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Z A P I S N I K  

SA XI. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA  

ODRŽANE DANA  15. STUDENOG  2018.G.  

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. IVA ŠONJE  

 

Odsutni vijećnici: 

 

1. TEO VELIČAN 

 

 

Ostali nazočni: 

Ante Dabo, gradonačelnik Grada Novalje 

Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela 

Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela  

Ante Dabo, voditelj odsjeka  za komunalni sustav 

Spomenka Tamarut, voditeljica odsjeka za proračun i financije 

 

   

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je XI. 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 dao je kratko izvješće i posebno istaknuo: 

- Projekt aglomeracije je u tijeku, tenderi su pri kraju kontrole i u prosincu  bi trebalo 

biti javno savjetovanje, 

- Projekt DTK mreže je u izradi i do kraja godine bi trebali prijaviti građevinsku 

dozvolu, 

- Projekt Poduzetničkog inkubatora i kulturnog centra ne ide po planu iako su radovi 

krenuli ali za sada nismo zadovoljni, 

- Proširenje groblja; danas kreće natječaj za proširenje groblja i izgradnju mrtvačnice i 

kapelice, 

- Rotor Caskin put; idući tjedan će biti gotova građevinska dozvola i raspisan natječaj, 
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- Za sortirnicu bi uskoro trebala biti izdana građevinska dozvola  i tako pokrenuti 

rješavanje velikog problema okoliša na Caski, za dobivanje sredstava od EU fondova 

bi trebali imati 8 tisuća tona selektiranog otpada ali ni jedan otok ne ispunjava te 

kriterije, 

- Na sjednici Vlade RH u Hvaru odobrena su dva darovanja državnog zemljišta, Straško 

i poduzetnička zona Prozor Zaglava, 

- U visokoj fazi smo za kompostanu i reciklažno dvorište tj. pred izdavanjem 

građevinske dozvole, 

- Projekt Dječjeg vrtića i DVD-a čekamo rezultate natječaja, 

- Za projekt PZ Čiponjac čekamo odluku o dodjeli sredstava za uređenje infrastrukture, 

- Program Zaželi; do kraja godine bi trebao zaživjeti i krenuti s aktivnostima, 

- Za zgradu HEP-a početkom iduće godine bi trebala krenuti izgradnja, nakon rješenja 

žalbe na DEKOM-u. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Aleksij Škunca 

1. U stečajnoj masi Turista spominje se i Grad Novalja; da li očekujemo neka sredsta? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Prijavili smo oko 500.000,00 kuna, Komunalije  500.000,00 kuna i Turstičkja 

zajednica 500.000,00 kn. Očekuje se rješenje o diobi, za očekivati je da će se banka 

žaliti pa bi to moglo biti u idućoj godini, zato nije ušlo u rebalans. 

Vijećnik Lukica Šuljić 

1. Bazne stanice mobilnih operatera koje u Novalji niču kao bankomati? 

2. Tko je nadležan za održavanje ceste od Luna do Novalje? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Bazne stanice kao i bankomati, vizualno je loša slika grada pokušali smo maknuti i 

repetitor, ali operateri sad idu po novom sistemu, na privatne kuće i ne treba im ni 

projekt već samo potvrda glavnog projekta pa proširuju dimnjake i unutra postavljaju 

stanice. Na žalost nemamo zakonskih  mogućnosti za djelovanje i nismo sudionici u 

postupku. 

2. Cesta; za divlja odlagališta uz cestu trudimo se, komunalno redarstvo naplaćuje kazne 

najveći problem su vikendaši, mijenjati ćemo koncept odvoza i rasporeda da cijene 

budu dostupne građanima. 

3. Krajem siječnja bi trebala krenuti investicija Samorašnji put i do ljeta bi trebao biti 

uređen. 

Vijećnik Eugen Dabo 

1. Zakon ne dozvoljava u naseljenim mjestima postavljanje baznih stanica, možda bi 

trebalo to malo istražiti? 

