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ZAPISNIK SA XII. SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE 

održane dana 13. prosinca 2018.g.  

u Gradskoj vijećnici Grada Novalje s početkom u 09,00 sati  

 

 

Nazočni vijećnici: 

 

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 

 

Odsutni vijećnici: 

 

1. TEO VELIČAN 

2. IVA ŠONJE  

 

Ostali nazočni: 

 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je XII. sjednicu  Gradskog vijeća,  

pozdravila sve nazočne,  izvršila prozivku radi utvrđivanja nazočnosti vijećnika i nakon što je 

utvrđeno da je sjednici nazočno 11 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; održano je prethodno savjetovanje što je i početak postupka 

javne nabave pa se uskoro može očekivati i otvaranje natječaja,, 

- Gospodarenje otpadom je u žiži javnosti, a mi smo u samom vrhu s postignutom 

razinom upravljanja sustavom, 

- Sutra postaje pravomoćna građevinska dozvola za sortirnicu i treću kazetu, a onda 

slijedi  razvrstavanje otpada, 

- Za kompostanu ćemo idući mjesec dobiti dokumentaciju i do 2022.g. težimo imati 

60% selektiranog otpada, 

- Pred ishođenjem građevinske dozvole smo za reciklažno dvorište  za građevinski 

otpad i kompostanu u zoni Zaglava – Prozor, 

- Za Rotor Caskin put otvoren je natječaj za izvođenje radova, 

- Za dogradnju groblja je otvaranje ponuda u tijeku, 

- Za Samorašnji put otvaranje ponuda je  24. prosinca 2018.g., 

- Kulturni dom Gozdenica; radovi malo kasne i do 2020 bi trebalo biti gotovo, 

- Projekt Poduzetničkog inkubatora; radovi malo kasne ali raskid ugovora je krajnja 

mjera, nadamo se da će radovi biti gotovi do jeseni, 
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- Dobili smo projekt Dječjeg vrtića  oko 9 mil. kuna u što ulaze i naša sredstva, 

- Proračun je stabilan, ove godine ostvariti ćemo rekordni izvorni prihod. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Eugen Dabo osvrnuo se na sigurnost grada i pohvalio prisutnost policijskih 

službenika uz napomenu da bi isto to bilo potrebno u ljetnim mjesecima, te upitao za 

donošenje Plana gospodarenja otpadom. 

 

1. Susjedna jedinica lokalne samouprave razvija  smještaj, resort na Zrću, zanima me 

vaša vizija toga? 

2. Lunjski maslinici? 

3. Novi preustroj jedinica lokalne samouprave, odnosno državne uprave? 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Sutra imamo predstavljanje analize prometa i nakon toga očekujemo konkretan plan. 

Plan gospodarenja otpadom neće se mijenjati mi smo po tom pitanju među prvima u 

državi ove godine smo ga uskladili. 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić koji sudjeluje u izradi  Plana dodao je da se Plan 

gospodarenja otpadom radi u suradnji sa komunalnim poduzećem Arburoža.                    

Na natječaju je Grad dobio 7000 kompleta kanti za odlaganje otpada i kada budu isporučene 

biti će podijeljene domaćinstvima. 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Što se tiče susjedne općine pratimo situaciju, ne možemo ulaziti u planiranje susjeda, reagirali 

smo i ne gledamo pozitivno na to što se događa. 

2. Lunjski maslinici; oni su nas tužili za ometanje posjeda, tek sad ide tužba za povrat 

sredstava. Nova udruga jako dobro radi  posao. 

3. Državna uprava; kreće reforma i novi model odnosno spajanje državne i županijske 

uprave. 

Vijećnik Eugen Dabo  

Pohvalio sam policiju jer ćemo sad 9 mjeseci mirno spavati, a onda ćemo 3 mjeseca s 

zaštitarima osiguravati mir. 

 

Vijećnik Lukica Šuljić 

Idemo u blagdanske dane, imamo lijepa događanja u gradu, htio bi apelirati na taksiste da se 

neki od njih angažiraju ovih dana da u gradu imamo  taksi službu. 

 

Vijećnik Matej Gušćić 

U Županiji skoro 50% prihoda ide na plaće, kod nas je rečeno 10%, a po ovome bi na plaće 

išlo i 20%. 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Ako malo bolje pogledate na plaće ide 5 mil. kuna, a Zakon o proračunu je strogo odredio iz 

kojih sredstava i koliko se može izdvajati za plaće. 

