g.  

 

 

 

   Zapisnik izradila        Predsjednica  

        Gradskog vijeća 

Lucie Zubović,oec.,v.r.    Vesna Šonje Allena, dipl.ing.arh.,v.r. 

 

 

 

 

 

Zapisnik je verificiran na XI. Sjednici Gradskog vijeća održanoj 15. studenog 2018.g.  


