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Z A P I S N I K  SA VII. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE 

 

 

 

održane dana 26. travnja 2018. g. (četvrtak) u Gradskoj vijećnici 

Grada Novalje  s početkom u 09,00 sati 

 

 

 

Sjednici nazočni: 

1. Vesna Šonje Allena, predsjednica   

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  

13. Katarina Tamarut 

 

Ostali nazočni: 

Ante Dabo, gradonačelnik 

Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika 

Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela 

Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela 

Lucie Zubović, referent za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća  

 

 

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

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

sjednici nazočno svih 13 vijećnika, pozvala gradonačelnika Antu Dabo da iznese izvješće o 

aktivnostima gradskih službi od zadnje održane sjednice. 

Gradonačelnik Ante Dabo iznio je kratko izvješće o aktivnostima od zadnje održane sjednice i 

posebno istaknuo;  

- uređenje ulica u jezgri trebalo bi do Dana Grada biti gotova III faza, 

- kulturni dom Gozdenica, počela je demontaža objekta i taj prostor bi mogao za sezonu 

služiti kao parkirališni prostor, 

- komunalna infrastruktura turističke zone je u tijeku, prometnice su riješene, vlasnički 

odnosi također, 

- za aglomeraciju bi do lipnja trebali biti gotovi tenderi, 

- sve izdvojene turističke zone po sili zakona će biti izbrisane iz planova ukoliko nije 

riješena dokumentacija i započeta gradnja, 
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- luka Novalja, na sastanku su sudjelovali predstavnici ACI-ja, Ministarstva 

poljoprivrede, Lučka uprava Novalja, ACI je vrlo ozbiljan partner i oni nisu odustali 

od projekta, 

- cijena projekta iznosi oko 3 mil. kuna. 

 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Aleksij Škunca 

1. Katastarske izmjere, uknjižba vlasništva, da li ima konkretnih pomaka? 

2. Sezonski ustroj prometa, Kranjčevićeva ulica? 

3. Objekt  Galerije Era, hidroizolacija i još neki drugi objekti? 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Nakon provedene izmjere 2004 – 2006 Općinsko državno odvjetništvo imalo je 

mogućnost žalbe na oblik i veličinu parcele u postupku i kad je krenuo upis u 

zemljišne knjige tada je ODO počelo ulagati žalbe na površinu i oblik parcela i to je 

usporilo postupak. Reagirali smo, tražili sastanak i nakon toga se ODO više ne žali, pa 

vjerujemo da će ovim tempom ovo ljeto biti puštene u promet nove zemljišne knjige. 

2. Sezonski ustroj prometa, da Kranjčevićeva ulica je jako opterećena i smatram da se 

autobusna stanica Sunturista treba izmaknuti iz ove ulice. 

3. Što se tiče hidroizolacije Galerije, savjetnik za komunalnu infrastrukturu Ante Dabo, 

rekao je da će kroz ovaj tjedan u ulici biskupa Srećka Badurine i Ante Šonje  riješiti 

hidroizolacija, što se odnosi i na Galeriju Era. 

Gradonačelnik Ante Dabo dodao je i prijedlog da se bunar ispred male crikvice na Trgu 

Bazilike treba zatrpati jer jako smeta kad su velike manifestacije, zauzima puno prostora. 

 

Vijećnik Eugen Dabo 

1. Pred nama je implementacija zakona o cestovnom promet, na koji će se način riješiti 

taksi stajališta? 

2. Donijeli smo Odluku o gospodarenju otpadom,; eko otoci od dizalice prema zapadu su 

nedostatni i treba povećati kapacitet. 

3. Parkirališta; tehnologije naplate, nema sms plaćanja da li postoji mogućnost 

nadogradnje? Razmišlja li se o nekom povoljnijem  parkiranju za domicilno 

stanovništvo?  

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Bili smo na mostu, na mirnom prosvjedu vezano za cestovni promet ali mislim da 

nema sluha, Vlada nije spremna izmijeniti zakon i mi ćemo imati dvostruku štetu. 

Očekuje se pravilnik koji će pobliže definirati ponašanje . Morati ćemo uvesti neka 

pravila jer je realna procjena da će umjesto sadašnjih 50 biti 300 taksija. 

2. Krajem svibnja bi trebala biti održana sjednica na temu Arburože. Društvo je vrlo 

aktivno ide se u izmjenu projekta Sortirnice i proširili bi objekt.  