 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena iznijela je prijedlog za nadopunu dnevnog reda: 

1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Grada Novalje 

 

koji je dala na glasovanje, pa je glasovanjem, sa 11 glasova za prijedlog prihvaćen. 
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Zatim je predložila  verifikaciju Zapisnika sa XI. Sjednice Gradskog vijeća od 15. studenog 

2018.g.  

Kako na predloženi Zapisnik nije bilo primjedbe smatra se usvojenim. 

 

 

D N E V N I    R E D 
 

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

2018. godine. 

1. Prijedlog  Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu i  projekcije 

za 2020. i 2021. godinu. 

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu. 

3. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2019. – 2021. godine. 

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Novalje 

za 2019. godinu. 

5. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2019. 

godinu. 

6. Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje za 2019. godinu. 

7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi  za 2019. godinu. 

8. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godinu. 

9. Prijedlog Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada 

Novalje za 2019. godinu. 

10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu. 

11. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2019. g.  

12. Prijedlog Odluke o utrošku dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta 

boravka turista na području Grada Novalje za 2019. godinu. 

13. Prijedlog Plana raspodjele spomeničke rente za 2019.godinu. 

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

članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu. 

15. Prijedlog Odluke  o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Novalje. 

16. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke  

Novalja. 

17. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi. 

18. Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o porezima Grada Novalje. 

19. Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za 

razvoj. 

20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje 

reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na 

području Grada Novalje. 

21. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2018. g.  

22. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2019.g. 

23. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Novalje za 2018. g. 

24. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Grada Novalje. 
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AD/1 Prijedlog  Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu i  projekcije 

za 2020. i 2021. godinu 

Spomenka Tamarut, voditeljica Odsjeka za proračun i financije iznijela je uvodno 

obrazloženje po prijedlogu Proračuna za 2019. godinu i upoznala vijećnike sa stavkama  koje 

su  predložene  nakon prvog čitanja proračuna i rekla da je  konačna verziji proračuna 

značajno izmijenjena u odnosu na nacrt proračuna jer je u međuvremenu došlo do nekih novih 

informacija npr. za projekt dječji vrtić odobrena je investicija, prihod od Turista također nije 

bio predviđen. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca osvrnuo se na projekt dogradnje osnovne škole koji ove 

godine neće krenuti zbog nedostatka sredstava, a iz Eu fondova se ni jedna škola ne financira. 

Osvrnuo se i na prijedlog proračuna i rekao da su velike aktivnosti ali tu je i 10,5 mil. 

kreditnih sredstava, spomenuo je i izdvajanja za poljske puteve, led rasvjetu, Oliv classic, 

sredstva za sufinanciranje udžbenika koja su smanjena radi drugih rješenja i napomenuo da 

škola ide na e-sustav dnevnika  pa je smatrao da bi se oslobođena sredstva trebala utrošiti na 

standard škole, te upitao da li su predviđena sredstva za izradu katastra nekretnina sredstva 

građana te koja firma radi restauriranje mozaika? 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da po preporuci Arheološkog muzeja iz Zadra radi 

Gaščević i dodao da su mozaici prevrijedni da bi bili zapušteni. Za led rasvjetu rekao je da će 

do 2022 g. svi morati preći na takvu rasvjetu, Grad ima oko 3000 rasvjetnih tijela i za ovaj 

projekt se radi tender jer postoje neke tvrtke koje su voljne kreditirati izmjenu. 

Vijećnik Eugen Dabo u raspravi se osvrnuo na stavku komunalnog doprinosa koja je ista kao i 

prošle godine i upitao što će biti kad gradnja stane, a obaveze ostanu, spomenuo projekt 

obilaznice jer je pokazatelj prometa da će nam sigurno biti potrebna te upitao da li su 

predviđena sredstva za zbrinjavanje životinja jer bi bilo dobro dati potporu veterinarskoj 

stanici. 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić odgovorio je da se u projekt obilaznice ne može ići 

dok se ne izradi katastar nekretnina jer  nije riješeno vlasništvo. 

Vijećnik Matej Gušćić uz komentar da od velikog gotovo rekordnog proračuna građani grada 

Novalje nemaju većeg efekta, ispred HSS-a istaknuo je amandmane koji su na vrijeme 

upućeni u cilju predviđanja sredstava za uređenje javne rasvjete i hortikulture na  šetnici  u 

Primorskoj ulici. 

