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Z A P I S N I K  

SA IX. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA  

ODRŽANE DANA  31. SRPNJA 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. TEO VELIČAN 

10. EUGEN DABO 

11. KATARINA TAMARUT 

 

Odsutni vijećnici: 

 

12. MATEJ GUŠĆIĆ 

13. IVA ŠONJE  

 

Ostali nazočni: 

Ante Dabo, gradonačelnik Grada Novalje 

Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika  

Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela 

Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela  

Ante Dabo, savjetnik za komunalni sustav 

   

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je IX. sjednicu  Gradskog vijeća,  pozdravila sve 

nazočne,  izvršila prozivku radi utvrđivanja nazočnosti vijećnika i nakon što je utvrđeno da je 

sjednici nazočno 11 vijećnika, pozvala vijećnike da minutom šutnje odaju počast pok. Oliveru 

Dragojeviću uz dan nacionalne žalosti, a nakon toga   pozvala gradonačelnika Antu Dabo da 

iznese izvješće o aktivnostima gradskih službi od zadnje održane sjednice. 

Gradonačelnik Ante Dabo iznio je kratko izvješće o aktivnostima od zadnje održane sjednice i 

posebno istaknuo;  

- potpisan je ugovor o financiranju projekta Aglomeracije Novalja u vrijednosti od 310 

miliona kuna, 

- paralelno s iskopom kanala za aglomeraciju namjera je da se u isti ubaci i optički kabel 

ili bar cijevi za tu namjenu, 

- radovi na asfaltiranju povijesne jezgre i Jadranskog puta su završeni, 

- u idućem tjednu je otvaranje ponuda za izgradnju poduzetničkog inkubatora, 

- otvoren je javni poziv za podnošenje inicijativa za izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Grada Novalje, 

- Plan Dubac Varsan je spreman za javni uvid, a javni uvid za plan Boškinac je završen, 
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- Vodovod Južni ogranak Senj novim ustrojem postaje uslužno područje sa svim 

komunalnim društvima koja participiraju, prvi važniji projekt  biti će procrpnica, a to 

je dio naše aglomeracije, 

- pristupili smo izmjeni projekta sortirnice na odlagalištu Caska  radi usklađenja sa 

propisima, 

- u tijeku su aktivnosti oko objave javnog poziva za POS-ovu stanogradnju. 

Za obrazloženje o aktivnostima koje prati  odsjek za komunalnu infrastrukturu gradonačelnik 

je pozvao Antu Dabo, savjetnika za komunalnu infrastrukturu da iznese najnovije aktivnosti, a 

to su: 

- otpočelo je brojanje prometa u gradu, a do sada je brojan promet na ulazu u grad kako  

bi prometni fakultet dao prijedlog  za ustroj prometa, 

- ako sve bude po planu do 01. rujna 2018.g. mogla bi biti spremna dokumentacija za 

rotor Caskin put, 

- postavljeno je vanjsko vježbalište na sportskom centru, 

- na području MO Zubovići u tijeku je uređenje groblja, a završena je planirana faza 

uređenja boćališta u Dražici, 

- u Gajcu je uređen krov crkve, 

- prije početka sezone uređena je plaža Jadra, a do iduće sezone u planu je napraviti 

projekt uređenja plaže Babe u Novalji,  

- na ulazu u Grad postavljene su tabele dobrodošlice, 

- sve je spremno za početak radova na izgradnji  Kulturnog centra Gozdenica, a u planu 

je   krenuti s radovima  15. rujna 2018.g., 

- s Udrugom branitelja dogovaraju se aktivnosti oko uređenja okoliša križa na Žigljenu, 

- pred sezonu je probijeno oko 4 km biciklističke staze od Vidalići do Paškog trokuta. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Aleksij Škunca 

1. Javni red i mir; u susjedstvu je zgrada u kojoj žive policajci koji dolaze na ispomoć u 

sezoni i remete javni red i mir cijeloj ulici. Svi veliki iznajmljivači imaju zaštitara i 

smatram da bi i ovo trebalo rješavati na taj način. 

2. Proširenje koncesije na plažu Vrtić koja servisira goste kampa, oni ubiru prihode, a 

plažni prostor se smanjuje. 

3. Promet u Kranjčevićevoj ulici; Sunturistov promet bi trebalo izmjestiti na drugu 

lokaciju. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. U većem dijelu bi se složio s vama što se tiče smještaja policije koja je tu da pravi red, 

a oni samo prave nered.  