2. U naselju Vidalići ima nekoliko građana koji ne mogu konzumirati vlasništvo nad 

zemljištem, koji je razlog? 

3. POS; koliko je naša odluka polučila uspjeha i da li smo postigli cilj? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Ideja je dobra i ja sam mišljenja da bi trebali početi mjeriti štetnost zračenja tih baznih 

stanica  i o tome ćemo razgovarati sa stručnim ljudima. 

2. Uknjižba zemljišta na Vidalićima predugo traje ali nije krivnja Grada već ODO u 

Zadru koji je cijelu česticu u Vidalićima knjižio radi toga jer su Hrvatske šume stavile 

cijelu česticu u svoju osnovu. Stoga smo naručili elaborat gdje bi se točno vidjelo što 

je u naselju, a što nije međutim kad je to krenulo zapeli smo na turističkom zemljištu i 
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ušli u spor s njima te na sudu izgubili u prvom stupnju. Nadamo se da ćemo kroz 2-3 

mjeseca postići nagodbu sa Državom i riješiti taj problem. 

3. POS; prijavilo se 37  ljudi, mi ćemo ići na još jedan natječaj i računamo da bi moglo 

biti i do 60 zahtjeva. 

Vijećnik Eugen Dabo 

 To je za pozdraviti ali mislim da je namjera bila osigurati smještaj za deficitarna 

zanimanja, policiju, zdravstvo. 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Radi se novi pravilnik za policiju, imamo saznanja da će se povećati plaće policajcima, 

a i Novalja bi trebala dobiti veći broj djelatnika.  Mi ćemo i u 2019. godini 

subvencionirati smještaj policajcima, a i kredit za stan. 

Mladi liječnici traže specijalizacije pa im Novalja nije zanimljiva, a i geodeti su isto 

deficitarni. 

Vijećnica Iva Šonje 

1. U povijesnoj jezgri ostala je neuređena ulica Josipa Kunkere i Ribarska u centru. 

2. Na malom parkingu  postavljena je rampa i ako imate brod ne možete proći van 

radnog vremena Lučke uprave. 

3. Krenula je obnova zemljišnih knjiga za Staru Novalju, a sad je i to stalo? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Od daljnjeg uređenja ulica u povijesnoj jezgri odustali smo radi uređenja Samorašnjeg 

puta, ako tome pridodate aglomeraciju onda vidite gdje smo, sva EU sredstva iziskuju 

naša sredstva. 

Vijećnica Iva Šonje 

Ovo nisu velike ulice i ne iziskuju veliku investiciju mogu se samo bar rupe zakrpati, na ovom 

mjestu ima 13 aktivnih obrta. 

Gradonačelnik Ante Dabo  

Nije to baš tako, ako idemo u sanaciju  moramo to temeljito napraviti. 

2. Ne znam o čemu se radi vezano za zatvaranje prolaza od strane Lučke uprave, pitati ću 

pa ću vidjeti. 

3. Obnova zemljišnih knjiga, računamo da bi za par mjeseci od Šonjevih stanov do 

Mihovilja bilo pušteno u promet i dio Stare Novalje. 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer 

 Teško je reći kad bi moglo ići u promet, katastar nije kapacitiran. Rečeno je da bi ono 

što je ostalo kad bi se radilo svaki dan uspjelo riješiti za 2-3 godine. 

 

 

 

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA  

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena predložila je verifikaciju zapisnika sa X. sjednice Gradskog 

vijeća. 

 Verifikacija Zapisnika s X.  sjednice  Gradskog vijeća održane dana 15. studenog  

2018. godine izvršena je bez primjedbi. 

 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA  

Predsjednica Vesna Šonje Allena predložila je nadopunu dnevnog reda: 

 

1. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama k.č.br. 1806/54 i k.č.br. 

1806/55 obje k.o. Novalja I 
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2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Centra za kulturu Grada Novalje  

 

Glasovanjem, sa 12 glasova za usvojen je prijedlog o nadopuni dnevnog reda. 

