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Z A P I S N I K 

SA  XIX.  SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE 

ODRŽANE DANA 24. LISTOPADA 2019. 

U GRADSKOJ VIJEĆNICI GRADA NOVALJE 

S POČETKOM U 09,00 SATI 

 

 

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. Teo Veličan   

 

Odsutni vijećnici: 

1. Katarina Tamarut  

2. Matej Gušćić   

3. Iva Šonje    

 

  

Ostali nazočni:   

1. Ante Dabo, gradonačelnik    

2. Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika   

3. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela    

4. Sadra Karavanić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Carić“ Novalja   

5. Lucie Zubović, referent za poslove gradonačelnika i Gradskog 

vijeća   

  

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je XIX.   sjednicu  Gradskog vijeća,  

pozdravila sve nazočne,  izvršila prozivku radi utvrđivanja nazočnosti vijećnika i nakon što je 

utvrđeno da je sjednici nazočno 10   vijećnika, dovoljan broj za donošenje pravovaljanih 

odluka, pozvala gradonačelnika  Anta Daba da iznese izvješće o aktivnostima gradskih službi 

od zadnje održane sjednice.   
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Gradonačelnik Ante Dabo u svom izlaganju osvrnuo se  na turističku sezonu koja po 

statistikama u prvih devet mjeseci bilježi porast i dolazaka i broja noćenja, a rujan pokazuje 

16,4% više nego prošle godine, 

- Za projekt Poduzetnički inkubator ponovno je proveden postupak javne nabave za 

izvođenje radova i uskoro će biti potpisan ugovor sa Teh gradnjom, 

- PZ Čiponjac; 08. studenog je otvaranje ponuda, a SAFU je kontrolno tijelo za 

provedbu prokjekta, 

- DV Carić; imali smo veliki problema  projektnom dokumentacijom i troškovnikom i 

sad kad je troškovnik izrađen uskoro će biti prethodno savjetovanje, 

- 3. kazeta na deponiji Caska; dobili smo odobrenje od Fonda za zaštitu okoliša i idemo 

na treću kazetu, 

- Za sortirnicu i kompostanu imamo spreman projekt koji ćemo prijaviti za EU 

financiranje, 

- Za kompostanu smo u postupku uknjižbe zemljišta  u zoni  Zaglava, 

- Nadogradnja i rekonstrukcija DVD-a za koje su odobrenja bespovratna sredstva ide iza 

nove godine, 

- Projekt aglomeracija; natječaj za vidljivost je proveden i ugovoren, za upravljanje i 

nadzor je u tijeku, mreža je 129 miliona kuna +PDV  i idući tjedan ili u prvom tjednu 

studenog  bi išao natječaj za mrežu, a do kraja godine natječaj za uređaj, 

- Luka Novalja ide u sinergiji sa Lučkom upravom, 

- Plato na ulazu u grad pretvorio bi se u kružni tok, a ovih dana bi napravili i simulaciju 

da vidimo da li je prijedlog dobar, a njime bi smanjili gužve na ulazu u grad. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Lukica Šuljić 

Napomenuo bi manje projekte u gradu koji su rješivi, a dogovoren je i sastanak na tu temu. 

Što je s projektom mrtvačnice u Novalji? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Arburoža je vrlo ozbiljna tvrtka koja vodi taj projekt i trenutno se rade instalaterski radovi i 

do kraja godine bi se moglo sve privesti kraju i svrsi. Osim novih 50 ukopnih mjesta  dobili bi 

i dva frižidera u mrtvačnici. 

Šetnicu od Punte Mira do dva galeba trebalo bi urediti u naredne dvije godine pa molim MO 

Novalju da odvoji sredstva za tu namjenu.  

 

Vijećnik Aleksij Škunca 

1. Ovih dana pratimo u medijima prema ministarstvu državne imovine za dodjelu 

zemljišta; u kojoj smo mi fazi s tim i imamo li zahtjev? 

