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Z A P I S N I K  

SA XXXIX. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE  

 

 

 održane dana  02. ožujka 2021.g. (utorak) 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   

5. Lukica Šuljić   

6. Ivan Kustić Joskan   

7. Gorana Badurina  

8. Aleksij Škunca 

9. Eugen Dabo 

10. Katarina Tamarut 

11. Teo Veličan 

12. Matej Gušćić 

13. Iva Šonje 

 

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

utvrđeno da je sjednici nazočno 13 (trinaest) vijećnika, pozvala gradonačelnika da izvijesti 

vijećnike o aktivnostima gradske uprave. 

 

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

području grada od zadnje sjednice Gradskog vijeća. 

 

- Poduzetnički inkubator „Ragan“; do polovice travnja 16 jedinica biti će spremno za 

useljenje, a sada već imamo tri poduzetnika u centru, 

- Dječji vrtić „Carić“, 09. ožujka je predviđen tehnički pregled izgrađenog dijela vrtića, 

nakon čega će Županija izdati dozvolu za rad da bi se svih 19 djece moglo upisati, 

- PZ Čiponjac; idući tjedan će biti više  tehničkih pregleda izgrađene infrastrukture u PZ 

Čiponjac i namjena zone će biti ostvarena i prometno rasteretiti obilaznicu, 

- Dom kulture Gozdenica; za 15 dana će biti izvršen tehnički pregled, a otvorenje 

kulturnog doma je predviđeno za 21. travnja, 

- POS gradnja; Grad je prije dvije godine predao zemljište u posjed i APN do sada nije 

ništa znatnije napravio u tom postupku, 

- Vatrogasni dom ide zacrtanom dinamikom i do početka turističke sezone će biti 

završena izgradnja i stavljeno sve u funkciju, 

- Priprema se dokumentacija za kontrolu prometnice Primorska ulica, 

- Dobili smo i novi projekt „Sortirnica“ koji će biti od velike pomoći u smislu 

razvrstavanja otpada i za nekoliko godina bi Caska trebala biti zatvorena kao 
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odlagalište. Sortirnicom i kompostanom zatvara se veliki kruga gospodarenja 

otpadom, 

- Mjesni odbori; u petak je otvaranje ponuda za radove po mjesnim odborima, 

- Aglomeracija; završeno je polaganje sve infrastrukture na Obilaznici, a cijela traka će 

biti asfaltirana do svibnja, 

- Na području Caske se odvijaju radovi u stalnoj suradnji sa konzervatorskim odjelom i 

naći ćemo rješenje za nalaz i ostatke rimske vile da bi moglo biti dostupno i vidljivo, 

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

znatni dio radova će biti izvršen. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Aleksij Škunca 

1. Iz područja Vidalići sam zamoljen da pitam za sušenje šume i da li se što poduzelo sa 

Hrvatskim šumama? 

2. Bio sam na nalazu u naselju Caska i nadam se u tom pravcu treba zauzeti stav da se    

nalaz sačuva za buduća pokoljenja. 

 

Pročelnik Ante Dabo 

Obavješteni smo o borovom prelcu i mi smo organizirali zaprašivanje, a što se tiče sušenja 

uputiti ćemo dopis. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Arheologija je bitna i projekt će valorizirati sve što teren iziskuje i da se sačuvaju ostaci. 

 

Vijećnik Lukica Šuljić 

Prošle godine smo govorili o unapređenju javne rasvjete u Gaju, u kojoj smo fazi s tim? 

 

Pročelnik Ante Dabo 

Rasvjeta u Primorskoj ulici je u planu da se realizira, prijavljen je jedan projekt u Ministarstvo 

mora i ako dobijemo sredstva idemo s tim prije ljeta, a ako ne onda poslije ljeta. 

 

Vijećnik Matej Gušćić 

Da li imate kakve podatke vezano za booking ove sezone? 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Rekao bi da tržište miruje zbog svih nepredvidivih situacija ali vjerujem da će odaziv ipak biti 

dobar. Naša je prednost što smo auto destinacija. 

 

Nakon završenog aktualnog sata predsjednica Vesna Šonej Allena predložila je verifikaciju 

Zapisnika sa XXXVIII. sjednice Gradskog vijeća. 

Na Zapisnik nije bilo primjedbi te  je Zapisnik verificiran. 

