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Z A P I S N I K  

SA XXXVI. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE  

 

 

 održane dana  16. prosinca 2020 g. (srijeda) u Gradskoj knjižnici (Dalmatinska ulica 

br. 11) s početkom u 09,00 sati. 

 

Sjednici nazočni: 

1. Vesna Šonje Allena, predsjednica Gradskog vijeća     

2. Zlatko Vidas Šerif   

3. Anton Denona   

4. Marin Lončarić  (vijećnik je sudjelovao u radu sjednice putem videokonferencije) 

5. Lukica Šuljić   

6. Ivan Kustić Joskan   

7. Gorana Badurina  

8. Aleksij Škunca 

9. Eugen Dabo 

10. Matej Gušćić 

11. Iva Šonje 

12. Teo Veličan 

 

Odsutni: 

 

13. Katarina Tamarut 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je sjednicu i nakon izvršene prozivke kojom je 

utvrđeno da je sjednici nazočno 12 (dvanaest) vijećnika, pozvala gradonačelnika da izvijesti 

vijećnike o aktivnostima. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo je  izvijestio o svim aktivnostima koje vodi gradska uprava na 

području Grada od zadnje sjednice Gradskog vijeća. 

 

- U sklopu 5. tendera aglomeracije otvoren je javni natječaj za  pročišćivač otpadnih 

voda,  od dvije ponude, nakon stručne analize nijedna nije ispravna te očekujemo dvije 

ostale ponude da vidimo da li će biti ispravne, ako ne budu morat ćemo ići na 

ponovljeni natječaj, 

- Svi ostali radovi po aglomeraciji idu dinamikom koja je zacrtana i do ljetne sezone 

znatni dio radova će biti izvršen,  

- Od ministarstva mora zaprimili smo dokument kojim  je naša prijava za primorsku 

ulicu prošla i računamo da će u roku pet dana donijeta odluka o financiranju i uskoro i 

potpis ugovora, 

- Projekt kompostana se prijavljuje do kraja ove godine, 

- Sortirnica kojom zaokružujemo kompletan sustav gospodarenja  otpadom također je u 

fazi prijave projekta i nadamo se da ćemo dobiti i taj projekt koji vrijede 8,5 mil. Kuna 



2 

 

Gradonačelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa cijelom situacijom oko koncesije za plažu 

Zrće i nazočnošću novinara RTL potrage koji su od šaptača dobili informacije i dojavu i to od 

vijećnika HDZ-e. Povod je  Urbanistički plan uređenja zone Zrće i nakon javnog izlaganja na 

kojem su koncesionari grubo izrazili svoje neslaganje s prijedlogom koji u konačnici daje više 

prostora koncesionarima nego što je to definirano Idejnim rješenjem i studijom na temelju 

koje su dobili pravo na koncesiju. Cijela reportaža  RTL vezano za UPU Zrće je bila pristrana 

i tendenciozna.  

 

Nedavno je portal Indeks također objavio jedan članak vezano za UPU Zrće i vrlo korektno su 

to napravili. 

Kad se uzme u obzir, nekultura i nekorektnost u medijskom prostoru RTL-a,  ponovo direktor 

koncesionara obilazi sa članovima HDZ-e plažu i grad i razne punktove i daju informacije te 

Grad prima upite na koje će odgovoriti i na sva pitanja će dobiti pisane odgovore.  

Najveća oporbena stranka u Novalji nije se očitovala na prijedlog UPU Zrće  na prošloj 

sjednici Gradskog vijeća. 

Svojim dopisom RTL potraga proziva i predsjednicu Gradskog vijeća kao predsjednicu 

Povjerenstva za arhitektonsku uspješnost i sve članove Povjerenstva na koje dolaze predmeti 

koji su po svojoj veličini i značaju važni i o njemu donosi sud pet stručnih osoba. U pravilu 

pola tih projekata se vraća na doradu, a ako je neki njihov projekt na razmatranju o njemu ne 

glasuju. 

Cilj je te reportaže prikazati mene, gradsku upravu kao koruptivnu organizaciju.  

Konačno pitanje, kako je donijet UPU luke s marinom bez uspjelog referenduma koji nije bio 

obvezujući već savjetodavni. 

Pravi referendum ponovno će biti  u svibnju iduće godine kad budu izbori, zato gospodo koji 

stajete na stranu onih koji devastiraju plažu Zrće ali sve ono što nije u idejnom rješenju biti će 

uklonjeno. 

