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Z A P I S N I K  
SA XX.  SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE 

održane dana   21. studenog 2019. g. (četvrtak) 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. Eugen Dabo   

10. Katarina Tamarut  

11. Matej Gušćić   

12. Iva Šonje    

 

Odsutni vijećnici: 

1.  Teo Veličan 

 

 Ostali nazočni:   

1. Ante Dabo, gradonačelnik    

2. Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika   

3. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela    

4. Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela  

5. Ante Dabo, voditelj Odsjeka za komunalni sustav  

6. Spomenka Tamarut, voditeljica Odsjeka za proračun i financije 

7. Lucie Zubović, referent za poslove gradonačelnika i Gradskog 

vijeća   

 

 

Predsjednica Gradskog vijeća Vesna Šonje Allena otvorila je XX.   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  Anta 

Daba da iznese izvješće o aktivnostima gradskih službi od zadnje održane sjednice.   
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Gradonačelnik Ante Dabo na početku izlaganja konstatirao je da se sve poduzete aktivnosti 

odvijaju prema predviđenoj dinamici i upoznao vijećnike sa projektom  sanacije i uređenja 

luke Žigljen za koji je potpisan ugovor sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i 

agencijom SAFU i Lučkom upravom Novalja u vrijednosti od 73 mil. kuna. 

- Ovih dana očekuje se javni poziv za izradu glavnog projekta za glavni gat luke 

otvorene za javni promet. Projekt rekonstrukcije Primorske ulice je izrađen, a budući 

da je to pristupna cesta za luku biti će financirana iz sredstava luke. 

- Za projekt Poduzetnički inkubator potpisan je ugovor  sa TEH gradnjom  nakon 

raskida ugovora i sad kreće nastavak gradnje, 

- Otvorene su ponude za unapređenje komunalne infrastrukture u PZ Čiponjac koji se 

financira sredstvima EU u 85% iznosu, najbolji ponuditelj je BK montaža. 

- APN; krenuli smo u postupak javne nabave za projektiranje stanova i na jesen 2020 bi 

mogli krenuti u izgradnju prve dvije zgrade sa 30 stanova. 

 

AKTUALNI SAT 

Vijećnik Eugen Dabo  

1. Ulaganja za luku Žigljen; da li je pokrenuta procedura za izradu UPU luke Žigljen i da 

li će Grad participirati izradu dokumenata? 

2. Investicije na području luke Novalja? 

3. Niste spomenuli aglomeraciju u uvodu? 

4. Gradski muzej; obnova i izgradnja? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Za izradu UPU-a luke Žigljen vode se razgovori i u suradnji s Lučkom upravom idemo 

u projekt o kojem razgovaramo sa Jadrolinijom koji imaju najveći interes i već u 

prvom kvartalu iduće godine mogli bi donijeti odluku o izradi. 

2. U četvrtak, 28.11. je predstavljanje studije utjecaja na okoliš za luku Novalja. U 

suradnji sa Ministarstvom mora i ministarstvom regionalnog razvoja uskoro će birti 

otvoren javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije.  

3. Aglomeracija; tijekom ljeta provedeno je prethodno savjetovanje i nakon što je 

utvrđeno da je sve u redu pronašli smo još neke greške u troškovniku pa smo krenuli 

ispravljati i zato  otvaranje natječaja kasni. Sutra bi natječaj trebao izaći van, on traje 

45 dana i nadamo se do ožujka imati ugovor. 

4. Gradski muzej; Školsko obrazovne ustanove se za sada ne financiraju iz Eu fondova, a 

kada se sklopi novi ugovor u koji će biti uključene i ove ustanove onda ćemo krenuti u 

aktivnosti za obnovu  gradskog muzeja za koji imamo spreman projekt. 

 

Vijećnik Aleksij Škunca 

1. Tempo katastarskih izmjera? 

2. Imamo informaciju o mogućoj rekonstrukciji podmorske cijevi za dotok vode na otok? 

3. Od 01. siječnja svi Uredi državne uprave idu pod nadležnost županija, da li prostorni 

uvjeti zadovoljavaju? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Obnova; ovog trena u postupku obnove je Stara Novalja i očekuje se da bi do ljeta  

bila gotova i dalje bi išlo naselje Novalja u obnovu. 
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2. Podmorske cijevi; mi sad imamo mogućnost za 20-30 l/s ali su cijevi stare, a tijekom 

zimskog razdoblja će se izvršiti testiranje tih cijevi da se vidi u kojem su stanju. 

3. Županija preuzima Urede državne uprave i sada je najveći problem kuda s arhivima. 