 

1. Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu i  

projekcije 

za 2019. i 2020. godinu. 

2. Prijedlog I. izmjena Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2018. – 

2020. godine. 

3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Novalje u 2018. godini. 

4. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama  Programa građenja objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture za  2018. godinu. 

5. Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada 

Novalje za 2018. godinu. 

6. Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Novalje 

za 2018. godinu. 

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

zdravstvu za 2018. godinu. 

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

djelovanja udruga građana Grada Novalje za 2018. godinu. 

9. Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. g.  

10. Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu s projekcijama za 

2020. i 2021. godinu. 

11. Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za kulturu Grada Novalje  

12. Prijedlog Odluke o pripajanju Gradskog muzeja Grada Novalje Centru za kulturu 

Grada Novalje  

13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela poduzetničke zone 

Čiponjac 

14. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade  

15. Prijedlog Odluke o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2018/2019 godini 

16. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na dijelu 

k.č.br. 11380 k.o. Novalja Nova 

17.  Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama k.č.br. 

1806/54 i k.č.br. 1806/55 obje k.o. Novalja I 

18. Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Centra za kulturu Grada Novalje  

 

 

  

AD/1 Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu i  projekcije 

za 2019. i 2020. godinu. 

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

financije i upoznala vijećnike sa prijedlogom stavki kod kojih je došlo do promjena u odnosu 

na planirano.  

U raspravi,  vijećnik  Aleksij Škunca upitao je stavku sufinanciranja katastarskih izmjera, 

proslavu obilježavanja Dana Grada, a gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je za 
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sufinanciranje katastarske izmjere već uprihodovano 200.000,00 kuna, a Spomenka Tamarut 

odgovorila je da u stavku obilježavanja Dana Grada ulazi i stavka  proslave Nove godine.  

Vijećnik Matej Gušćić pozdravio je program  za luku Tovarnele, te upitao zašto se odustalo 

od spomenika na Žigljenu kad su branitelji dobili neka sredstva od Ministarstva. 

Gradonačelnik Ante Dabo rekao je da se od spomenika nije odustalo, računa se da bi ukupno 

iznosilo 400.000,00 kuna i kad se zatvori financijska konstrukcija onda će se ići u  projekt u 

koji bi se trebao uključiti cijeli otok, a ne samo Novalja. 

Vijećnik Eugen Dabo iznio je ideju da na spomeniku budu navedeni svi strani državljani koji 

su poginuli u Domovinskom ratu, a kako je to neuređeni prostor treba ga urediti, a i postojeći 

spomenik sanirati. Udruga branitelja, rekao je, ići će  prema Ministarstvu sa prijedlogom. 

Vezano za sredstva za MO Novalja koja su preusmjerena za igralište u Dječjem vrtiću 

gradonačelnik je obrazložio da su sredstva dobivena od ministarstva nedostatna za uređenje 

dječjeg igrališta u vrtiću pa su umjesto na igralište u parku pored Galije usmjerena za tu 

namjenu. Dodao je da je ova terasa jedina od restorana, sve druge su kafići i fast food,  

Vijećnik Eugen Dabo rekao je da je odluka mjesnog odbora o uređenju dječjeg igrališta u 

parku pored Galije već nekoliko puta suspendirana pa se pita koja je  svrha mjesnog odbora. 

Vijećnik Lukica Šuljić rekao je da je namjera mjesnog odbora da novac mjesnog odbora 

završi u investicijama koje su dobre za Novalju, a vijećnica  Iva Šonje postavila je pitanje 

jednosmjenskog rada osnovne škole i predložila da se razmišlja o djelatnostima s kojima bi se 

ljudi tijekom cijele godine  bavili.  

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da Grad se trudi mijenjati trendove i svijest kod 

mladih ljudi, a za izgradnju škole vijećnik Aleksij Škunca kao ravnatelj osnovne škole 

upoznao je vijećnike sa tijekom aktivnosti i rekao da projekt još nije u fazi da se može 

meritorno govoriti,  u tijeku je ishodovanje građevinske dozvole i nakon ove faze će apelirati 

za sredstva, osnivač škole je Ličko-senjska županija. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 glasova za i 5 glasova 

suzdržanih donijelo  

 

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu i  projekcije 

za 2019. i 2020. godinu. 