Nakon rasprave, predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog sa navedenim izmjenama 

na glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam) 

glasova za, 3 (tri) glasa suzdržana i 1 (jednim) glasom protiv donijelo  

 

ODLUKU O DONOŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVALJE ZA 2019  

I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU   

 

 

AD/2 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novalje za 2019. godinu. 

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

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je sa 7 (sedam) glasova za 3 (tri) suzdržana i 1 

(jedan) protiv Gradsko vijeće donijelo  

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA NOVALJE 

ZA 2019. GODINU 

 

AD/3 Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje 2019. – 2021. 

godine. 

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

financije. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je sa 7 (sedam) glasova za i 3 (tri) suzdržana i 1 

(jednim) protiv Gradsko vijeće donijelo  

 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA NOVALJE ZA RAZDOBLJE 

2019. – 2021. GODINE 

 

AD/4 Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Novalje za 2019. godinu. 

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

vijećnike sa stavkama predviđenim za održavanje komunalne infrastrukture na području 

Grada Novalje. 

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo upitao je za uređenje   šetnice Luke Čemeljića, a Ante Dabo 

odgovorio je da je to u planu za 2019. godinu pa bi se  porezalo raslinje i riješile šahte što bi 

omogućilo lakši  prolaz šetnicom, a Komunalije će kopati kanal pa bi to iskoristili za 

postavljanje bužira za stupove od javne rasvjete ako bude trebalo. 

Vijećnik Aleksij Škunca upitao je za projekt crkve u Kustićima, a Ante Dabo odgovorio je da 

je crkva gotova i iz predviđenih sredstava će se uložiti u namještaj i zvona. 

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

pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 3 (tri) 

glasa suzdržana i 1 (jednim) glasom protiv donijelo  

 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU GRADA NOVALJE ZA 2019. GODINU. 

 

AD/5 Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  

2019. godinu 

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

pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 3 (tri) 

glasa suzdržana i 1 (jednim) glasom protiv donijelo  

 

PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA  2019. GODINU 
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AD/6 Prijedlog Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Novalje za 2019. godinu. 

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

prijedlogom stavki koje se planiraju za programe obrazovanja. 

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo apelirao je da se u ovoj godini još stipendiraju svi studenti, a 

učeničkih  stipendija će ionako biti malo, a vijećnica Katarina Tamarut konstatirala je da se 

gradi nekoliko hotela, a stipendije za hotelijerstvo i turizam su izostale. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je natječaj za stipendije gotov i ove godine se neće 

ništa mijenjati, a vidjeti ćemo kako će se ova godina reflektirati.  

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

pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 3 (tri) 

glasa suzdržana i 1 (jednim) glasom protiv donijelo  

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU GRADA NOVALJE  

ZA 2019. GODINU 

 

 

AD/7 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi  za 2019. godinu. 

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

prijedlogom stavki koje se planiraju za programe kulture. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca upitao je da li su sredstva za program arheoloških 

istraživanja u Caski samo iz proračuna ili i sredstva Ministarstva te što podrazumijeva Olive 

classic? 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je istraživanja u Caski programi koji su kandidirani 

u Ministarstvu kulture, a Olive classic su koncerti klasične glazbe u Lunjskim maslinicima te 

istaknuo da je na otvorenju ovog festivala bio i ravnatelj Bečke filharmonije. 

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

pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 3 (tri) 

glasa suzdržana i 1 (jednim) glasom protiv donijelo  

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU GRADA NOVALJE  

ZA 2019. GODINU 

 

AD/8 Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godinu. 

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

prijedlogom stavki koje se planiraju za programe socijalne skrbi i zdravstva. 

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo upitao je za aktivnosti Crvenog križa, ima li kakav nadzor 

tko radi i koje su aktivnosti, a gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da se predviđena 

sredstva odnose na dugogodišnji spor  odnosno dug sukladno zakonskim odredbama, a za 

iduću sjednicu bi  mogli dostaviti izvješće o radu i utrošku sredstava. 