Stupanjem na snagu Pravilnika više neće biti papirnati projekti pa će biti manje arhive, 

a kad Centar za kulturu preseli u novi Kulturni dom biti će više mjesta za arhivu. 

 

Vijećnik Matej Gušćić 

Uputio bi inicijativu prema Županijskoj upravi za ceste da se na cesti Novalja-Lun gdje 

postoje dvije crne točke (kod gušterne u Vidasa na stanu i zavoj  Šanovi/Škuncini stani) da se 

poprave radi poboljšanja sigurnosti prometa na toj dionici. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo  

Sa ŽUC-om ove godine planiramo dotjerati glavni ulaz u grad ali će simulacija pokazati koje 

je rješenje najbolje. Sa Hrvatskim cestama načelno je dogovoreno da idemo u projekt rotora 

na ulazu u Gajac- Zrće, a sa  ovim prijedlogom u pravcu Novalja – Lun  možemo ići za 2021 

prema ŽUC-e. 

 

Vijećnica Iva Šonje  

1. Idu priče o tome da će oni koji budu dobili POS-ove stanove na samom početku 

morati dati 10.000 EUR-a? 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić 

1. Na savjetovanju je bilo govora o tome da će biti neko sufinanciranje ali nikako u tom 

iznosu. 

 

Vijećnica Iva Šonje 

2. Sezonski katamaran na liniji Zadar – Novalja-Rab-Rijeka; rečeno je da nije bilo 

putnika iz Novalje pa me zanima da li je to istina ? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

2. U Novalji je mali interes za ovu liniju jer karta  nije subvencionirana, ovo je bila 

komercijalna linija i karta je skupa. 

 

Nakon završenog aktualnog sata predsjednica Vesna Šonje Allena predložila je verifikaciju 

Zapisnika sa XIX. Sjednice Gradskog vijeća od 24. listopada 2019. godine. 

Verifikacija Zapisnika sa XIX. Sjednice Gradskog vijeća izvršena je bez primjedbi. 

 

Utvrđivanje dnevnog reda: 

 

Nakon dostave dnevnog reda pristigao je jedan prijedlog pa se predlaže nadopuna dnevnog 

reda: 

 

4. Prijedlog Odluke o  stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje. 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje. Glasovanju je pristupilo 12 

vijećnika pa je glasovanjem, sa 12 glasova za prihvaćen prijedlog za točku 4. dnevnog reda. 
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D N E V N I    R E D 
 

 

1. Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 

2022. godinu. 

2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Jakišnica (Jakišnica, Gager, Stanišće. 

3. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva Poduzetnički centar Ragan d.o.o. 

4. Prijedlog Odluke o  stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje. 

     

 

 

AD/1 Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 

2022. godinu. 

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

financije i obrazložila nacrt prijedloga proračuna koji je predložen za 40% veći  u odnosu na 

prošlu godinu. 

O konačnom prijedlogu Proračuna Gradsko vijeće raspravljati će nakon dostave i razmatranja 

amandmana. Rok za predaju amandmana na prijedlog Proračuna je 7 dana. 

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo upitao je gdje se namjerava preusmjeriti sredstva od  stavke  

javne rasvjete koja su planirana u manjem iznosu nego prošle godine te stavku iz koje se 

financira nadstandardi MUP-a, a što se tiče naslijeđenog od prijašnje vlasti naslijeđeno je i 

nešto gotovih projekata. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da se iz prijedloga vidi da niti jedan javni standard 

nije umanjen već su standardi jako podignuti od svih usluga do javnosti rada i 

transparentnosti. 

Vijećnik Aleksij Škunca upitao je da li se stavka otkup zemljišta  odnosi na proširenje 

prometnica i za stavku koja se i dalje  predviđa za glazbenu školu  iako je škola privatna? 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da se kod probijanja puteva mora zatražiti nalaz 

sudskog procjenitelja  koji procjeni vrijednost nekretnine i cijenu za m2, a za glazbenu školu 

se i dalje predviđa udio Grada od oko 60.000,00 kuna iako je privatna, a i pokrenuta je 

inicijativa za priključenje glazbenoj školi Senj. 

Vijećnik Eugen Dabo predložio je da se rješenje glazbene škole proba riješiti  sa ravnateljem 

Centra za kulturu. 

O Nacrtu proračuna se ne glasuje, a rok za dostavu amandmana je 7 dana i o prijedlogu će se 

raspravljati na idućoj sjednici Gradskog vijeća. 

 

AD/2 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Jakišnica (Jakišnica, Gager, Stanišće) 

Voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje Gordana Vuković u uvodnom obrazloženju 

upoznala je vijećnike s razlogom izmjena a to je korekcija u grafičkom dijelu, korekcija 

prometnice te korekcija uvjeta gradnje u zoni T1. 