 

AD/2 Prijedlog I. izmjena Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2018. – 

2020. godine 

U uvodnom obrazloženju Spomenka Tamarut upoznala je vijećnike sa prijedlogom izmjene 

Plana razvojnih programa koji se mijenja u skladu sa proračunom. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem,  Gradsko vijeće sa 7 glasova za i 5 glasova suzdržanih donijelo je  

 

I. izmjena Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2018. – 2020. godine 

 

AD/3 Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Novalje u 2018. godini 
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Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznio je Ante Dabo, voditelj odsjeka za komunalni sustav 

i upoznao vijećnike sa prijedlogom izmjene  stavki u Programu održavanja komunalne 

infrastrukture koji se mijenja u skladu s izmjenom stavki u proračunu. 

U raspravi vijećnik Aleksij Škunca upitao je za stavku širenja postojećih poljskih puteva i 

upozorio na Novaljsko polje koje je zaraslo i neprohodno, a Ante Dabo odgovorio je da se 

širenje postojećih puteva odnosi na Kustići i Vidalići, a sa Hrvatskim vodama se vode 

pregovori za strojno čišćenje puteva kroz polje. 

Vijećnica Katarina Tamarut upitala je da li je stavka za čišćenje javnih površina nedovoljna ili 

nema ljudi za čišćenje, a vijećnica  Iva Šonje upozorila je na gušternu na Šonjevim stanima 

koja je godinama neuređena i zapuštena. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da ne može reći da se ne vidi baš ništa ali svjestan je 

da su zahtjevi i standardi puno veći i u tom smislu će komunalno poduzeće krenuti u pripremu 

sezone i traženje djelatnika puno ranije, a i najam čistilica. 

Za gušternu na Šonjevim stanima  voditelj odsjeka za komunalni sustav rekao je da ne zna o 

čemu se radi ali će vidjeti što se može napraviti. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 glasova za i 5 glasova 

suzdržanih donijelo  

 

Odluku o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Novalje u 2018. godini 

 

AD/4 Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama  Programa građenja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za  2018. godinu 

Uvodno obrazloženje iznio je Ante Dabo, voditelj odsjeka  za komunalni sustav i upoznao 

vijećnike sa stavkama kod kojih je došlo do promjene u Programu građenja za 2018. godinu. 

U raspravi vijećnik Matej Gušćić upitao je za širenje vodovodne mreže  da li je to posao 

komunalnog poduzeća, a gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da Komunalije ne mogu širiti 

već samo održavati. 

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

pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 6 glasova za i 5 glasova 

suzdržanih donijelo  

 

Odluku o I. izmjenama i dopunama Programa građenja  komunalne infrastrukture na 

području Grada Novalje u 2018. godini 

 

 

AD/5 Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje 

za 2018. godinu 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica  Upravnog odjela Silvija Hodak Tauzer i upoznala 

vijećnike sa prijedlogom programa prema kojem se raspoređuju sredstva za obrazovanje. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem,  Gradsko vijeće sa 7 glasova za i 5 glasova suzdržanih donijelo je  



7 

 

 

Odluku o I. izmjenama Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje  

za 2018. godinu 

 

 

AD/6 Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Novalje za 

2018. godinu 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer u uvodnom obrazloženju iznijela je prijedlog za izmjenu 

Programa kulture za 2018. godinu. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem,  Gradsko vijeće sa 7 glasova za i 5 glasova suzdržanih donijelo je  

 

Odluku o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Novalje  

za 2018. godinu 

 

AD/7 Prijedlog Odluke o  I. izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu 

za 2018. godinu. 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica  Upravnog odjela Silvija Hodak Tauzer i upoznala 

vijećnike sa prijedlogom programa prema kojem se raspoređuju sredstva za potrebe socijalne 

skrbi i zdravstva. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem,  Gradsko vijeće sa 7 glasova za i 5 glasova suzdržanih donijelo je  