Ako će festivali ostati morati će se i sami obvezati jer ovo sada je teško kontrolirati. 

Dobar primjer je Fresh Island koji je sa sobom doveo 30 zaštitara radi održavanja reda 

i mira. 

2. Koncesija u Vrtiću; to je škola jedrenja, odličan sadržaj, ne možemo se svega odreći 

radi plažnog prostora. 

3. Promet; smatram da će rotor „Caskin put“ situaciju u prometu promijeniti na bolje. 

 

Vijećnik Eugen Dabo pohvalio je postavljanje pametnih klupa u Gradu. 

1. Podnijeli ste prijavu protiv party brodova, koji su uzroci te prijave? 
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2. Gužve u gradu koje stvaraju autobusi koji dovoze goste i imaju svugdje punktove za 

ukrcaj i iskrcaj pa se postavlja pitanje čemu onda kolodvor, a imamo i gradski prijevoz 

i taksiste. 

3. Status kolodvora; imamo rampe koje su u zraku, kolodvor je neuredan i ne ostavlja baš 

pozitivan dojam. 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Party brodovi su dosta diskutabilni, prave probleme i izazivaju buku i nered. Od strane 

stručnjaka sam upozoren i kad sam vidio sliku broda prekrcanog mladima  uputio sam 

Lučkoj kapetaniji dopis  na temu sigurnosti  party brodova i tražio od nadležnih tijela 

da provjere ispravnost brodova. Predlagao sam Lučkoj upravi da idu na Žigljen ali 

preseljenje na Žigljen bi stvarilo još dodatnih problema  i operativno i vizualno pa smo 

u dogovoru s njima odustali od te ideje. 

2. Promet autobusa po gradu, nakon ove analize slijedi studija i naglasak će biti na taj  

problem. Autobusi u uskim ulicama su neprihvatljivi, prometna studija će morati dati 

jasna rješenja i prema tom prometu ćemo biti stroži. 

3. Autobusni kolodvor; slažem se, prihvaćam kritiku, kolodvor nije čist i nadam se da 

ćemo licenciranjem i peronizacijom uspjeti uvesti red i iduće godine bi trebalo biti 

drugačije. 

 

Vijećnik Teo Veličan 

1. U kuloarima se čuju informacije da postoji šansa da Hide out fesival ode iz Novalje. 

Oni traže termin od 1. – 5. 7.  Grad se ne slaže s tim i postoji šansa da odu. Situacija je 

daleko od idealne ali svi od toga festivala imaju koristi. Procjene je da se tu generira 

oko 20 mil. eura. Da li mi ako oni odu imamo neku alternativu? Pitanje je kako će 

ostali promotori reagirati na to. Prijedlog je da iza sezone provedemo jedan 

savjetodavni referendum s pitanjem da li želimo ili ne ovaj festival. Što će biti sa 

sezonom. Neposredno od toga živi cijela Novalja. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Slažem se, teško pitanje, pogotovo gradonačelniku koji ima najveću odgovornost. To 

treba pametno odvagnuti da li ili ne festival. Jedini je problem što se njima žuri s 

objavom termina.  

Odluka nije donijeta, treba dobro odvagnuti definitivno za destinaciju smatram da je 

dugoročno štetno, a trenutna korist. Zatražio sam od udruge iznajmljivača i obrtnika 

da naprave jednu anketu među svojim članovima pa ćemo vidjeti povratnu 

informaciju. 

Ako se desi da im se da još jedna šansa u prvom tjednu srpnja, ovakvi festivali nije 

poželjno da nam ulaze u špicu, tražit ćemo od njih ugovore i da se Grad uključi u 

organizaciju da se zna koja su prva i obaveze jer po ovom principu kako je njima 

isplativije nije naša strategija.  

 

    Vesna Šonje Allena, predsjednica 

1. Da li ste im ponudili termin tjedan prije? 

 

    Gradonačelnik Ante Dabo  

1. Nudili smo im 17. lipnja, međutim oni to ne prihvaćaju. U petak ćemo imati sastanak i 

donijeti konačnu odluku. 

Vijećnik Teo Veličan 

Treba donijeti odluku da se na javnim površinama ne može davati nikakva usluga 

onima koji su goli i nedolično odjeveni. 
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Gradonačelnik Ante Dabo  

Mi ćemo tijekom zime izraditi odluku o izmjeni odluke o komunalnom redu gdje ćemo 

sankcionirati one ugostitelje koji koriste javnu površinu  ako poslužuju ovakve goste ili 

daju druge usluge. 

