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

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE 
održane dana  09. studenog  2017. g. 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: 

 

1. Ante Dabo, gradonačelnik  

2. Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika  

3. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela 

4. Lucie Zubović, voditelj zapisnika 

5. Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela  

6. Ante Dabo, viši stručni suradnik za komunalni sustav 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je III.  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 aktivnostima i posebno istaknuo: 

- iako je turistička sezona  pokazala mnoge slabosti koje treba popravljati zabilježili 

smo  povećanje turističkog prometa, a ohrabruje i porast broja noćenja nekih  

emitivnih tržišta,  

-  čeka nas izmjena prostornog plana  koja će poboljšati smještajne kapacitete  i 

redefinirati prostor, 

- u završnu fazu  ulazi projekt aglomeracije,  

- ovo razdoblje obilježila su dva sporazuma; prvi sporazum je vezan za koncesiju plaže 

Zrće kojim Grad postaje partner, a ne promatrač, tako da umjesto dugogodišnjeg spora 

imamo dogovor oko poštovanja pravila koja će uvesti donošenjem UPU-a Zrće, 

- drugi je sporazum ovaj o kojem se danas raspravlja vezano za iskazani interes za 

izgradnju marine i luke Novalja, 



2 

 

- što se tiče Gozdenice natječaj je proveden, a žalba Titan projekta je usporila postupak, 

- Poduzetnički inkubator; dobili smo garanciju i do kraja ovog mjeseca bi trebali 

potpisati ugovor, 

- projekt uređenja povijesne jezgre se nastavlja, 

- za uređenje gradskog muzeja naručili smo idejno rješenje. 

 

Nakon izlaganja gradonačelnika predsjednica Vesna Šonje Allena je otvorila aktualni sat koji 

je otpočeo u nazočnosti  svih trinaest vijećnika (vijećnik Marin Lončarić je u međuvremenu 

došao na sjednicu). 

  

AKTUALNI SAT  

 

Vijećnik Aleksij Škunca  

1. U kakvom je stanju izgradnja crkve u Kustićima? 

2. MO Zubovići, realizacija zgrade mjesnog odbora? 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Ugovor za izgradnju crkve je ispunjen, mi smo župi Barbati povećali za 55.000,00 

kuna za unutarnje uređenje, a okoliš bi uredili iduće godine. Mještani imaju želju 

sudjelovati u unutarnjem uređenju. 

Plovanija; do sada je Grad dao 450.000,00 kuna ukupno, tu nema nikakvih sporova, a 

pitanje je da se i mještani uključe i pokrenu akciju donacije. 

2. MO Zubovići; odustali smo od  nadogradnje ove godine radi imovinsko pravnih 

problema, ali nećemo odustati od tog projekta. 

Vijećnik Eugen Dabo 

1. Koliko smo spremni za implementaciju odvajanja otpada? 

2. Kada ćemo riješiti oznake na ulazu u područje Grada Novalje? 

3. Radio Pag; čuo sam da je projekt u izradi, da li kreće? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Razdvajanje otpada će biti tema jedne sjednice Gradskog vijeća i ići će novi prijedlog 

odluke. 

Fond za zaštitu okoliša nema novaca i ne možemo  krenuti sa izgradnjom sortirnice. 

Sve što možemo će biti ulaganju u nabavu kanti za selektiranje otpada i kroz mjesec 

dana ćemo krenuti s edukacijom po mjesnim odborima.  

 

2. Ante Dabo,  viši stručni suradnik za komunalni sustav 

Turistička zajednica je naručila projekt za postavljanje tabela dobrodošlice na 

području cijeloga grada i priprema se za kandidiranje Ministarstvu turizma. U idućoj 

godini možemo naručiti i izraditi dvije tabele, ulaz na Žigljen i kod Zrća na ulazu u 

Novalju. 

3. Radio Pag; u kontaktu sa čelnicima lokalne samouprave otoka pokrenuta je inicijativa 

za osnivanje radio Paga sa idejom da to bude radio za cijeli otok. 