 

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

Novalje za 2018. godinu 

 

AD/8 Prijedlog Odluke o  I. izmjenama  i dopunama Programa javnih potreba u području 

djelovanja udruga građana Grada Novalje za 2018. godinu 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Upravnog odjela Silvija Hodak Tauzer i upoznala 

vijećnike sa prijedlogom programa prema kojem se raspoređuju sredstva za potrebe udruga. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem,  Gradsko vijeće sa 7 glasova za i 5 glasova suzdržanih donijelo je  

 

Odluku o I. izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga 

građana Grada Novalje za 2018. godinu 

 

AD/9 Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. g.  

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica upravnog odjela Ivana Kurilić i upoznala vijećnike 

sa izmjenom programa prema kojem se vrši  raspored sredstava ubranih s naslova naknade za 

nezakonito izgrađene nekretnine. 
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Po prijedlogu nije bilo rasprave pa je predsjednica Vesna Šonje Allena dala  prijedlog na 

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika. 

Glasovanjem,  Gradsko vijeće sa 8 glasova za i 4 glasa suzdržana donijelo je 

  

Odluku o I. izmjenama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. g. 

 

AD/10 Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 

2021. godinu 

Uvodno obrazloženje iznijela je voditeljica Odsjeka za proračun i financije i upoznala 

vijećnike sa nacrtom Proračuna za 2019. godinu uz napomenu da se amandmani na 

dostavljeni nacrt mogu dostaviti do 26. studenog 2018.g.  

U raspravi  vijećnik  Aleksij Škunca osvrnuo se na stavke koje se odnose na otkup zemljišta 

za  prometnice te podsjetio na prijedlog za obilaznicu koja bi išla rubom novaljskog polja, a 

vijećnica Iva Šonje vezano na najave za podizanje paušala za iznajmljivače da u Novalji 

postoje cijele kuće koje iznajmljuju bez odobrenja i upozorila na potrebu provođenja kontrole 

i inspekcije takvih objekata. 

O predloženom nacrtu proračuna se ne glasuje. Nakon dostave amandmana Gradsko vijeće će 

raspravljati na idućoj sjednici. 

 

AD/11 Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za kulturu Grada Novalje  

U uvodnom obrazloženju pročelnica Ivana Kurilić upoznala je vijećnike sa prijedlogom 

prema kojem se ustanove u kulturi ujedinjuju u jednu ustanovu radi bolje organizacije 

poslovanja i racionalizacije financijskih troškova. 

U raspravi  vijećnik Aleksij Škunca izrazio je neslaganje sa prijedlogom za ukidanje 

Gradskog muzeja kao pravne osobe i pripajanje Centru za kulturu i rekao da je Gradski muzej 

jedna stožerna  institucija koja postoji već dugi niz godina koja sada gubi pravni status, a 

postoje i neki drugi načini za ustrojavanje. 

Gradonačelnik Ante Dabo rekao je da nije zadovoljan radom Gradskog muzeja, tri javne 

ustanove imaju tri ravnatelja, tri fiskalne odgovornosti a svaki ima po jednog zaposlenog i tu 

se mora nešto mijenjati. 

Vijećnica Katarina Tamarut upitala je zašto se po istom principu ne ustroji i Gradska 

knjižnica, na što je gradonačelnik odgovorio da to sada nije u prijedlogu jer se mijenja zakon 

o knjižnicama.  

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

pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 6 glasova za 4 glasa protiv i 1 

suzdržanim donijelo  

 

Odluku o osnivanju Centra za kulturu Grada Novalje 

 

AD/12 Prijedlog Odluke o pripajanju Gradskog muzeja Grada Novalje Centru za kulturu 

Grada Novalje  

U uvodnom obrazloženju pročelnica Ivana Kurilić upoznala je vijećnike sa prijedlogom 

prema kojem se javna ustanova Gradski muzej pripaja Centru za kulturu iz ranije navedenih 

razloga i u skladu sa zakonskim odredbama. 