2. Mislim da treba utvrditi trasu novaljske obilaznice rubom novaljskog polja i da 

promišljamo u tom pravcu. 

3. Što je sa rotorom za Barbate, tko je nositelj projekta? 
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Silvija Hodak Tauzer 

1. Za dodjelu zemljištsa od RH; Grad je već pokrenuo postupke, RH će dati tabularne 

izjave i mi imamo već desetak projekata za koje smo podnijeli zahtjev. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

2. Trasa obilaznice; sigurno da u slučaju incidenta od Blatnice bi trebalo pristupiti 

probijanju barem u grubo. 

Mi sad imamo situaciju u Metajni gdje su otkriveni prekrasni pejzaži, Metajna ne 

može trpiti toliki promet pa bi od sportskog centra Nadmurva probili cestu do Ručice 

bar u grubo i ovih bi dana pristupili snimanju trase. 

3. Križanje na Anđelki; imamo problem sa imovinsko pravnim odnosima, zapeli smo na 

tom problemu oko 200 m“ i dok se to riješi u prvi plan bi stavili projekt rotora Zrće  

prema Gajcu. 

Vijećnik Eugen Dabo 

Uređenje šetnice svakako je za pozdravit kao i trasu obilaznice. 

1. Hoćemo li imati prometnu studiju uskoro gotovu za područje Grada? 

2. U Dječjem vrtiću Carić imali smo jedan sigurnosni incident, da li su svi elementi 

zadovoljeni i tko je odgovoran? 

3. Što je sa UPU Žigljen za podizanje na višu razinu? 

 

Ante Dabo, voditelj Odsjeka za komunalni sustav 

Radnu verziju prometne studije očekujemo ovaj tjedan i do kraja godine se očekuje da nas ta 

studija uputi što nam je raditi. 

Gradonačelnik Ante Dabo  

DV Carić; netko je tijekom ljeta skinuo osigurače sa koša za košarku koje nije bilo 

jednostavno skinuti, pretpostavljamo da je to bio pokušaj krađe. Neki su roditelji pozvali 

inspekcije ali utvrđeno je da je sve u redu i nije se na sreću nikom ništa dogodilo. 

Luka Žigljen; nije problem da mi donesemo UPU luke  Žigljen, jedino bi Jadrolinija kao 

koncesionar  imala interes  izraditi jedan  terminal gdje bi mogao biti i smještaj za djelatnike 

koji sada spavaju na brodu. 

 

Nakon završenog aktualnog sata, predsjednica Vesna Šonje Allena predložila je  utvrđivanje   

dnevnog reda. 

Kako do početka sjednice na dnevni red nije pristigla nikakva primjedba ni prijedlog  dnevni 

red se smatra usvojenim. 

  

1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave 

Grada Novalje. 

2. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja plaže Zrće sa turističkim 

punktomT4. 

3. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava. 

4. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti  ravnatelja Gradske knjižnice 

Novalja. 
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Verifikacija Zapisnika s XVIII. sjednice  Gradskog vijeća održane dana 19. rujna   2019. 

godine izvršena je uz primjedbu vijećnika Eugena Daba koja se odnosila na vijećničko pitanje  

na koje, po njemu nije bilo u potpunosti odgovoreno, pa je zatražio dodatno obrazloženje koje 

će biti dostavljeno do slijedeće sjednice. 

Zaključeno je da se primjedba ne odnosi na sadržaj zapisnika pa se zapisnik smatra 

usvojenim. 

 

 

AD/1 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave 

Grada Novalje 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike s razlozima 

izmjena i dopuna Odluke o ustrojstvu prema kojoj je organiziran rad uprave. Razlog 

predlaganja ovih izmjena Odluke o ustrojstvu je ustrojavanje novog upravnog odjela pod 

nazivom Upravni odjel za komunalni sustav. Predloženim ustrojavanjem upravnih tijela 

uravnotežio bi se broj zaposlenih unutar upravnih odjela i omogućilo učinkovitije upravljanje 

upravnim tijelima. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca upitao je da li je ova izmjena u skladu sa zakonom budući 

da je zakon limitirao broj djelatnika u upravi i da li će sadašnji voditelj Odsjeka biti pročelnik 

upravnog odjela? 