Po prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednica Vesna Šonje Allena pozvala vijećnike na 

glasovanje, kojem je pristupilo 12 vijećnika. Nakon glasovanja, sa 12 (dvanaest) glasova za 

Gradsko vijeće donijelo je  

 

Odluku o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

naselja Jakišnica (Jakišnica, Gager, Stanišće 
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AD/3 Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva Poduzetnički centar Ragan d.o.o. 

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

prijedlogom osnivanja Poduzetničkog centra Ragan  

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo tražio je obrazloženje za popis djelatnosti, sjedište i naziv te 

da li gradonačelnik može uz sve obveze biti i Skupština društva i predložio da se Skupština 

sastavi od članova Vijeća, tvrtki u vlasništvu Grada, udruge obrtnika da bude što više ljudi sa 

savjetodavnom funkcijom. 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer za popis djelatnosti odgovorila je da je spektar djelatnosti 

takav da se ne bi morao poslije naknadno mijenjati, a sjedište se moglo odmah definirati ali je 

odlučeno ovako da je lakše u budućnosti. 

Gradonačelnik Ante Dabo rekao je da je obaveza osnivanja ovog društva dana u ugovoru sa 

agencijom SAFU, Skupštinu propisuje Zakon, a gradonačelnik je u svakom slučaju  

odgovoran. 

Vijećnici Matej Gušćić i Katarina Tamarut imali su primjedbu na pripremu materijala za 

prijedlog Odluke i upitali zašto se u izradi nije uzeo primjer nekog već osnovanog centra, a 

Matej Gušćić upitao je da li će se samostalno financirati ili je to obaveza Grada? 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer odgovorila je da je odluka sačinjena na način da u nju ulaze 

elementi iz Izjave o osnivanju i sve ovo prati Zakon o trgovačkim društvima. 

Vezano za financiranje gradonačelnik je odgovorio da će se Poduzetnički centar dok se ne 

bude mogao samostalno  financirati biti oslonjen na lokalnu samoupravu. 

Vijećnica Iva Šonje iznijela je dobar primjer poslovanja Poduzetničkog centra Zadar. 

Nakon rasprave, predsjednica Vesna Šonje Allena pozvala je  vijećnike na glasovanje, kojem 

je pristupilo 12 vijećnika. Nakon glasovanja, sa 12 (dvanaest) glasova za Gradsko vijeće 

donijelo je  

Odluke o osnivanju trgovačkog društva Poduzetnički centar Ragan d.o.o 

 

AD/4 Prijedlog Odluke o  stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje 

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

sa novim prijedlogom za stipendiranje učenika i studenata koji predlaže da se stipendiraju svi 

studenti, a oni koji se školuju za deficitarna zanimanja da s stipendira u većem iznosu. 

U raspravi vijećnica Katarina Tamarut postavila je pitanje što se na godišnjem nivou radi da 

se potakne i motivira studente za deficitarna zanimanja, a gradonačelnik Ante Dabo 

odgovorio je da napori koje ulaže Grad nisu dovoljni i od realnog sektora očekuje da surađuju  

ponude model za stipendiranje  studenata i učenika. 

Vijećnik Lukica Šuljić iznio je svoje iskustvo sa kadrovima koji izađu iz srednje ugostiteljske 

škole Pag koji u njegovim objektima obavljaju praksu i na kraju školovanja to nisu gotovi 

kadrovi spremni za posao sa čime se složio i vijećnik Zlatko Vidas koji je konstatirao da  se 

gotovo nitko tko završi strukovnu školu ne bavi tim poslom nakon završetka škole. 

Vijećnik Matej Gušćić istaknuo je dobar primjer odnosno institut stalnog sezonca gdje država 

sufinancira dio troškova plaće, a vijećnik Aleksij Škunca upozorio je na negativnu percepciju 

prema nekim deficitarnim zanimanjima i to je proces koji traje  i među mladima ga treba 

mijenjati. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena pozvala je  vijećnike na glasovanje, kojem je pristupilo 12 

vijećnika. Nakon glasovanja, sa 12 (dvanaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je  

     

 

Odluke o  stipendiranju učenika i studenata Grada Novalje 
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KLASA: 021-05/19-01/10 

URBROJ: 2125/06-02/01-19-01 

Novalja,  21. studenog 2019.g.   

 

 

 

               Predsjednica Gradskog vijeća  

 

       Vesna Šonje Allena, dipl.ing. arh.,v.r.  

 

 