Eko otoci; favorizira se skupljanje otpada na kućnom pragu, a čim Fond raspiše 

natječaj za spremnike mi smo spremni. 

 

Vijećnik Eugen Dabo 

Razvrstavanje će biti jako teško, tako da eko otoci neće tako brzo nestati.  
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Vijećnik Matej Gušćić 

Upravljanje poljoprivrednim zemljištem; da li je pokrenuta izrada Plana gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Imam informaciju od službi da smo u roku i da ćemo stići sve napraviti na vrijeme. 

 

Vijećnik Teo Veličan 

1. Da li ćemo u slučaju sušne sezone imati problema s opskrbom vode i redukciju? 

2. Punionice za električna vozila? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Opskrba vodom; mi imamo procrpnicu na kopnu za 50l/sec i teško je reći ali za 

sada mogu reći da smo spremni. 

Ante Dabo, komunalna infrastruktura za punionicu je odgovorio da se planiraju aktivnosti za 

postavljanje jedne električne punionice u Novalji. 

 

Nakon završenog aktualnog sata predsjednica Vesna Šonje Allena predložila je verifikaciju 

zapisnika sa VI. sjednice i predložila ispravak u točki 1.  

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2017. 

Gradonačelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa sadržajem Izvješća o radu kojeg podnosi na 

temelju odredbi Statuta, dva puta godišnje, a sadrži podatke o radu gradskih službi i 

gradonačelnika. 

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo postavio je pitanje na koji se period odnose iznosi koji su 

navedeni uz izvršene radove koji se navode na strani 12., na polugodišnji ili godišnji period? 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić odgovorio je da svaki referent iz svog djelokruga 

dostavi podatke gradonačelniku za izvješće, ovo  pitanje odnosi se na područje komunalne 

infrastrukture, te će dostaviti odgovor u pisanoj formi. 

Vijećnik Aleksij Škunca, vezano za podatke na strani 15. koji se odnose na financiranje 

projekata za osnovnu školu, treba razdvojiti,  „prostorno plansku dokumentaciju za dogradnju 

osnovne škole A.G. Matoš, te za uređenje male sportske dvorane“. 

Zaključeno je da će se ispraviti u izvješću na strani 15. 

Vijećnik Teo Veličan, na strani 11., vezano za javnu nabavu i natječaj za kulturni dom 

Gozdenicu koji je bio poništen, a sada se opet pojavljuje isti ponuđač, gradonačelnik Ante 

Dabo objasnio  je da se ponovno javio isti ponuđač ali u zajednici ponuditelja koju nosi tvrtka  

„Kameni zid“. 

Gradonačelnik je također pozvao vijećnike da se angažiraju kod domaćih ugostitelja da netko 

uzme u najam objekt u centru na trgu Alojzija Stepinca, a u nastojanju da se oživi lokacija,  

trg i Dalmatinska ulica. 

Primjedba je prihvaćena i time je verificiran Zapisnik sa VI. sjednice Gradskog vijeća. 

 

Budući da na dnevni red nije pristigla nijedna nadopuna dnevni red se smatra prihvaćenim i o 

njemu nije potrebno glasovanje. 
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D N E V N I    R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko turističke 

zone Boškinac. 

2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na jednostrani raskid Ugovora o 

međusobnim pravima i obvezama između Grada Novalje, Turističke zajednice Grada 

Novalje i Maslinarske zadruge Lun.  

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o međusobnim pravima i 

obvezama između Grada Novalje, Turističke zajednice Grada Novalje i udruge 

Lunjski vrtovi maslina. 

4. Izvješće o radu Gradske knjižnice Novalja za 2017. godinu. 

5. Izvještaj o radu Gradskog muzeja Grada Novalje  za 2017. godinu. 

6. Izvješće o radu Centra za kulturu Grada Novalje za 2017. godinu.  

7. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Carić“ Novalja za 2017. godinu. 

 

 

AD/1 Prijedlog Odluke  o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko turističke 

zone Boškinac 

Gradonačelnik Ante Dabo u uvodnom obrazloženju upoznao je nazočne s inicijativom gosp. 

Borisa Šuljića za pokretanje aktivnosti za izradu UPU-a zone Boškinac kojom bi bilo 

omogućeno proširenje hotela i podizanje kvalitete za jednu zvjezdicu. Proveden je postupak 

za potrebu izrade stručne studije radi utjecaja na okoliš i utvrđeno je da nije potrebna te 

predlaže da se ide u izradu i da Gradsko vijeće podrži prijedlog. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca upitao je da li je potrebna izmjena Prostornog plana i 

dodao da je neupitna kvaliteta sadržaja i treba je podržati ali ne bi bilo dobro da to bude uvod 

ua urbanizaciju novaljskog polja. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena odgovorila je da je obuhvat Prostornog plana puno veći  od 

ovoga proširenja. 