 

Vijećnica Iva Šonje 

1. Dobila sam iz naselja Gajac e-mail za neko dječje igralište koje je u jako lošem stanju, 

jedan građanin je slao upozorenje gradu ali do sada nije ništa napravljeno? 

2. Popločavanje ulica; uredili smo ulice, a ulica preko puta  male crikve je ostala 

neuređena. 
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Ante Dabo, viši stručni suradnik za komunalni sustav 

Nakon dopisa  koji smo dobili iz Gajca osigurali smo igralište i naručili dvije sprave koje će 

uskoro biti montirane. Pored tog igrališta naručili smo jedan ulični park sa nekoliko sprava. 

Gradonačelnik Ante Dabo  

Do sada smo uredili od vele crikve do male crikve i dalje planiramo urediti crkveno dvorište  

(cimitar) i još bi uredili cca 100 m od Borčeve kuće do trga Alojzija Stepinca i balkone koje 

smo oštetili u toj ulici. 

 

Vijećnik Lukica Šuljić 

Mjesni odbor Novalja u suradnji sa gradskim službama nastavlja gradnju dječjih igrališta i već 

smo na tu temu započeli pripremne radove. 

Da li za iduću sezonu spremamo napraviti uređenje hortikulture? 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Uz ovo igralište urediti ćemo i info ploču kod Mauna i još jedno dječje igralište na 

Samorašnjem putu. 

Uređenje hortikulture; Arburoža to ne može sama ali ćemo smanjiti ugovor sa Arburožom i 

tim sredstvima urediti parkovne površine. 

Veći naglasak u Arburoži će ići na čistoću, razvrstavanje otpada, a za zelene površine ćemo 

angažirati struku. 

 

Vijećnica Iva Šonje 

Turistička zajednica ima 7,00 kn boravišnu pristojbu po osobi i noćenju. Počeo je tečaj stranih 

jezika, ima oko 50 polaznika i do sada je TZ sudjelovala u ovom projektu. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Slažem se, ako Turistička zajednica nema sredstava za to, onda će Grad naći. 

 

Vijećnica Gorana Badurina 

Zanima me projekt Novalja bez azbesta; da li Novalja može sufinancirati ovaj projekt jer kod 

nas ima još puno azbestnih krovova? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Do sada je to financirao Fond za zaštitu okoliša, a kako Fond to više ne prati nastojati ćemo 

bar sufinancirati zbrinjavanje. 

Vijećnik Teo Veličan 

Pozdravljam odluku MO za gradnju dječjih igrališta ali smatram da je potrebno napraviti 

jednu vježbaonicu na otvorenom. 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Kod ceste prema Liburniji ima jedan prostor na kojem bi mogli napraviti vježbalište za 

odrasle. 

Vijećnica Katarina Tamarut 

1. Da li Grad ima ciljani projekt za uređenje i oživljavanje centra,  da li postoji intencija 

Grada da se koncesije za štandove sele unutra jer znamo da Novalja živi na rivi? 

 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić 

Grad kontinuirano smanjuje broj štandova na rivi prateći uređenje jezgre tako da je od 2012.g. 

šesnaest štandova manje na rivi,  međutim cijene najma u centru su previsoke i poslovni 

prostori koji se iznajmljuju kroz cijelu godinu egzistira dva mjeseca.  
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Gradonačelnik Ante Dabo 

Treba naći modele koji će omogućiti da se jezgra obnovi i oživi, manifestacije u predsezoni i 

posezoni pogotovo također treba raditi u jezgri i neke javne sadržaje uvući u jezgru. 

 

Vijećnica Gorana Badurina 

Da li bi bilo moguće bar jedanput ili dvaput mjesečno na područjima mjesnih odbora 

organizirati čišćenje javnih površina? 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Zamolio bi svih da se po pitanju Arburože malo strpimo jer ćemo imati direktora kod rasprave 

o novoj odluci o gospodarenju otpadom pa ćete moći pitati o toj temi. 