O zaduženosti Grada; u prosincu iduće godine Grad će vratiti kredit za Trg Bazilike od 4 

miliona kuna, a ovaj grad je za uređenje trga Alojzija Stepinca, Dalmatinsku ulicu, povijesnu 

jezgru od skoro 19 mil kuna bez kune kredita, a pri tome podigli i ostale standarde. 

 

AKTUALNI SAT 

Vijećnik Eugen Dabo 

U ime kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice odbacio je insinuacije da je HDZ 

pozvao RTL, ustvrdio da je to učinio sam gradonačelnik svojim komentarom. 

„Sve no što sam rekao u kameru mogu reći i na TV Novalja. Zrće trenutno nije u našem 

fokusu interesa, a do 2013. godine  je Zrćem upravljala Novalja, a vašim dolaskom je predana 

u ruke Županiji. Vi ste pokrenuli postupke za utvrđivanje granice pomorskog dobra za plažu 

Zrće.  

U fokusu našeg interesa je luka i marina Novalja, prezaduženost građana, a što se tiče 

referenduma na kojem je izlaznost bila 31% u odnosu na izbore prije toga kad je izlaznost bila 

65%, i zato smo pozvali ljude da bojkotiraju referendum.“ 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena upozorava vijećnika da je aktulani sat u kojem ima pravo na 

tri pitanja. 

Gradonačelnik Ante Dabo odbacuje tvrdnju da je on pozvao novinare, a utvrđivanje granice 

pomorskog dobra je bilo radi aglomeracije. Vezano za luku i marinu protiv koje su sada 

vijećnici HDZ-a podsjeća na projekt marine koju su zagovarali koja je imala 15000 m2 bruto 

tlocrtne izgrađenosti i ovdje prisutni vijećnici su glasovali za takav projekt koji je bio grad 

ispred Novalje. 
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Vijećnik Aleksij Škunca konstatirao je da je neumjesno prozivati ljude kojih ovdje nema i 

selektivno i demagoški imputirati nešto. Intencija i zalaganje treba biti na transparentnosti i 

trošenju proračunskih sredstva. 

 

Vijećnik Lukica Šuljić zaključio je da je javno izlaganje bilo prije nekoliko mjeseci, a nitko 

od oporbenih stranaka nije bio nazočan na tom događaju. 

Vijećnik Teo Veličan rekao je da se UPU Zrće dvije godine dogovara s Gradom da bi sve palo 

kod zadnjeg čitanja, a prije je sve bilo u redu. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo objasnio je da je u postupku izrade Prostornog plana  razgovrao sa 

svima, a kad je krenula izrada  UPU oni su uporno odbijali dogovor, konačno smo sjeli za stol 

u studenom 2019.g. da bi došli do nekog kompromisa da se zadovolji sve interese ali i Grada. 

Odgovorili su mi u travnju 2020. godine. 

HDZ se ne može oprati da drži stranu koncesionarima i njihove izjave su lažne.  

Vijećnik Matej Gušćić  je upozorio predsjednicu da vodi sjednicu po Statutu i Poslovniku 

Gradskog vijeća. 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena zaključila je aktualni sat i predložila nadopunu dnevnog 

reda: 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o stjecanju i zamjeni nekretnina.  

2. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o grobljima. 

 

Glasovanjem, kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika sa 12 (dvanaest) glasova za 

prihvaćena je nadopuna dnevnog reda. 

 

 

 Verifikacija Zapisnika s XXXV. sjednice Gradskog vijeća održane dana 09. prosinca   

2020. godine. 

 Radi kratkog vremena za izradu zapisnika sa XXXV. Sjednice Gradskog vijeća 

dostavljen je skraćeni Zapisnik. Zaključeno je da će se Zapisnik sa XXXV. Sjednice 

verificirati na idućoj sjednici Gradskog vijeća kad se pripremi kompletan zapisnik.  

 

 

1. Prijedlog Proračuna Grada Novalje za 20121. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 

godinu. 

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu. 

3. Plan razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2021. – 2023. godine. 

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje 

za 2021. godinu. 

5. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. 

godinu. 

6. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu. 

7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2021. godinu. 

8. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje za 2021. godinu. 

9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Novalje za 2021. godinu. 

10. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Novalje za 

2021. godinu. 
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11. Prijedlog Programa javnih potreba u području djelovanje udruga građana Grada 

Novalje za 2021. godinu. 

12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu. 

13. Prijedlog Odluke o utrošku dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta 

boravka turista  na području Grada Novalje za 2021. godinu. 