Vijećnica Katarina Tamarut 

Nije možda problem toliko ni golotinja koliko bombice i baloni na javnim površinama, 

oni se inhaliraju balonima na javnim mjestima. Zašto to nije protuzakonito? 

 Gradonačelnik Ante Dabo  

To je zakon RH i jedino carina može postupati po tim bombicama. Kad bi Grad imao alate 

mi bi to riješili, to je naš problem. Nakon sezone treba napraviti jednu tribinu i u 

smirenom tonu reći svi  koja je naša trenutna turistička stvarnost, čemu težimo u interesu 

da od destinacije napravimo bolji proizvod. 

 

Vijećnik Lukica Šuljić 

1. Promet, sigurnost, čistoća, taksisti ove godine nismo bili dovoljno spremni i za svaki 

nered  mislim da smo djelomično i sami krivi jer imamo dovoljno dugačku zimu da te 

probleme rješimo s našim djelatnicima. Smatram da ovakve bitne odluke kao što je 

održavanje festivala Hide out ne možemo preko koljena donositi. Mislim da je to prvi 

ozbiljni projekt koji u sezoni donese neki novac.  

Možda bi održavanje festivala s početkom 30. lipnja dalo dobar produženi vikend bez 

partijanera, od 22.  srpnja kada i naši susjedi Slovenci imaju  praznik pa je prilika da 

možda nešto drugačije ponudimo u tom periodu nego što nudi Zrće.  

 

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA  

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena predložila je verifikaciju zapisnika sa VIII. sjednice 

Gradskog vijeća. 

 Verifikacija Zapisnika s VIII.  sjednice  Gradskog vijeća održane dana 04. lipnja  

2018. godine izvršena je bez primjedbi. 

 

Do početka sjednice na prijedlog dostavljenog  dnevnog reda nije pristigla ni jedna 

primjedba, nije predložena nadopuna pa se dnevni red smatra usvojenim i o njemu se ne glasa. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog Odluke o donošenju II.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  Grada 

Novalje. 

2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja. 

3. Prijedlog Odluke o načinu korištenja elektro akustičnih uređaja u izdvojenoj turističkoj 

zoni Zrće. 

4. Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela naselja Novalja i pripajanju naselju Stara Novalja. 

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. 

6. Prijedlog Odluke o XI. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu. 

7. Prijedlog Odluke o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišnih 

knjiga te izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za 

katastarsku općinu Novalja. 

8. Prijedlog Odluke o uređenju imovinskopravnog stanja  dijelova nekretnina k.č. br. 

1838/136, 1834/3 i k.č.br. 1834/6 sve k.o. Novalja 

9. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija zgrade 

DVD-a Novalja“. 
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10. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i 

dogradnja dječjeg vrtića „Carić“ Novalja. 

11. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Novalju. 

 

 

AD/1 Prijedlog Odluke o donošenju II.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  

Grada Novalje 

Uvodno obrazloženje po prijedlogu iznijela je voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje, 

Gordana Vuković i upoznala vijećnike sa prijedlogom izmjena i istaknula sve točke koje se 

predlažu za izmjenu i usklađuju s Prostornim planom Županije Ličko-senjske. 

U raspravi,   vijećnik Aleksij Škunca konstatirao je da je većina ovih  izmjena i dopuna na 

dobrom tragu međutim već je ove godine izdano 130 građevinskih dozvola po starom planu. 

Visina gabarita pojedinih objekata u prvom redu  nije prihvatljiva, pozdravlja izgradnju 

hotela,  a problematični su aparthoteli gdje  se vidi problem i apartmanizacija. Ovo malo 

prostora što je ostalo treba zaštititi. 

Gradonačelnik Ante Dabo o usporedbi  visine planiranog hotela i visine zvonika crkve sv. 

Katarine koja se nalazi na 32 m nadmorske visine ne može se uspoređivati i ponovio izjavu 

ministra turizma koji je rekao da nema destinacije bez hotela i oni su lokomotiva svakog 

razvoja i produženja sezone na što je vijećnik Aleksij Škunca podsjetio da je on rekao da 

pozdravlja izgradnju hotela. 