 

 

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA  

Verifikacija Zapisnika sa II.  sjednice  Gradskog vijeća održane dana 21. rujna 2017. godine 

izvršena je uz primjedbu vijećnice Ive Šonje na točku 3. Prijedlog Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja luke Novalja,  kod glasovanja  je navedeno sa 7 (sedam) 

glasova za i 6 (šest) suzdržanih, a treba stajati 6 (šest) protiv. Utvrđeno je da se u Zapisnik 

unese ispravka i time je izvršena verifikacija Zapisnika sa II. sjednice Gradskog vijeća. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA 

Na predloženi dnevni red do početka sjednice nije pristigla ni jedna primjedba ni nadopuna, 

pa se dnevni red smatra usvojenim. 

 

1. Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu i  projekcije 

za 2018. i 2019. godinu. 

2. Prijedlog II. izmjene Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2017. – 

2019. godine. 

3. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Novalje u 2017. godini. 

4. Prijedlog II.  izmjene i dopune  Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za  2017. godinu. 

5. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje 

za 2017. godinu. 

6. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Novalje za 

2017. godinu. 

7. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području djelovanja udruga 

građana Grada Novalje za 2017. godinu. 

8. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu. 

9. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 

2017. godinu. 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma između Grada Novalje i 

Adriatic Croatia International Club-a za djelatnost marina d.d. 

11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Novalje. 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji 

vrtić „Carić“ Novalja. 

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića 

„Carić“ Novalja. 

 



5 

 

 

 

AD/1 Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu i  

projekcije za 2018. i 2019. godinu 

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

financije i uz prijedlog koji su vijećnici primili dodala još nekoliko prijedloga za izmjenu 

stavki. 

U raspravi   vijećnik  Aleksij Škunca  stavio je zamjerku na visinu planiranih sredstava koja se 

ne uspiju potrošiti jer se planiraju projekti koji se ne ostvaruju. Istaknuo je projekt Gozdenice 

i Mediteranski vrt koji se provlači kroz nekoliko proračuna i još se nije dogodio, te sugerirao 

da treba koristiti i lobiranja i sve načine da se krene i realiziraju aktivnosti.  

Predložio je da se i trogodišnje srednje škole uvrste u stipendiranje obzirom na potrebe za 

neka zanimanja i zanate koji su deficitarni na području Grada. 

Vijećnica Iva Šonje istaknula je dobar primjer Udruge obrtnika Grada Novalje koja već 

godinama stipendira po jednog učenika srednje škole, te upitala kome se dodjeljuju potpore za 

poljoprivredu, malo i srednje poduzetništvo? 

Gradonačelnik Ante Dabo obrazložio je da je do smanjenja proračuna došlo isključivo radi 

predviđanja sredstava koja se moraju predviđati ako se kandidiraju projekti, a kad projekti ne 

dobiju sredstva iz fondova moraju se skidati iz proračuna. 

Složio se s prijedlogom za stipendiranje srednjoškolaca  i rekao da se planira potpuno odustati 

od postojećeg modela stipendiranja, a za dodjelu potpora poduzetništvu sklapaju se ugovori 

koji se redovito objavljuju na stranicama Grada Novalje, a sve što zanima vijećnike mogu 

pitati u službi koja to vodi. 

 

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

vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih 

usvojilo 

 

II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu i  projekcije 

za 2018. i 2019. godinu 

 

AD/2 Prijedlog II. izmjene Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2017. 

– 2019. godine 

 

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

financije. 

Po prijedlogu nije bilo rasprave. 

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

vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih 

usvojilo 

II. izmjene Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2017. – 2019. godine 
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AD/3 Prijedlog II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Novalje u 2017. godini 

 

Uvodno obrazloženje iznio je Ante Dabo, viši stručni suradnik za komunalni sustav. 

