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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.  

 

Gradonačelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa aktivnostima na području Grada i istaknuo 

slijedeće: 

- Rotor Caskin put će uskoro biti završen, 

- otvorene su ponude za izgradnju Poduzetničkog inkubatora i najbolja ponuda je Teh 

gradnja, 
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- od 04. lipnja biti će pušten u promet dio nove zemljišne knjige Novalja nova, 

- Za projekt Aglomeracije dva natječaja su vani, a žuta i crvena knjiga spremne su za 

puštanje u 7. mjesecu. Tražimo da se više puta pregleda svaka rečenica u tenderu i 

nadam se da bi ovog ljeta bilo prethodno savjetovanje, 

- primili smo Odluku za sufinanciranje rekonstrukcije DVD-a i poduzetničke zone 

Čiponjac, 

- sa ovoliko EU projekata pomalo se pribojavam kako sastaviti proračun za 2020 godinu 

(poduzetnički inkubator, rekonstrukcija DV Carić, oprema infrastrukturom 

poduzetničke zone Čiponjac, rekonstrukcija DVD-a Novalja, izgradnja dječjeg 

igrališta, projekt Zaželi, Samorašnji put) ako tome dodamo i sortirnicu i kompostanu 

za koju će uskoro biti izdana građevna dozvola i kulturni dom Gozdenica kojeg 

financiramo kreditom i dijelom vlastitim sredstvima onda dolazimo do cifre od 72 mil. 

kuna projekata koje je Grad započeo ili će započeti u ovoj godini  bez aglomeracije, a 

od toga je 30,5 mil. kuna bespovratnih sredstava i 9 mil. kuna kredita. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Eugen Dabo  

Rotor sinoć nije bio obilježen ni osvjetljen. 

1. Autobusni kolodvor; bilo je rečeno da će biti certificiran, a on je neuredan. 

2. Da li ste možda na tragu grada Bjelovara da se kroz aplikaciju prezentiraju troškovi 

gradskog proračuna? 

3. Vrtovi lunjskih maslina, tamo se izvode neki radovi pa me zanima jesu li to nova 

sredstva? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Rotor još nije preuzet od izvođača i rasvjeta još nije u funkciji, a signalizacija je maknuta pa 

će policija istražiti što je bilo. 

1. Autobusni kolodvor, imate pravo još se nije ništa pomaknulo, tamo je bio otvoren 

postupak legalizacije koji se razvukao i stopirao druge aktivnosti. 

2. Transparentnost proračuna; razmišljamo o tome već pola godine i pripremamo projekt 

za prijavu na natječaj gdje udruge civilnog društva mogu kontrolirati trošenje 

proračuna koji je i do sada bio transparentan i dostupan. 

3. Lunjski maslinici; širi se pozornica, ne EU sredstvima nego vlastitim sredstvima jer za 

nastup filharmonije Vaduz  koja će nastupati na festivalu Olive cllasic postojeća 

pozornica nije dovoljna. 

Vijećnica Katarina Tamarut 

1. Predlažem da se na e-sjednice postave Statut i Poslovnik Gradskog vijeća da bi mogli 

kvalitetnije pratiti rad i postavljati pitanja. 

2. Da li ste razmišljali o ograđivanju plaže Vrtić radi sigurnosti kupača prema pravcu 

Novalje? 

Gradonačelnik Ante Dabo  

2.Vidjeti ćemo do kuda je granica lučkog područja i napraviti psihološku barijeru. 

Vijećnik Matej Gušćić 

1. Javni natječaj krajem 4. mjeseca trajao je osam dana  i zanima me kako se to 

ispregovaralo? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Zemljište je poljoprivredno i nismo išli na prodaju nego na pravo građenja, a godišnji najam 

je 45.000,00 kn +PDV. Dobili smo dobru konkretnu ponudu Sport nautica iz Zadra. 
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VERIFIKACIJA ZAPISNIKA  

 

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

2019. godine izvršena je bez primjedbi. 

 

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,  vijećnik  Eugen Dabo upitao je da li je do povećanja prihoda  od poreza na 

dohodak došlo zbog porezne reforme, a Spomenka Tamarut odgovorila je da je to vjerovatno 

zbog toga iako je ovim izmjenama Grad zakinut jer je prijašnjih godina bilo predviđeno i 

povučeno više sredstava. 

Vezano za potraživanja po koncesijskim odobrenjima da li se ovi iznosi odnose na 

višegodišnje koncesije ili neplaćene koncesije? 

Zaključeno je da će a iduću sjednicu Gradskog vijeća biti dostavljeno izvješće o 

potraživanjima po osnovi koncesijskih odobrenja. 

Vijećnik Aleksij Škunca rekao je da svoj razvoj moramo bazirati na izvornim prihodima, a 

agenda koja je u tijeku dolazi jedanput ili možda još jedan ciklus i treba je maksimalno 

iskoristiti. Upitao je i za stavku pražnjenja septičkih jama, pomoć za podizanje spomenika 

poginulima u Ukrajini, te pomoć Župi Gospe Karmelske, a gradonačelnik je odgovorio da je 

pražnjenje septičkih jama sufinanciranje za područje Metajne u dogovoru s mjesnim 

odborom, a donacija Župi Pločice u Konavlima. 

Vijećnik Aleksij Škunca upitao je i za naknade djelatnicima gradske uprave, tj. božićnice i da 

li se isplaćuje i uskrsnica i u kojem iznosu? 

Gradonačelnik Ante Dabo je odgovorio da je iznos božićnice 1.500,00 kn i po djetetu naknada 

500,00 kn, a uskrsnice nema. 