Vijećnik  Eugen Dabo upitao je da li je ovime obuhvaćena i plaža Zrće, a gradonačelnik je 

odgovorio da u ovim izmjenama Zrće nije predloženo jer su još jedne izmjene u proceduri u 

kojima će biti. 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje, kojem je pristupilo 11 

vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 4 (četiri) suzdržana  

donijelo  

 

Odluke o donošenju II.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  Grada Novalje 

 

AD/2 Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja 

Predsjednik Komisije za javna priznanja Ante Dabo upoznao je vijećnike sa inicijativom za 

dodjelu javnog priznanja – proglašenje počasnim građanima Izbornika hrvatske nogometne 

reprezentacije Zlatka Dalića i hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena koji su 

povremeni stanovnici Novalje i istaknuo njihov nemjerljiv doprinos promociji Hrvatske u 

svijetu pa tako i Grada Novalje. 

U raspravi  vijećnik Aleksij Škunca podržao je prijedlog za dodjelu priznanja i rekao da bi 

morali uključiti i HNS i Maria Kustića sada u osmišljavanje sportskih sadržaja i 

infrastrukture.   

Gradonačelnik Ante Dabo potvrdio je da je kontaktirao i sa HNS-om u cilju kandidiranja 

jednog projekta sportskog centra za što smatra da je odlična priča pogotovo kad se u blizini 

nalazi nekoliko hotela. 

Eugen Dabo podsjetio je da na području Grada  ima još jedan sportski djelatnik koji je stalni 

stanovnik Grada Novalje i predložio da mu se dodijeli zahvala. 

Gradonačelnik Ante Dabo uputio je vijećnika da podnese inicijativu za dodjelu priznanja koja 

će proći proceduru. 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje, kojem je pristupilo 11 

vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za i 1 (jednim)  

suzdržanim  
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donijelo  

Odluku o dodjeli javnih priznanja 

 

Gradsko vijeće Grada Novalje dodjeljuje  javno priznanje  

 

P O V EL J U 

 

POČASNI GRAĐANIN GRADA NOVALJE 

 

slijedećim laureatima: 

 

1. ZLATKU DALIĆU, Izborniku hrvatske nogometne reprezentacije  

2. DEJANU LOVRENU, hrvatskom nogometnom reprezentativcu 

 

 

AD/3 Prijedlog Odluke o načinu korištenja elektro akustičnih uređaja u izdvojenoj 

turističkoj zoni Zrće 

 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa prijedlogom 

odluke kojom se regulira razina buke u zoni Zrće koja utječe na sve mjesne odbore koji 

graniče sa navedenom zonom. 

U raspravi,  vijećnik  Eugen Dabo podržao je prijedlog  i upitao da li članak 7. znači da 

komunalno redarstvo Općine Kolan ima ovlasti nad našim dijelom zone kao i naše komunalno 

redarstvo na njihovom dijelu  što je  gradonačelnik potvrdio, a vijećnik Ivan Kustić je 

predložio da se odluci doda i članak da se odluka ne može ubuduće mijenjati bez suglasnosti 

mjesnih odbora Vidalići – Kustići, Novalja i Gajac. 

Vijećnici su prihvatili prijedlog pa je predsjednica Vesna Šonje Allena dala prijedlog na 

glasovanje s time da se člankom 8. definira navedeni prijedlog i glasi: 

„ Članak 8. 

Gradsko vijeće ne može donijeti izmjenu ili dopunu ove odluke bez suglasnosti mjesnih 

odbora Novalja, Gajac i Kustići – Vidalići.“ 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje, kojem je pristupilo 11 

vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11(jedanaest) glasova za donijelo 

 

Odluku o načinu korištenja elektro akustičnih uređaja 

u izdvojenoj turističkoj zoni Zrće 

                                                                                                                                                         

AD/4 Prijedlog Odluke o izdvajanju dijela naselja Novalja i pripajanju naselju Stara 

Novalja 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer iznijela je prijedlog prema kojem bi se dio naselja Novalja 

odnosno područje na kojem je hotel Boškinac pripojio naselju Stara Novalja radi prijave na 

natječaj za sredstva  kod EU fondova. Prijavu bi podnijelo društvo Komunalije d.o.o. za 

projekt izgradnje sanitarne odvodnje za područje od ulice Put žanjeve drage do građevinske 

zone Boškinac, a budući da se hotel Boškinac ionako naslanja na komunalnu infrastrukturu 

Stare Novalje ništa se ne mijenja. 