U raspravi  vijećnik  Eugen Dabo postavio je pitanje vezano za uređenje pristupa javnim 

plažama te da li Grad kreće u izmjenu lampi javne rasvjete radi smanjenja potrošnje, a Ante 

Dabo odgovorio je da je mijenjanje žarulja u led žarulje radi smanjenja potrošnje nema 

opravdanja ako se radi o vlastitim sredstvima,  međutim putem fondova podržava i zato su 

pokrenute aktivnosti na pripremi projekta.  

Vijećnik Aleksij Škunca upitao je za uređenje poljskih puteva, a vijećnica Iva Šonje postavila 

je pitanje održavanje javnih površina, te kupnje zemljišta za dječji park. 

Ante Dabo, viši stručni suradnik za komunalni sustav, odgovorio je da za uređenje zelenih 

površina Grad ima ugovor s Arburožom, a tu su još knjiženi i uređenje parka i rotora na ulazu 

u Novalju. 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić podsjetio je na pitanje od prošle sjednice koje se 

odnosilo na izvođenje sitnih radova, pa je Ante Dabo obrazložio da je toj stavci ukupno 

specificirano 47 različitih radova, koji su objedinjeni u jednom natječaju pa izvođenje svih tih 

radova ima  samo jedan izvođač. 

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

vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih 

usvojilo 

 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Novalje u 2017. godini 

 

AD/4 Prijedlog II.  izmjene i dopune  Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za  2017. godinu 

Uvodno obrazloženje iznio je Ante Dabo, viši stručni suradnik za komunalni sustav. 

U raspravi  vijećnik Aleksij Škunca postavio je pitanje stavke otkup zemljišta za puteve  u 

iznosu od 1.150.000,00 kuna, a Silvija Hodak Tauzer, pročelnica odgovorila je da ono što je 

od tog iznosa ostalo se planira potrošiti za put u predjelu Lokunje –Maže. 

Vijećnica Iva Šonje upitala je na koje ulice se odnosi stavka ulica u povijesnoj jezgri, a Ante 

Dabo odgovorio je da su to ulica Zrinsko Frankopanska, Biskupa Srećka Badurine, 

Zvonimirova i trg ispred galerije Era. 

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

vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 4 (četiri) suzdržana i 1 

(jedan) protiv usvojilo 

 

II.  izmjene i dopune  Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

2017. godinu 

 

AD/5 Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju Grada 

Novalje za 2017. godinu 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Silvija Hodak Tauzer. 
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Po prijedlogu nije bilo rasprave. 

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

vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih  

usvojilo 

 

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju  

Grada Novalje za 2017. godinu 

 

AD/6 Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Novalje 

za 2017. godinu 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Upravnog odjela Silvija Hodak Tauzer. 

Po prijedlogu nije bilo rasprave. 

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

vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih  

usvojilo 

 

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Novalje  

za 2017. godinu 

 

AD/7 Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području djelovanja 

udruga građana Grada Novalje za 2017. godinu 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Upravnog odjela Silvija Hodak Tauzer. 

Po prijedlogu nije bilo rasprave. 

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

vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih  

usvojilo 

 

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada 

Novalje za 2017. godinu 

 

AD/8 Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Upravnog odjela Silvija Hodak Tauzer. 

Po prijedlogu nije bilo rasprave. 

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

vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih  

usvojilo  

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu 

 

AD/9 Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu za 2017. godinu 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Upravnog odjela Ivana Kurilić. 

U raspravi  vijećnik Aleksij Škunca postavio je pitanje financiranja zdravstvenog standarda, a 

prema stavu Upravnog vijeća da se protežira Hitna medicina, a sredstva za Dom zdravlja se 

smanjuju, na što je gradonačelnik Ante Dabo odgovorio da ovo nisu isplaćena nego 

predviđena sredstva, a za Dom zdravlja je više nego prošle godine. 
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Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 13 

vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 8 (osam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih  

usvojilo  

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

za 2017. godinu 

 

AD/10 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma između Grada Novalje 

i Adriatic Croatia International Club-a za djelatnost marina d.d. 

Uvodno obrazloženje iznio je gradonačelnik Ante Dabo. 