Vijećnik Eugen Dabo rekao je da vjeruje da je ovo na tragu povećanja kvalitete turističke 

usluge ali smatra da bi i cestovnu infrastrukturu prema tome trebalo razviti. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da treba biti oprezan ali Boškinac je cjeloviti koncept 

i ovo je strogo limitirana zona. 

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

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

 

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko turističke zone 

Boškinac 

 

 

AD/2  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na jednostrani raskid Ugovora o 

međusobnim pravima i obvezama između Grada Novalje, Turističke zajednice Grada Novalje 

i Maslinarske zadruge Lun 

Gradonačelnik Ante Dabo u uvodnom izlaganju prijedloga podsjetio je vijećnike na proceduru 

koju je ovaj projekt prošao, mukama i prijeporima oko ugovora, a kako je namjena projekta 

bila valorizacija turističkog značaja Luna i stoljetnih maslinika, a ona se nije dogodila kroz 

sve godine od sklapanja ugovora, prijedlog je da se ugovor raskine. Dodao je i to da je Grad 

kroz sve ove godine podmirivao troškove plaća za tri djelatnika, što nije bio obavezan 

ugovorom. 
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Nezadovoljan je  vođenjem projekta i ulaganjima u turističku valorizaciju jer za tri godine 

treba opravdati ulaganja. 

U raspravi, vijećnik Matej Gušćić rekao je da nije siguran da su navedeni razlozi dovoljan 

dokaz nepoštivanja ugovora s njihove strane. Zadruga je dostavila svoje očitovanje i obavijest 

o raskidu, a prihvaćanjem raskida ugovora prihvaća se i odgovornost za financijske i sve 

druge posljedice. 

Vezano za udrugu, uvjet za osnivanje javne ustanove je zaštićeno područje, a maslinici to 

nisu. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da maslinici imaju status zaštićenog područja, to je 

najniža kategorija zaštite. 

Vijećnik Eugen Dabo ispred Hrvatske demokratske zajednice podržao je prijedlog raskida, a 

vijećnik Aleksij Škunca rekao je da su neki vijećnici i ranijih godina ukazivali na 

netransparentnost poslovanja i vođenja projekta i sad je tu gdje je. 

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

pristupilo 13 vijećnika pa je Gradsko vijeća glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za i 2 

(dva) protiv,  donijelo 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na jednostrani raskid 

Ugovora o međusobnim pravima i obvezama između Grada Novalje, Turističke 

zajednice Grada Novalje i Maslinarske zadruge Luna 

 

Daje se suglasnost gradonačelniku Grada Novalje da jednostrano raskine Ugovor o 

međusobnim pravima i obvezama sklopljen između Grada Novalje, Turističke zajednice 

Grada Novalje i Maslinarske zadruge Lun dana 15. listopada 2013.g.  

 

 

 

AD/3 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o međusobnim pravima i 

obvezama između Grada Novalje, Turističke zajednice Grada Novalje i udruge Lunjski vrtovi 

maslina 

Po prijedlogu nije bilo rasprave. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 13 

vijećnika pa je Gradsko vijeća glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za  i 2 (dva) protiv, 

donijelo 

 

Zaključak  o prihvaćanju prijedloga Ugovora o međusobnim pravima 

i obvezama između Grada Novalje, Turističke zajednice Grada Novalje i udruge Lunjski 

vrtovi maslina 

 

Prihvaća se prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama  između Grada Novalje, 

Turističke zajednice Grada Novalje i udruge Lunjski vrtovi maslina u tekstu koji je sastavni 

dio ovog Zaključka. 

 

AD/4  Izvješće o radu Gradske knjižnice Novalja za 2017. godinu 

Ravnateljica  Gradske knjižnice, Jasminka Majsec Denona, upoznala je vijećnike sa 

funkcioniranjem knjižnice i aktivnostima koje su se vodile u 2017. godini, te obrazložila 
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prihode i rashode knjižnice. 

U raspravi, vijećnik Eugen dabo upitao je da li je prostor knjižnice dostupan i da li građani 

koriste čitaonicu, a ravnateljica je odgovorila da je prostor otvoren cjelodnevno osim kad su 

tribine i predstavljanja. 

