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Z A P I S N I K  

sa sjednice Gradskog vijeća  

održane dana 04. lipnja 2019. godine 

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. Katarina Tamarut 

10. Eugen Dabo  

11. Matej Gušćić  

12. Teo Veličan  

 

Odsutni vijećnici: 

1. Iva Šonje   

 

Ostali nazočni:  

1. Ante Dabo, gradonačelnik   

2. Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika  

3. Gordana Vuković, voditeljica odsjeka za prostorno uređenje  

4. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela   

5. Ante Dabo, voditelj Odsjeka za komunalnu infrastrukturu 

6. Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela   

7. Lucie Zubović, referent za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća  

 

  

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je XVI.  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.  

 

AKTUALNI SAT 
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VERIFIKACIJA ZAPISNIKA  

 

 Verifikacija Zapisnika s XV.  sjednice  Gradskog vijeća održane dana 07. svibnja   

2019. godine. 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA  

 

Sukladno Poslovniku, do početka sjednice nije pristigla nijedna primjedba ni nadopuna 

dnevnog reda pa se smatra prihvaćenim. 

 

 

1. Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu. 

2. Izvještaj o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Novalje za 2018. godinu. 

3. Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i  uređaja komunalne infrastrukture 

za 2018. godinu. 

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu. 

5. Prijedlog  I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu i  

projekcija za 2020. i 2021. godinu. 

6. Prijedlog I. izmjene i dopune  Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 

2019. – 2021. godine. 

7. Prijedlog I. izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Novalje za 2019. godinu. 

8. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za  2019. godinu. 

9. Prijedlog Odluke o  I. izmjenama i dopunama  Programa javnih potreba u 

obrazovanju Grada Novalje za 2019. godinu. 

10. Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi  za 2019. 

godinu. 

11. Prijedlog Odluke o  I. izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu za 2019. godinu. 

12. Prijedlog Odluke o  I. izmjenama  Programa javnih potreba u sportu za 2019. 

godinu. 

13. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 

Jakišnica. 

14. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone 

Čiponjac. 

15. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na 

području Grada Novalje. 

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Predugovora o međusobnim pravima i 

obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno 

poticane stanogradnje. 

17. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 1017/2 k.o. Novalja I. u korist 

Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama radi izgradnje stanova po 

Programu društveno poticanje stanogradnje. 

18. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja. 
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AD/1 Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu. 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka 

Tamarut i upoznala vijećnike s realizacijom proračuna za 2018. godinu. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici  Eugen Dabo i Aleksij Škunca. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) 

glasova suzdržanih usvojilo  

Godišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu 

 

AD/2 Izvještaj o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Novalje za 2018. godinu 

Uvodno obrazloženje iznio je Ante Dabo, voditelj Odsjeka za komunalnu infrastrukturu i 

upoznao vijećnike sa izvršenjem Programa u 2018. godini. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Eugen Dabo, Gorana Badurina i Lukica Šuljić. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) 

glasova suzdržanih usvojilo  

 

Izvještaj o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

Grada Novalje za 2018. godinu 

 

 

AD/3 Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i  uređaja komunalne infrastrukture za 

2018. godinu 

Uvodno obrazloženje iznio je Ante Dabo, voditelj Odsjeka za komunalnu infrastrukturu i 

upoznao vijećnike sa izvršenjem Programa građenja  u 2018. godini. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) 

glasova za i 5 (pet) glasova suzdržanih usvojilo  

 

Izvještaj o izvršenju Programa građenja objekata i  uređaja komunalne  

infrastrukture za 2018. godinu 

 

AD/4 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka 

Tamarut i upoznala vijećnike sa raspodjelom rezultata poslovanja  iz 2018. godine. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Aleksij Škunca. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) 

glasova suzdržanih donijelo  
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Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu 

  

AD/5 Prijedlog  I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu i  projekcija za 

2020. i 2021. godinu 

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

financije i upoznala vijećnika sa prijedlogom za izmjenu stavki u odnosu na donijet proračun 

u prosincu 2018. godine. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Aleksij Škunca. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) 

glasova suzdržanih donijelo  

 

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu i  projekcija  

II. za 2020. i 2021. godinu 

 

AD/6 Prijedlog I. izmjene i dopune  Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 

2019. – 2021. godine 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka 

Tamarut i upoznala vijećnike sa  prijedlogom  I. izmjene i dopune  Plana razvojnih programa 

Grada Novalje za razdoblje 2019. – 2021. godine 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) 

glasova za i 5 (pet) glasova suzdržanih donijelo  

 

I. izmjene i dopune  Plana razvojnih programa Grada Novalje 

za razdoblje 2019. – 2021. godine 

 

AD/7 Prijedlog I. izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Novalje za 2019. godinu 

Uvodno obrazloženje iznio je Ante Dabo, voditelj Odsjeka za komunalnu infrastrukturu i 

upoznao vijećnike sa prijedlogom za izmjenu stavki u Programu održavanja u odnosu na 

donijet proračun za 2019.  godinu. 