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

pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 2 (dva) 

glasa suzdržana i 2 (dva) glasa protiv donijelo  

 



7 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU  

ZA 2019. GODINU 

 

AD/9 Prijedlog Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada 

Novalje za 2019. godinu 

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

prijedlogom programa prema kojem se planiraju  sredstva  za aktivnosti udruga. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je sa 7 (sedam) glasova za i 2 (dva) suzdržana i 

2 (dva) protiv Gradsko vijeće donijelo je 

 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PODRUČJU DJELOVANJA UDRUGA GRAĐANA 

GRADA NOVALJE ZA 2019. GODINU 

 

AD/10 Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu 

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

prijedlogom stavki koje se planiraju za programe sporta. 

U  raspravi, vijećnik Eugen Dabo napomenuo je da Zajednica sportova objedinjuje sve 

sportske aktivnosti pa bi bilo dobro  da predsjednik Zajednice sportova  bude nazočan i 

elaborira situaciju, a gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da će Zajednica sportova imati 

Skupštinu gdje će podnijeti izvješće o radu za 2018. godinu.  

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

pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 3 (tri) 

glasa suzdržana i 1 (jedan) glas protiv donijelo  

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019. GODINU 

 

AD/11 Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2019. g.  

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

programa prema kojem se vrši raspored sredstava koje se uberu s naslova naknade za 

nezakonito izgrađene zgrade. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je sa 10 (deset) glasova za i 1 (jednim) 

suzdržanim  Gradsko vijeće donijelo je 

 

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE 

NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU ZA 2019. G. 

 

AD/12 Prijedlog Odluke o utrošku dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju 

uvjeta boravka turista na području Grada Novalje za 2019. godinu 

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

programa prema kojem se vrši raspored sredstava koje se uberu s naslova boravišne pristojbe. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je sa 10 (deset) glasova za i 1 (jednim) 

suzdržanim  Gradsko vijeće donijelo je  
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ODLUKU O UTROŠKU DIJELA BORAVIŠNE PRISTOJBE NAMIJENJENE 

POBOLJŠANJU UVJETA BORAVKA TURISTA NA PODRUČJU GRADA NOVALJE ZA 

2019. GODINU 

 

 

AD/13 Prijedlog Plana raspodjele spomeničke rente za 2019.godinu 

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

plana prema kojem se raspoređuju sredstva koja se uberu s naslova spomeničke rente. 

U raspravi vijećnik Aleksij Škunca upitao je za naziv lokaliteta koji se financira  da li je 

mozaik na trgu bazilike ili mozaik Boškinčev dvor? 

Svi vijećnici složili su se da se definira kao mozaik na trgu Bazilike  „iza male crikve“ pa je  

predsjednica Vesna Šonje Allena dala prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika 

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

 

PLAN RASPODJELE SPOMENIČKE RENTE ZA 2019.GODINU 

 

 

AD/14 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu 

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

odluke prema kojoj se vrši raspored sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača prema zastupljenosti u Gradskom vijeću. 

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

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

donijelo  

 

ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH 

STRANAKA I ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA 

ZA 2019. GODINU 

 

 

AD/15 Prijedlog Odluke  o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Novalje 

Uvodno obrazloženje iznijela je Gordana Vuković, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje 

i zaštitu okoliša i upoznala vijećnike s razlozima izrade i procedurom   postupka izrade 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje. 

Gradonačelnik Ante Dabo nadopunio je izlaganje i obrazložio razloge pokretanja postupka. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je sa 8 (osam) glasova za  i 3 (tri) glasa 

suzdržana  Gradsko vijeće donijelo  

 

ODLUKU  O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 

GRADA NOVALJE 
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 AD/16 Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke  

Novalja 

Uvodno obrazloženje iznijela je Gordana Vuković, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje 

i zaštitu okoliša i upoznala vijećnike s razlozima za pokretanje postupka izrade izmjena i 

dopuna UPU luke Novalja 

Gradonačelnik Ante Dabo dodao je da su razlozi za  izradu izmjena  redefiniranje granica 

lučkog područja. 

U raspravi vijećnik Matej Gušćić predložio je da se u članku 4. doda i Lučka uprava kao tijelo 

koje će sudjelovati u postupku izrade Plana. 

Gradonačelnik Ante Dabo, kao predlagač, prihvati je prijedlog pa je predsjednica Vesna Šonje 

Allena dala prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće 

glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 3 (tri) glasa suzdržana i 1 (jednim) protiv donijelo  

 

ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LUKE NOVALJA 

 

 

AD/17 Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 

Uvodno obrazloženje iznio je zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić i upoznao vijećnike sa 

prijedlogom nove odluke  koja se donosi radi usklađivanja  s novim Zakonom o komunalnom 

gospodarstvu  koji je stupio na snagu u kolovozu 2018. godine.  