Ispred Vijeća MO Stara Novalja vijećnik Anton Denona iznio je pozitivan stav mjesnog 

odbora o pripajanju zone Boškinac mjesnom odboru Stara Novalja. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje, kojem je pristupilo 11 

vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11(jedanaest) glasova za donijelo 
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Odluku o izdvajanju dijela naselja Novalja i pripajanju naselju Stara Novalja 

 

AD/5 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer upoznala je vijećnike sa prijedlogom za dopunu odluke o 

priključenju prema kojoj se za priključenje na vodne građevine mora priložiti dokaz o uplati 

komunalnog doprinosa. 

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

glasovanje, kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 

11(jedanaest) glasova za donijelo 

 

Odluku o dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 

 

AD/6 Prijedlog Odluke o XI. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Silvija Hodak Tauzer i predložila da se za 

izgradnju aparthotela izmijeni cijena za obračun komunalnog doprinosa odnosno poveća  od 

60,00 kn m3 na 90,00 kn m3. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika, pa je Gradsko vijeće sa 11 (jedanaest) glasova za 

donijelo  

 

Odluku o XI. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 

 

AD/7 Prijedlog Odluke o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišnih 

knjiga te izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za 

katastarsku općinu Novalja 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa prijedlogom 

kojim se utvrđuje način sufinanciranja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga. 

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

glasovanje, kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće sa 11 (jedanaest) glasova za 

donijelo  

  

 

Odluka o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišnih knjiga  

te izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za  

katastarsku općinu Novalja 

 

 

AD/8 Prijedlog Odluke o uređenju imovinskopravnog stanja  dijelova nekretnina k.č. 

br. 1838/136, 1834/3 i k.č.br. 1834/6 sve k.o. Novalja 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer u uvodnom izlaganju upoznala je vijećnike sa postupkom 

koji traje još od 2002. godine, a radi se o zamjeni i prodaji zemljišta u poduzetničkoj zoni 

Čiponjac. 

Uz konstataciju vijećnika Aleksija Škunce da je dio parcele koji je obojan zelenom bojom bio 

vlasništvo poduzeća Zrće d.d predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na 

glasovanje, kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11 

(jedanaest) glasova za donijelo  

 

Odluku o uređenju imovinskopravnog stanja  dijelova nekretnina k.č. br. 1838/136, 

1834/3 i k.č.br. 1834/6 sve k.o. Novalja 
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AD/9 Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija 

zgrade DVD-a Novalja“ 

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

prijedlogom odluke koja se donosi radi prijave na natječaj za mjeru 7., a za obnovu i 

rekonstrukciju zgrade DVD-a Novalja. 

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

glasovanje, kojem je pristupilo 11 vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11 

(jedanaest) glasova za donijelo  

O D L U K U  

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  

„Rekonstrukcija zgrade DVD-a Novalja“ 

 

AD/10 Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i 

dogradnja dječjeg vrtića „Carić“ Novalja 

U uvodnom obrazloženju pročelnica Silvija Hodak Tauzer upoznala je vijećnike sa 

postupkom za prijavu na natječaj za   mjeru 7., a za projekt rekonstrukcije i dogradnje dječjeg 

vrtića „Carić“ Novalja. 

Dinko Škunca ispred Odsjeka za EU fondove objasnio je proceduru postupka prijave. 

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

glasovanje, kojem je pristupilo 11 vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11 

(jedanaest) glasova za donijelo  

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

„Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića „Carić“ Novalja 

 

AD/11 Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Novalju 

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Novalje Ivica Supić obrazložio je proceduru  izrade i 

donošenja Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Novalju koju je izradila tvrtka Defensor 

iz Varaždina u suradnji sa gradskim službama. 

U raspravi vijećnica Katarina Tamarut naglasila je potrebu izrade protupožarnih puteva 

posebno kroz šumicu na plaži Zrće, a gradonačelnik je odgovorio da je u planu za 2019. 

godinu izvršiti probijanje tog puta. 

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

pristupilo 11 vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za 

donijelo  

 

O D L U K U  

o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Novalju 

 

 

Klasa: 021-05/18-01/07 

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

Novalja, 31. srpnja  2018. g.  

 

Sjednica završena u 12,05 sati. 

 

   Zapisnik izradila        Predsjednica  

        Gradskog vijeća 

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

  