Gradonačelnik je dodao da na čitaonicu treba staviti veći naglasak te pozvao umirovljenike da 

mogu slobodno koristiti kat knjižnice i da to bude uvijek na raspolaganju. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena zaključila je raspravu i konstatirala da je izvješće o radu 

Gradske knjižnice primljeno na znanje. 

  

 

AD/5 Izvještaj o radu Gradskog muzeja Grada Novalje  za 2017. godinu 

Ravnateljica Gradskog muzeja Vesna Denona upoznala je vijećnike sa aktivnostima koje su se 

događale u muzeju tijekom 2017. godine i financijskim  prihodima i izdacima koji su to 

pratili. 

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo upitao je, s obzirom na loše stanje zgrade, da li je zgrada 

muzeja kandidirana na neki natječaj za obnovu? 

Vijećnik Aleksij Škunca podržao je ideju da se  rad muzeja Stomorice organizira dvokratno jer 

cjelodnevno nema smisla, a prijenos sarkofaga iz Stomorice na prostor ispred crkve, treba 

razmotriti. 

Dotaknuo se i projektanta Željka Kovačića, renomiranog projektanta za muzejske prostore 

koji radi idejno rješenje  i istaknuo tri povijesne vrijednosti koje ima Novalja i to na svjetskoj 

razini,  Talijanova buža, Novaljski relikvijar i Mala od Caske,  a sve ostalo je manje 

reprezentativno.  

Gradonačelnik Ante Dabo  konstatirao je da je zgrada muzeja u lošem stanju, koncepcija 

muzeja nije dobra i rekao da se nada da će ovim novim projektom oživiti muzej i dobiti stalnu 

postavu. Dodao je i ideju da se sve javne ustanove u kulturi povežu i objedini da ne bi trebalo 

biti više zaposlenih i bilo bi učinkovitije. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena zaključila je raspravu i konstatirala da je izvješće o 

Gradskog muzeja  primljeno na znanje. 

 

AD/6 Izvješće o radu Centra za kulturu Grada Novalje za 2017. godinu 

Ravnateljica Jasna Dabo Peranić upoznala je vijećnike sa aktivnostima koje je Centar za 

kulturu vodio  u 2017. godini, te financijskim sredstvima koja su za te aktivnosti utrošena. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca osvrnuo se na manifestaciju Novaljski raspivani Božić 

koji se upravo  ove godine vratio izvorima i tradiciji i konstatirao da ne treba forsirati nastupi 

razvikanih imena jer se njihovim nastupom zaguši tradicija i ne istakne se rad svih domaćih 

izvođača. 

Vijećnik Eugen Dabo podsjetio je na izjavu gradonačelnika na jednoj sjednici prije kad je 

rekao da će Centar za kulturu biti koordinator sa udrugama  da se ne bi preklapala kulturna 

događanja na području Grada. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena zaključila je raspravu i konstatirala da je izvješće o radu 

Centra za kulturu Grada Novalje  primljeno na znanje. 

 

AD/7 Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Carić“ Novalja za 2017. godinu. 
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Ravnateljica Sandra Karavanić u uvodnom izlaganju upoznala je vijećnike sa radom i 

aktivnostima Dječjeg vrtića Carić Novalja, brojem zaposlenih, brojem djece, skupina te 

iznijela i način financiranja ustanove. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo dodao je podatke o ulaganjima Grada u razvoj dječjeg vrtića te 

istaknuo zaposlenje logopeda koji pokriva i osnovnu školu, te upoznao vijećnike sa 

pokretanjem aktivnosti za kandidiranjem projekta uređenja dječjeg igrališta u DV Carić. 

Vijećnik Eugen Dabo upitao je kakvo je stanje sa standardima, jesu li zaštićeni radijatori, 

štokovi, gusjenice u dvorištu? 

Ravnateljica Sandra Karavanić 

Radijatori su zaštićeni, za gusjenice poduzimamo sve potrebne mjere da ih suzbijemo . 

Nakon rasprave, predsjednica Vesna Šonje Allena zaključila je da se izvješće o radu dječjeg 

vrtića „Carić“ Novalja  prima na znanje. 

 

 

Klasa: 021-05/18-01/05 

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

Novalja, 04. lipnja  2018. g.  

       

 

 

 

Zapisnik izradila:        Predsjednica Gradskog vijeća  

Lucie Zubović      Vesna Šonje Allena, dipl.ing. arh. 

 

  