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

glasovanje, kojem je pristupilo 10 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 6 glasova za 

3 glasa protiv i 1 suzdržanim donijelo  

 

Odluku o pripajanju Gradskog muzeja Grada Novalje Centru za kulturu  
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Grada Novalje 

 

AD/13 Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela poduzetničke zone 

Čiponjac 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer iznijela je uvodno obrazloženje i upoznala vijećnike sa 

prijedlogom za proširenje poduzetničke zone jer za to postoje uvjeti, a sve predviđene parcele 

su zauzete.  

U raspravi vijećnik Matej Gušćić upitao je da li je to zemljište u vlasništvu Grada što je 

pročelnica Silvija Hodak Tauzer i potvrdila. 

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

pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11 glasova za, donijelo  

 

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela poduzetničke zone Čiponjac 

 

AD/14 Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 

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

prijedlogom prema kojem se vrijednost boda za obračun komunalne naknade usklađuje sa 

zakonom o komunalnom gospodarstvu i obračunava na godišnjoj razini. 

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

glasovanje. 

Glasovanju je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 6 glasova za  

1 protiv i 4 glasa suzdržana donijelo  

 

Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade 

 

AD/15 Prijedlog Odluke o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2018/2019 godini 

Prijedlog odluke o visini stipendija obrazložila je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala 

vijećnike sa prijedlogom za donošenje odluke o visini studentskih i đačkih stipendija prema 

Odluci o stipendiranju koja je donijeta na prošloj sjednici Gradskog vijeća. 

Vijećnik Aleksij Škunca rekao  je da se mladi na našem području ne odlučuju za  zanimanja 

koja su za nas deficitarna pa je upitan efekt stipendije. 

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

pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11 glasova za, donijelo  

 

Odluke o visini stipendija u školskoj/akademskoj 2018/2019 godini 

 

AD/16 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na dijelu k.č.br. 

11380 k.o. Novalja Nova 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer iznijela je obrazloženje za prijedlog kojim se ukida status 

javnog dobra na dijelu  k.č. 11380 u naselju Gajac koji koriste Ivan i Nada Herman. Budući 

da su podnositelji dostavili dokaze  da se ista nalazi u njihovom vanknjižnom vlasništvu od 

1989. godine predlaže se usvajanje zahtjeva. 

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

glasovanje. 

Glasovanju je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11glasova za  

donijelo  

 

 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na 

dijelu k.č.br. 11380 k.o. Novalja Nova 
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AD/17 Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama k.č.br. 1806/54 i k.č.br. 

1806/55 obje k.o. Novalja I 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer iznijela je obrazloženje za prijedlog kojim se osniva pravo 

građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Novalje a s namjenom za proširenje gradskog 

groblja u Novalji. 

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

glasovanje. 

Glasovanju je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11 glasova za  

donijelo  
 

Odluku o osnivanju prava građenja na nekretninama k.č.br. 1806/54  

i  k.č.br. 1806/55 obje k.o. Novalja I 

 

 

AD/18 Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Centra za kulturu Grada Novalje  

Pročelnica Ivana Kurilić obrazložila je zahtjev Centra za kulturu Grada Novalje koji, sukladno 

Zakonu traži suglasnost na Statut Centra za kulturu. 

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

glasovanje. 

Glasovanju je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 6 glasova za,1 glas  

protiv i 4 glasa suzdržana donijelo  

 

Z a k l j u č a k  

 

 Gradsko vijeće Grada Novalje  daje suglasnost  na Statut Centra za kulturu 

Grada Novalje  kako ga  je utvrdila ravnateljica Centra za kulturu  Grada Novalje. 

 

 

 

Klasa: 021-05/18-01/08 

Urbroj: 2125/06-02/01-18-02 

Novalja, 15. listopada  2018. g.  

 

 

 

 

   Zapisnik izradila        Predsjednica  

        Gradskog vijeća 

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

  