U raspravi vijećnik  Matej Gušćić osvrnuo se na članak 3. gdje se definiraju obaveze Grada i 

investitora ACI marine, vijećnica Katarina Tamarut zatražila je pojašnjenje članka 1. i 

istaknula da je idejnim rješenjem predviđeno 300 vezova, a ovdje se spominje 400 vezova 

Gradonačelnik Ante Dabo naglasio je prednost ukoliko koncesionar bude ACI tj. državna 

kompanija  će imati više sluha za javni interes nego neki privatni investitor. 

Obrazložio je i članak 3. koji znači da onaj koji izradi lokacijsku dozvolu, a ne dobije 

koncesiju dobitnik  koncesije mora ga obeštetiti. 

Vijećnik Eugen Dabo upitao je što znači da se ACI obavezuje izraditi idejni projekt s obzirom 

da Grad već ima idejno rješenje, a gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je ovim UPU-a 

sve definirano i ništa se ne može mijenjati, odnosno samo do 20% bruto izgrađenosti  

površine se može povećati, a kad se završi studija utjecaja na okoliš moguće je da se glavni 

mol pomakne za par stupnjeva. 

Vijećnik Aleksij Škunca sugerirao je da bi bilo dobro imati očitovanje Lučke uprave, 

Županije i svih subjekata kojih se tiče ovaj projekt. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je članak 4. Sporazuma dotaknuo tu temu, ali ovaj 

sporazum ne opterećuje Lučku upravu, a ovaj dokument je bitan da ACI može krenuti u posao 

s projektiranjem. 

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

vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 6 (šest) protiv  donijelo  

 

Z A K L J U Č A K  

o prihvaćanju prijedloga Sporazuma između Grada Novalje i Adriatic Croatia International 

Club-a za djelatnost marina d.d. 

 

AD/11 Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Novalje 

Uvodno obrazloženje iznijela je Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela i iznijela prijedlog 

za sastav Socijalnog vijeća. 

U raspravi vijećnik Aleksij Škunca napomenuo je da na području Novalje ima ljudi koji jako 

teško žive i zamolio da vijeće bude malo fleksibilnije u smislu dodjela trajne pomoći. 

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

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

 

Odluku o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Novalje 

U socijalno vijeće imenuju se: 

1. Ivana Kurilić   -za predsjednika 

2. Lucija Baričević   -za zamjenika predsjednika 

3. Jagoda Peranić   -za člana 

4.  Milka Ricov   -za člana 

5. Marija Šćiran    -za člana 
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6. Gorana Badurina   -za člana 

7. Sanja Bokur   -za člana 

 

AD/12 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u 

Dječji vrtić „Carić“ Novalja 

Uvodno obrazloženje iznijela je Sandra Karavanić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Carić“ 

Novalja. 

Po prijedlogu nije bilo rasprave. 

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

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

 

Odluku o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u  

Dječji vrtić „Carić“ Novalja 

 

AD/13 Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg 

vrtića „Carić“ Novalja. 

Uvodno obrazloženje iznijela je Sandra Karavanić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Carić“ 

Novalja. 

Vijećnik Aleksij Škunca predložio je da se ako definiramo četiri vrtićke skupine odmah 

definira pet vrtićkih skupina, a ravnateljica Sandra Karavanić odgovorila je da  za sada to  nije 

planirano.                                                                                                   

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

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

 

Z A K L J U Č A K  

 

Gradsko vijeće Grada Novalje  daje suglasnost  na  izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića 

„Carić“ Novalja kako ga  je utvrdilo Upravno vijeće dječjeg vrtića „Carić“ Novalja. 

 

 

 

Sjednica je završena u 12,55 sati. 

 

 

Zapisnik izradila:      Predsjednica Gradskog vijeća  

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

  

 

 

 

 

            

Klasa: 021-05/17-01/12 

Urbroj: 2125/06-02/01-17-02 

Novalja, 09.  studenog 2017. g.  

 

           
 