U raspravi je sudjelovala vijećnica Katarina Tamarut. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) 

glasova suzdržanih donijelo  

 

I. izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

Grada Novalje za 2019. godinu 
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AD/8 Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za  2019. godinu  

Uvodno obrazloženje iznio je Ante Dabo, voditelj Odsjeka za komunalnu infrastrukturu i 

upoznao vijećnike sa prijedlogom za izmjenu stavki u Programu građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture  u odnosu na donijet proračun za 2019. godinu. 

 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) 

glasova za i 5 (pet) glasova suzdržanih donijelo  

 

I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja 

                             komunalne infrastrukture za  2019. godinu 

 

 

AD/9 Prijedlog Odluke o  I. izmjenama i dopunama  Programa javnih potreba u obrazovanju 

Grada Novalje za 2019. godinu 

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

prijedlogom za izmjenu stavki u programu obrazovanja, te prijedlog za izmjenu članka 2. radi 

osiguranja dodatnih sredstava u iznosu od 50.000,00 kuna  za  sufinanciranje školskih 

udžbenika budući da se iz državnog proračuna ne sufinanciraju udžbenici u cijelosti. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) 

glasova za i 5 (pet) glasova suzdržanih donijelo  

 

Odluku o  I. izmjenama i dopunama  Programa javnih potreba u 

obrazovanju Grada Novalje za 2019. godinu 

 

AD/10 Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi  za 2019. godinu 

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

prijedlogom za izmjenu stavki u programu kulture do kojih je došlo u odnosu na donijet 

Proračun i Program za 2019. godinu. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) 

glasova za i 5 (pet) glasova suzdržanih donijelo  

 

Odluku o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi  za 2019. godinu 

 

 

AD/11 Prijedlog Odluke o  I. izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i 

zdravstvu za 2019. godinu. 

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

prijedlogom za izmjenu stavki u programu socijalne skrbi i zdravstva  do kojih je došlo u 

odnosu na donijet Proračun i Program za 2019. godinu. 

U raspravi je sudjelovala vijećnica Katarina Tamarut. 
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Nakon rasprave,  predsjednica Vesna Šonje Allena dala  prijedlog na glasovanje kojem je 

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) 

glasova suzdržanih donijelo  

 

Odluku o  I. izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu  

za 2019. godinu. 

 

AD/12 Prijedlog Odluke o  I. izmjenama  Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu 

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

prijedlogom za izmjenu stavki u programu sporta do kojih je došlo u odnosu na donijet 

Proračun i Program za 2019. godinu. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 7 (sedam) 

glasova za i 5 (pet) glasova suzdržanih donijelo  

Odluku o  I. izmjenama  Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu 

 

AD/13 Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 

Jakišnica 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica odsjeka za prostorno uređenje  Gordana Vuković i 

upoznala vijećnike sa razlozima za pokretanje izrade izmjena UPU Jakišnica koji je donijet na 

prošloj sjednici Gradskog vijeća. 

Radi problema izmještanja jedne prometnice nakon donošenja UPU-a  javila se stranka koja 

nije uspjela uputiti primjedbu za vrijeme javne rasprave pa je predloženo da se izrada izmjena 

pokrene, a stranka sufinancira izradu. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Matej Gušćić. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 8 (osam) glasova za i 4 (četiri) 

glasa suzdržana donijelo  

Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Jakišnica 

 

 

AD/14 Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone 

Čiponjac 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje  Gordana Vuković 

i upoznala vijećnike sa razlozima za pokretanje izrade izmjena DPU zone Čiponjac. 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Aleksij Škunca. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 12 (dvanaest) glasova za donijelo 

 

Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Čiponjac 

 

 

AD/15 Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području 

Grada Novalje 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznijela je Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela i 

upoznala vijećnike sa izmjenama koje se predlažu u odnosu na Odluku o uređenju prometa. 