Vijećnik Eugen Dabo upitao je da li se promišlja o e-administraciji budući da je ovo 

povećanje administracije? 

Gradonačelnik Ante Dabo potvrdio je da će sadašnji voditelj odsjeka biti pročelnik i dodao da 

će ovo povećanje broja djelatnika u upravnom odjelu sigurno doprinijeti kvalitetnijoj upravi i 

jednostavnijem pristupu građanima. 

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

pristupilo 10 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za donijelo  

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave  

Grada Novalje 

 

 

AD/2 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja plaže Zrće sa turističkim 

punktom T4 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica Odsjeka za prostorno planiranje i urbanizam 

Gordana Vuković i upoznala vijećnike sa procedurom za izradu prijedloga UPU Zrće. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca postavio je pitanje vlasničke strukture kluba Kalypso  te 

zaštićenog krajolika? 

Gradonačelnik Ante Dabo obrazložio je da se ne bi miješao u odnos kluba sa vlasnicima, a što 

se tiče koncepta taj dio isključuje bilo kakvo komercijaliziranje i urbanizaciju. 

Vijećnik Eugen Dabo konstatirao je da je ovo prvi korak na novom  putu ka uređenju odnosa 

na Zrću i izrazio nadu da se to područje neće proširiti. 

Gradonačelnik Ante Dabo također se osvrnuo na problem buke i rekao da stručnjaci koji prate 

buku na Zrću kažu da je postojeći  software moguće nadograđivati i uvjeravaju  da će za iduću 

sezonu staviti basove pod kontrolu.  

Što se tiče suradnje s općinom Kolan radi problema buke imali smo vrlo korektne odnose i 

suradnju. 

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

pristupilo 10 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za donijelo  

 

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja plaže Zrće sa turističkim punktom T4 
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AD/3 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu izrade UPU-a za solarni park Zaglava iznijela je Gordana 

Vuković i upoznala vijećnike s procedurom, a gradonačelnik Ante Dabo obrazložio je da je 

prijedlog za solarni park došao od privatnog investitora koji  financira  izradu plana i na 

prostoru koji je prostornim planom za to predviđen. 

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo upitao je koji je interes Grada i koji su benefiti? 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da osim nekoliko radnih mjesta Grad bi imao i rentu 

koja se dijeli od prodane električne energije. 

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

pristupilo 10 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za donijelo  

 

 

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja solarnog parka Zaglava 

 

AD/4 Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti  ravnatelja Gradske knjižnice Novalja 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa 

prijedlogom za imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice. Kako bi pak 

postigli racionalnije poslovanje koje na godišnjoj razini donosi uštedu preko 100.000,00 kn, 

prijedlog je da se za ravnatelja Gradske knjižnice ne imenuje osoba koja će obavljati 

isključivo tu dužnost već da ravnatelj Centra za kulturu obavlja i dužnost ravnatelja Gradske 

knjižnice u zakonskim mogućnostima, odnosno do 180 sati godišnje. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca upitao je da li će se ovo stanje od godine do 

godine produžavati i izrazio zadovoljstvo time što je status Gradske knjižnice ipak sačuvan, a 

vijećnik Eugen Dabo izrazio je žaljenje što se u postojećem kadru u knjižnici nije pronašlo 

rješenje za obavljanje dužnosti ravnatelja. 

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

pristupilo 10 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam)  glasova za i 3 (tri) 

glasa suzdržana donijelo   

 

Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti  ravnatelja Gradske knjižnice Novalja 

 

 

 

KLASA: 021-05/19-01/08  

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

Novalja, 24.  listopada  2019.g.   

 

 

 

 

Zapisnik izradila:      Predsjednica Gradskog vijeća  

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

        