14. Prijedlog Plana raspodjele spomeničke rente za 2021. godinu. 

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova Gradskog  vijeća izabranih s liste grupe birača za 2021. godinu. 

16. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi. 

17. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2020. godinu. 

18. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje  za 2021. 

godinu. 

19. Izvješće o radu Stožera civilne zaštite Grada Novalje vezano uz pandemiju SARS-

COV-2. 

20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o stjecanju i zamjeni nekretnina.  

21. Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o grobljima. 

 

 

 

AD/1 Prijedlog Proračuna Grada Novalje za 20121. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 

godinu 

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

financije i upoznala vijećnike sa konačnim prijedlogom koji je prošao prvo čitanje i 

amandmane te Odbor za proračun koji je predložio usvajanje prijedloga. 

Amandman je u zakonskom roku podnijet od strane Hrvatske demokratske zajednice te je 

prihvaćen i ugrađen u konačni prijedlog. 

U raspravi  vijećnik  Aleksij Škunca obrazložio je amandmane koje je podnijela Hrvatska 

demokratska zajednica te zaključio da je proračun preoptimističan jer gospodarske aktivnosti 

ne daju razlog optimizmu. 

Vijećnik Teo Veličan upitao je za program e grad da li je predviđen i za komunalna poduzeća, 

a zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić obrazložio je da je ovo samo za Grad jer su 

komunalna poduzeća Trgovačka društva i dodao da se radi na instalaciji tog sustava i izrazio 

nadu da će to uskoro dogoditi jer su aplikacije jako skupe. 

Vijećnik Eugen Dabo izrazio je zadovoljstvo prihvaćanjem amandmana i postavio pitanje o 

kreditnim zaduženjima Grada, odvajanjima za sigurnost te zašto nije realiziran ugovor sa 

MUP-a za izgradnju zgrade u Novalji?  

Gradonačelnik Ante Dabo obrazložio je da je MUP odustao od zgrade u Novalji te su izašli iz 

tog ugovora. Vezano za transparentnost, kao Skupština TD Arburoža i Komunalije inzistirat 

će da se i oni uključe u sustav.  

Vijećnik Matej Gušćić rekao je da HSS nisu davali amandmane na prijedlog Proračuna, 

smatra da je proračun optimističan i odlučeno je da će kod glasovanja o proračunu biti 

suzdržan. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena predložila je glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) 

vijećnika. Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donijelo 

je Proračun Grada Novalje za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

 

 

AD/2 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu 

U uvodnom obrazloženju Spomenka Tamarut upoznala je vijećnike sa prijedlogom Odluke 

koja se donosi uz Proračun a definira njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, 
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upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, 

ovlasti Gradonačelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 (jedanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 4 (četiri) suzdržana Gradsko vijeće donosi Odluku o 

izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu 

 

AD/3 Plan razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2021. – 2023. godine 

Planom razvojnih programa predviđaju se projekti i programi koji će se provoditi kroz iduće 

tri godine, a koji su predviđeni i u proračunu. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Plan 

razvojnih programa  Grada Novalje za razdoblje  2021.- 2023.  godine 

 

AD/4 Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 

2021. godinu 

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Ante Dabo iznio je obrazloženje za program 

kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom 

pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje 

programa s naznakom izvora financiranja. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Program 

održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 2021. godinu 

 

AD/5 Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. 

godinu 

U uvodnom obrazloženju Ante Dabo, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav 

upoznao je vijećnike sa novim programom koji se prvi put donosi, a  sadrži opis poslova s 

procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s 

naznakom izvora financiranja.   

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Program 

gradnje  komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 2021. godinu 

 

 

AD/6 Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu 
Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Ante Dabo obrazložio je Program građenja 

komunalne infrastrukture koji se  izrađuje i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama 

uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na 

temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim 

mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.  

U raspravi vijećnica Gorana Badurina upitala je da li se asfaltiranja predviđaju i na području 

mjesnih odbora? 