 

Na dnevni red nije pristigla ni jedan prijedlog za nadopunu ni primjedba te se dnevni red 

smatra usvojenim. 
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1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta 

Grad Novalja na k.č.br. 4208/1 k.o. Novalja nova. 

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne 

usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Novalje. 

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne 

usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Novalje. 

4. Izvješće o radu TD Arburoža u području pružanja javne usluge odvojenog prikupljanja 

otpada. 

 

 

AD/1 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana 

cesta Grad Novalja na k.č.br. 4208/1 k.o. Novalja nova 

Uvodno obrazloženje iznijela je viša stručna suradnica za pravne poslove Kristina Vidušin i 

upoznala vijećnike sa prijedlogom za skidanje statusa javnog dobra sa nekretnine oznake 

k.č.br. 4208/1 Vrtal put sa 1396 m2, upisana je u zk.ul. 4691 k.o. Novalja nova kao javno 

dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta – Grad Novalja. Budući je dio nekretnine k.č.br. 

4208/1 k.o. Novalja nova prikazan na situacijskom planu u naravi dio k.č.br. 4208/2 k.o. 

Novalja nova te se isti ne koristi kao put, to se ovom Odlukom predlaže ukinuti svojstvo 

javnog dobra za opću upotrebu predmetne nekretnine u površini od 26 m2.   

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

glasovanje kojem je pristupilo 13 trinaest vijećnika. 

Glasovanjem, sa 13 (trinaest) glasova za Gradsko vijeće donosi Odluku o ukidanju statusa 

javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstana cesta Grad Novalja na k.č.br. 4208/1 k.o. 

Novalja nova 

 

AD/2 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada 

Novalje 

Direktor TD Arburoža d.o.o. Ivica Peranić obrazložio je prijedlog prema kojem Gradsko 

vijeće daje suglasnost na akt kojim se uređuju uvjeti, način korištenja, organizacija i način 

naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima, te međusobni odnosi Isporučitelja 

komunalne usluge, Korisnika usluge parkirališta i Grada Novalje. 

U raspravi, zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić obrazložio je malu  izmjenu do koje je 

došlo u članku 9. Općih uvjeta i koja je danas dostavljena, a time se ne mijenja sadržaj 

Odluke. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 13 

(trinaest) vijećnika. 

Glasovanjem, sa 13 (trinaest) glasova za Gradsko vijeće donosi Odluku o davanju 

suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na 

uređenim javnim površinama na području Grada Novalje 

 

AD/3 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke 

komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Novalje  
Direktor TD Arburoža d.o.o. Ivica Peranić obrazložio je prijedlog prema kojem Gradsko 

vijeće daje suglasnost na akt kojim se uređuju uvjeti pružanja, odnosno korištenja komunalne 

usluge ukopa pokojnika na grobljima na području Grada Novalje kojima  upravlja TD 

ARBUROŽA d.o.o., međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge, 

način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. 
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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 davanju 

suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 

unutar groblja na području Grada Novalje  
 

AD/4 Izvješće o radu TD Arburoža u području pružanja javne usluge odvojenog 

prikupljanja otpada 

Direktor TD Arburoža d.o.o. Ivica Peranić podnio je Gradskom vijeću izvješće o radu Društva 

koje se odnosi na gospodarenje otpadom i efekte razvrstavanja otpada. Izvijestio je i o 

pribavljenim spremnicima za razvrstavanje otpada koji su nabavljeni u suradnji s Fondom za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

U raspravi, vijećnik Lukica Šuljić    upitao je  u kojem periodu se planira podjela spremnika 

po korisnicima, a zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić odgovorio je da postoji procedura 

koja se mora zadovoljiti sa Fondom za energetsku učinkovitost i nakon toga će se pristupiti 

podjeli, a to bi moglo započeti  tijekom travnja i svibnja. 

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

kojem je pristupilo 13 (trinaest) vijećnika. Glasovanjem, sa 13 (trinaest) glasova za Gradsko 

vijeće donosi slijedeći Zaključak: 

Prihvaća se Izvješće o radu Trgovačkog Društva “Arburoža” d.o.o. Novalja  u 

području pružanja javne usluge odvojenog prikupljanja otpada u tekstu koji se nalazi u prilogu 

ovog Zaključka, a nije predmet objave. 

 

 

Sjednica završena u 10,20 sati 

 

 

 

 

 Zapisnik izradila:         Predsjednica Gradskog vijeća  

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

 