Na prijedlog za izmjenu  Policijska uprava Ličko senjske Županije izdala je suglasnost. 
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Gradonačelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa najbitnijim razlozima za izmjenu te 

obrazložio da se ovim prijedlogom mijenja režim prometovanja u ulici  Samorašnji put  koji je 

do sada bio dvosmjeran, a predlaže se  da na početku i na kraju bude dvosmjeran, a u sredini 

oko 400 m jednosmjeran u pravcu od juga prema sjeverozapadu. 

Također se predlaže da se zabrani ulazak u naselje Novalja autobusima osim autobusa javnog 

gradskog prijevoza, odnosno koncesionara.  Ostali autobusi imaju mogućnost prometovanja 

isključivo određenim ulicama. Predlaže se i izmjena  vremena dostave u pješačkim zonama od 

06 – 09 sati, te se mijenja tonaža za vozila  kojima se može obavljati opskrba od 7,5 na 11 t. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Katarina Tamarut, Matej Gušćić, Aleksij Škunca, Teo 

Veličan i Eugen Dabo. 

U raspravi je istaknuta predstavka turističke agencije Sunturist kojem je ovim izmjenama 

onemogućen prijevoz agencijskih gostiju autobusima tvrtke pa su vijećnici predložili da se 

pokuša postići dogovor i ponudi alternativno rješenje. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je vlasnik turističke agencije Sunturist još u 

siječnju obaviješten o namjeri promjene ustroja prometa i ponuđena mu je alternativa. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 3 (tri) suzdržana i 2 (dva) 

protiv donijelo  

 

Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa 

na području Grada Novalje 

 

AD/16 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Predugovora o međusobnim pravima i 

obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane 

stanogradnje 

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

vijećnike sa procedurom i postupkom natječaja za kupnju POS-ovih stanova na koji  se 

prijavilo 73 kandidata. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 12 (dvanaest) 

glasova za  donijelo  

Zaključak  o prihvaćanju prijedloga Predugovora o međusobnim pravima i obvezama u 

pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje 

 

 

AD/17 Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 1017/2 k.o. Novalja I. u korist 

Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama radi izgradnje stanova po 

Programu društveno poticanje stanogradnje 

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

vijećnike sa prijedlogom prema kojem se prenose prava vlasništva na zemljišnu česticu na 

kojoj bi se trebali izgraditi stanovi iz programa društveno poticane stanogradnje. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, s 12 (dvanaest) 

glasova za  donijelo  

Odluku o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 1017/2 k.o. Novalja I. u korist 

Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama radi izgradnje stanova po 

Programu društveno poticanje stanogradnje 
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AD/18 Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja 

Uvodno obrazloženje iznio je gradonačelnik Ante Dabo i upoznao vijećnike sa prijedlozima 

za dodjelu javnih priznanja koje predlaže Komisija za dodjelu javnih priznanja. 

1. Plaketu Grada Novalje iz područja kulture 

- JOSIPU KURILIĆU  

za ukupan doprinos očuvanju kulturne, tradicijske i zavičajne baštine 

otoka Paga  

 

2. Plaketu Grada Novalje iz područja kulture  

- BRANKU BARBIRU i klapi „SOL“   

za izuzetan doprinos u očuvanju domaće pisme te kulturnu  i 

turističku  promociju  otoka Paga  

 

3. Plaketu Grada Novalje  iz područja sporta 

-  KRISTIJANU KUSTIĆU, članu NK „Novalja“  

za postignute rezultate i značajan doprinos uspjehu NK „Novalja“ 

 

4. Plaketu Grada Novalje  iz područja gospodarstva 

- OPG ANTON ŠKUNCA  

za doprinos razvoju poljoprivrednih djelatnosti te proizvodnji i 

promicanju autohtonih proizvoda 

 

5. Godišnju nagradu Grada Novalje iz područja sporta  

- PIONIRIMA NK „NOVALJA“  

za postignute rezultate i promociju NK „Novalja“  

6. Godišnju nagradu Grada Novalje iz područja sporta 

- MLAĐIM PIONIRIMA NK „NOVALJA“ 

Za postignute rezultate i promociju NK Novalja  

 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Aleksij Škunca. 

 

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

pristupilo 12 vijećnika koji su glasovali po svakom pojedinom prijedlogu, pa je Gradsko 

vijeće glasovanjem, s 12 (dvanaest) glasova za po svim prijedlozima donijelo  

 

 

Odluku o dodjeli javnih priznanja 

 

 

Završeno u 13,45 sati. 

 

 

Zapisnik izradila      Predsjednica Gradskog vijeća  

Lucie Zubović       Vesna Šonje Allena, dipl. ing. arh 

 

 

 

 

 