Pročelnik Ante Dabo odgovorio je da je Ugovorom za asfaltiranje predviđeno  u tri faze; prva 

faza do ljeta 2020, druga faza je u tijeku( upojni bunar na Potočnici) i treća faza je asfaltiranje  

na proljeće. 
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Nakon  rasprave  predsjednica Vesna Šonje Allena daje prijedlog na glasovanje kojem je 

pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Program 

građenja objekata i uređaja   komunalne infrastrukture na području Grada Novalje za 2021. 

godinu 
 

 

AD/7 Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2021. godinu 

Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru, a koja je prihod Proračuna Grada Novalje za 2021. godinu 

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se u 

proračunu Grada Novalje za 2021.g. u iznosu od 100.000,00 kn, te će se isti utrošiti za izradu 

projektne dokumentacije. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Program 

gradnje utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene  zgrade u prostoru  

za 2021. godinu 

 

 

AD/8 Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje za 2021. godinu 

Pročelnica Ivana Kurilić u obrazloženju upoznala je vijećnike sa rasporedom sredstava 

u proračunu namijenjenih za potrebe obrazovanja. Cilj ovog Programa je nesmetano odvijanje 

odgojno-obrazovnog procesa za svu djecu sa područja Grada Novalje od rane, predškolske i 

srednjoškolske dobi, a imajući u vidu boravak djece u dječjem vrtiću, sufinanciranje 

udžbenika osnovne i srednje škole i sufinanciranje prijevoza učenika. 

Dodatni poticaj studiranju, ali i razvijanju obrtništva Grad osigurava stipendiranjem 

studenata i učenika deficitarnih zanimanja. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Program 

javnih potreba u obrazovanju   za 2021. godinu 

 

 

AD/9 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Novalje za 2021. godinu 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa programom prema 

kojem se raspoređuju sredstva namijenjena financiranju projekata u kulturi. 

U raspravi vijećnik Aleksij Škunca upitao je da li kulturni centar Gozdenica spada u 

nadležnost Centra za kulturu, a gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je potvrdno ali je zgrada 

u vlasništvu Grada i potrebno će biti zaposliti još jednog domara. 

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

pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Program 

javnih potreba u kulturi  Grada Novalje za 2021. godinu 

 

AD/10 Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Novalje za 

2021. godinu 

Cilj socijalnog programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba svih, a posebice 

onih najpotrebitijih građana, koji iz materijalnih, zdravstvenih, obiteljskih i drugih razloga 
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nisu u mogućnosti svojim redovnim primanjima pokriti osnovne životne troškove, troškove 

obrazovanja, smještaja ili liječenja. Uspješnosti provođenja programa uvelike doprinosi i 

suradnja s udrugama civilnog društva.   

Ovaj program realizira se novčanim i nenovčanim sredstvima, sukladno zakonu i 

gradskoj odluci o socijalnoj skrbi i zdravstvu.   

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Program 

javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Novalje za 2021. godinu 

 

AD/11 Prijedlog Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada 

Novalje za 2021. godinu 

Programom javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Novalje za 2021. 

godinu utvrđuju se javne potrebe koje obuhvaćaju djelatnosti, programe i aktivnosti od 

interesa za Grad Novalju, s ciljem poticanja građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u 

razvoju lokalne zajednice. Za navedeni program predviđaju se sredstva u iznosu od 

400.000,00 kuna. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Program 

javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Novalje za 2021. godinu 

 

 

AD/12 Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu 

Pročelnica Ivana Kurilić iznijela je kratko obrazloženje Programa javnih potreba u sportu 

Grada Novalje za 2021. g. i upoznala vijećnike da je u Proračunu Grada Novalje predviđeno 

530.000,00 kuna putem Zajednice sportova i 100.000,00 kuna  za održavanje nogometnog 

stadiona „Cissa“. Sredstva za održavanje nogometnog stadiona osigurati će se iz Proračuna  

Grada Novalje za 2021. godinu, a u svrhu podizanja kvalitete sportskih kapaciteta na području 

Grada Novalje.  

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Program 

javnih potreba u sportu  za 2021. godinu 

 

 

AD/13 Prijedlog Odluke o utrošku dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta 

boravka turista  na području Grada Novalje za 2021. godinu 

Pročelnica Ivana Kurilić iznijela  je uvodno obrazloženje za prijedlog odluke prema kojoj se 

raspoređuju sredstva boravišne pristojbe. Od ukupno ubranih sredstava s naslova boravišne 

pristojbe 65% sredstava pripada  turističkoj zajednici Grada Novalje od čega 30% sredstava 

turistička zajednica Grada Novalje doznačuje Gradu Novalji. Navedena sredstva koriste se 

isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na način kako je predloženo u Odluci. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Odluku o 

utrošku dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista  na 

području Grada Novalje za 2021. godinu 
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AD/14 Prijedlog Plana raspodjele spomeničke rente za 2021. godinu 

U uvodnom obrazloženju pročelnica Ivana Kurilić upoznala je vijećnike sa prijedlogom plana 

prema kojem se raspoređuju sredstva uprihođena s naslova spomeničke rente koja iznose 