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 vijećnik Eugen Dabo da li je Grad krenuo na uštede u planiranju javne rasvjete te 

za šahte na šetnici u Primorskoj ulici, a Ante Dabo odgovorio je da je u tijeku natječaj za 

modernizaciju javne rasvjete i 16.o.m. je otvaranje ponuda, a u Primorskoj ulici su 

Komunalije dodavale jednu dodatnu cijev prema Punti Mira radi opterećenja crpne stanice, a 

šahtovi se ne mogu skinuti jedino rješenje je rampa jedan metar prije i poslije da se ne 

zapinje. 

Vijećnica Gorana Badurina upitala je kada će biti uređena šetnica u Jakišnici na što je Ante 

Dabo odgovorio da će biti kroz ovaj tjedan, a vijećnik  Lukica Šuljić postavio je pitanje da li 

će se urediti prostor između FINE i Pošte jer već ulazimo u ljeto, a još nije ništa učinjeno, a 

rečeno je da će biti. Ante Dabo odgovorio je da je to u planu ovih dana moguće da već danas . 

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  
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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  vijećnik  Aleksij Škunca upitao  je da li je  zakonski rok za donošenje izvršenja 

programa građenja i održavanja bio  do sada kraj ožujka, a Spomenka Tamarut odgovorila je 

da se zakonska odredba izmijenila vezano za podnošenje ovih izvještaja. 

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  

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. 

Vijećnik  Aleksij Škunca u raspravi je govorio  o sufinanciranju udžbenika za što je bila 

informacija da će biti financirani u cijelosti od strane ministarstva, međutim ostaje ipak jedan 

dio udžbenika koji ide na teret roditelja tako da će tristotinjak učenika naše škole, osim 

učenika s područja općine Kolan koja je osigurala sredstva,  morati sami financirati. Riječ je o 

iznosu od oko 60-70 000,00 kuna, rekao je i to nije propust grada već Ministarstva, ali bi bilo 

dobro razmišljati o mogućnostima. 

Spomenka Tamarut je odgovorila da je na tu temu  gradonačelnik predložio  i amandman 

kojim se predlaže da se prenamijene sredstva sa stavke studentskih stipendija koje bi se 

umanjile za 50.000,00 kuna, a da se poveća stavka sufinanciranje udžbenika  koja za sada 

iznosi 40.000,00 kuna  a ovim izmjenama bi iznosila 90,.000,00 kuna što bi moglo biti 

dovoljno za ovu namjenu. 
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Nakon rasprave, predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog s amandmanom 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  vijećnica Katarina Tamarut upitala je što ide pod iluminaciju i predložila da se 

planira proširenje ukrašavanja grada lampicama za vrijeme adventa. 

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 

 

 

 

 

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. 
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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 vijećnica Katarina Tamarut predložila je da se uz prijedloge za izmjene dostave i 

osnovne odluke kako bi vijećnici mogli pratiti izmjene odluka. 

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  
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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 pokrene izrada 

izmjena, a stranka sufinancira izradu. 

U raspravi  vijećnik Matej Gušćić rekao je da se takva događanja mogu izbjeći u pripremi 

prostornog plana jer nam sada izazivaju dodatni trošak i u budućnosti bi trebala biti bolja 

suradnja sa mjesnim odborima kad su u pitanju ovakve teme. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je suradnja bila,  na sastanku su bili nazočni svi 

članovi mjesnog odbora i postigli dogovor oko prijedloga koje je imao mjesni odbor  

Jakišnica sa čime se predstavnici struke nisu baš slagali  ali je ipak prošlo. Jakišnica je jedini 

mjesni odbor koji je imao javni uvid u Jakišnici da bi što više mještana imalo uvid u plan. 

Stoga smatra da Grad nije odgovoran za ovakve propuste i nitko nema pravo prozivati Grad. 

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, vijećnik Aleksij Škunca upitao je za izgradnju ilegalne zgrade u poslovnoj zoni 

Čiponjac i što je s tim predmetom, a Gordana Vuković odgovorila je da je nad tim objektom 

otvoren postupak kojeg vodi  građevinska inspekcija.  

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 
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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. 

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 vijećnica Katarina Tamarut komentirala je članak 7. koji dozvoljava veće kamione 

za opskrbu, a time i veći prometni kaos u gradu, vijećnik  Matej Gušćić upitao je  za prostor 

između Fine i pošte sa kojeg je maknuta terasa, a sada su stolovi i stolice na nogostupu. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je Grad dao dozvolu za stolove na tom mjestu iz 

razloga što svi objekti fast food imaju isto, a i propisano je da se termički obrađena hrana ne 

konzumira po ulici već za stolom. 

Vijećnik Aleksij Škunca vezano za promet rekao je da je prometna studija dala dijagnostiku, 

godinama je upozoravao na problem prometa  i ovaj prijedlog izmjene odluke  podržava. 

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. 

Vijećnik Teo Veličan upitao je da li je moguće Sunturistu ponuditi jedan parking na P1? 

Vijećnik Eugen Dabo primjetio  je da parking ispred Galije  P3 ima ulaz i izlaz na istoj strani 

pa smatra da bi bilo potrebno napraviti izlaz na drugu stranu, a gradonačelnik Ante Dabo 

rekao je da izlaz treba napraviti  Arburoža koja drži parkirališta. 

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 
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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 

 

 

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, vijećnik Aleksij Škunca primjetio je da su svi prijedlozi osim prijedloga Velog 

škoja za Josipa Kurilića,  pristigli van javnog poziva pa predlaže da se potakne svih da poštuju 

natječaj. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa zahvalnicom koju kao gradonačelnik želi 

dati gosp. Nikoli Bruketi za njegovu pomoć za projekt izgradnje zgrade HEP-a u Novalji. 
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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 

 

 

 

 

 