50.000,00 kuna za 2021. godinu i ona će se rasporediti za financiranje izgradnje kulturnog 

centra Gozdenica. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi  Plan 

raspodjele spomeničke rente za 2021. godinu 

 

AD/15 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova Gradskog  vijeća izabranih s liste grupe birača za 2021. godinu 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za i 2 (dva) suzdržana Gradsko vijeće donosi  Odluku o 

raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog  vijeća 

izabranih s liste grupe birača za 2021. godinu 

 

AD/16 Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić upoznao je vijećnike sa prijedlogom Odluke o I. 

izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi kojom se predlaže  

da se poduzetničke zone Čiponjac i Zaglava–Prozor izdvoje iz zone naplate 

komunalne naknade za naselje Novalju, te da se formiraju kao samostalne zone. 

Nadalje, predlaže se da se koeficijenti zone za Čiponjac i Zaglavu–Prozor smanje na 

visinu 0,15 odnosno 0,10. 

Navedenim smanjenjem koeficijenta zone predlaže se niži iznos komunalne naknade 

za poduzetnike u navedenim zonama od sadašnjeg sa ciljem poticanja razvoja 

poduzetništva u poduzetničkim zonama Grada Novalje. 

U raspravi je vijećnik Matej Gušćić konstatirao je da se prema Zakonu  koeficijent stavlja 

prema opremi zone i zaključio da ova odluka ide u korist isključivo poduzetnicima u PZ 

Čiponjac koji već imaju u startu umanjenje te odluka nije ravnomjerna. 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić odgovorio je da je namjera da  što više poduzetnika 

preseli u zonu svoje poslovne prostore. 

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

pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 5 (pet) suzdržanih Gradsko vijeće donosi Odluku o I. 

izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

 

AD/17 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2020. godinu. 

U uvodnom obrazloženju načelnik Stožera civilne zaštite Marijan Šuljić upoznao je vijećnike 

sa analizom aktivnosti i stanja civilne zaštite u 2020. godini  na temelju koje je potrebno 

izraditi i plan djelovanja za 2021. godinu. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za  Gradsko vijeće donosi  Analizu stanja sustava 

civilne zaštite na području Grada Novalje za 2020. godinu 
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AD/18 Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje  za 2021. 

godinu 

Načelnik Stožera civilne zaštite Marijan Šuljić upoznao je vijećnike sa planom razvoja 

sustava civilne zaštite u 2021. godini kojim se predviđa pravac  razvoja civilne zaštite s 

planovima njihove realizacije odnosno kako bi se ostvario željeni rezultat misije i razvojne 

vizije s konačnim ciljevima.  

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje u 2020. godini, te 

Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Novalje, donosi 

se godišnji plan aktivnosti za iduću godinu. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za  Gradsko vijeće donosi Plan razvoja sustava civilne 

zaštite na području Grada Novalje  za 2021. godinu 

 

AD/19 Izvješće o radu Stožera civilne zaštite vezano uz pandemiju SARS COV -2 

Načelnik Stožera civilne zaštite podnio je Gradskom vijeću izvješće o radu Stožera od 

početka pandemije koje je dostavljeno i u pisanom obliku 

Vijećnik Aleksij Škunca kao ravnatelj osnovne škole pozdravio je dobru suradnju sa 

načelnikom i Stožerom kroz cijelo vrijeme od početka pandemije. 

O Izvješću se ne glasuje, ono se prima na znanje. 

 

AD/20 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o stjecanju i zamjeni nekretnina 

U uvodnom obrazloženju pravnica Kristina Vidušin upoznala je vijećnike sa prijedlogom za 

izmjenu Odluke o stjecanju nekretnina koja je bila na dnevnom redu zadnje sjednice ali je 

uočena omaška do koje je došlo pri identificiranju nekretnine  koja se ovime ispravlja. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za  Gradsko vijeće donosi Odluku o izmjeni Odluke o 

stjecanju i zamjeni nekretnina 

 

AD/21 Prijedlog Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o grobljima 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić upoznao je vijećnike sa člancima koji se mijenjaju u 

skladu sa zakonom, a odnose se uglavnom na upravljanje grobljima. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za  Gradsko vijeće donosi Odluku o izmjeni Odluke o 

grobljima 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/16 

URBROJ: 2125/06-02/02-20-02 

Novalja, 09. studenog  2020.g.  

 

 

 

           Predsjednica Gradskog vijeća  

         Vesna Šonje Allena, dipl. arh.,v.r. 

 