U raspravi, vijećnik Anton Denona predložio je da se u članku 8. koeficijent namjene za 

trgovine do 1000m2 i od 1000m2 izjednače pa iznose 5 umjesto 6, a gradonačelnik Ante 

Dabo predložio je da hosteli imaju 4 koeficijent umjesto predloženi 3. 

Svi vijećnici složili su se s iznesenim  prijedlozima  pa je predsjednica Vesna Šonje Allena 

dala prijedlog s izmjenama u članku 8. na glasovanje. Glasovanju je pristupilo 11 vijećnika pa 

je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za i 4 (četiri) glasa protiv donijelo  

 

ODLUKU O KOMUNALNOJ NAKNADI 

 

 

AD/18 Prijedlog Odluke o I. izmjeni Odluke o porezima Grada Novalje 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i iznijela prijedlog za izmjenu stope 

poreza na potrošnju od sadašnjih 3% na 1% u periodu van turističke sezone. 

Gradonačelnik Ante Dabo obrazložio je da inicijativa za ovu izmjenu dolazi od strane 

Udruženja obrtnika Novalja, a u namjeri da se iziđe u susret  onima koji rade cijelu godinu.  

Vijećnik Lukica Šuljić rekao je da je ovo dobra mjera i upozorio da trgovine koje prodaju 

alkohol na palete ne plaćaju porez i zaštićene su zakonom u odnosu na ugostitelje ali to je 

zakonom određeno i jedinica lokalne samouprave ne može donositi nikakve odluke. 

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

pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za, 1 (jednim) 

glasom suzdržanim  donijelo  

 

ODLUKU O I. IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA NOVALJE 

 

AD/19 Prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za 

razvoj 

Uvodno obrazloženje  po prijedlogu iznio je gradonačelnik Ante Dabo i upoznao vijećnike sa 

prijedlogom prema kojem bi se visina naknade za razvoj obračunavala u iznosu od 3 kune 
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umjesto dosadašnjih 2,30 kn, a sredstva od naknade za razvoj idu na poseban račun kojim 

upravlja komunalno poduzeće, a troše se sukladno programu građenja. 

U raspravi, vijećnik Matej Gušćić  konstatirao je da je ovo u 6 mjeseci dva povećanja ove 

naknade, a sredstva bi se morala trošiti strogo namjenski. 

 

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

pristupilo 10 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7  (sedam) glasova za, 2 (dva ) 

protiv i 1 (jednim) glasom suzdržanim  donijelo  

 

ODLUKU O II. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI  

NAKNADE ZA RAZVOJ 

 

AD/20 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za 

utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane 

stanogradnje na području Grada Novalje 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i upoznala vijećnike sa 

prijedlogom odluke prema kojoj se  predlaže  izmjena Odluke na način da se propiše uvjet 

prebivališta odnosno boravišta na području Grada Novalje do dana objave Javnog poziva za 

utvrđivanje Liste prvenstva kako bi se mogao ponoviti Javni poziv te utvrditi dodatna Lista 

prvenstva.  

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

glasovanje kojem je pristupilo 9 vijećnika pa je sa 9 (devet) glasova za   Gradsko vijeće 

donijelo  

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UVJETIMA, MJERILIMA I POSTUPKU ZA 

UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA 

DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE NA PODRUČJU GRADA NOVALJE 

 

AD/21 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 2018. g.  

Uvodno obrazloženje iznio je gradonačelnik Ante Dabo i upoznao vijećnike s stanjem  

sustava civilne zaštite na području Grada  kroz 2018. godinu. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 9 vijećnika pa je sa 9 (devet) glasova za   Gradsko vijeće 

donijelo  

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA  

NOVALJE ZA 2018. G. 

 

AD/22 Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novalje za 

2019.g. 

Uvodno obrazloženje iznio je gradonačelnik Ante Dabo i upoznao vijećnike s planom  razvoja 

sustava civilne zaštite i zadaća u 2019. godini koje se donose u skladu sa Smjernicama koje je 

Gradsko vijeće donijelo za razdoblje od 2016 – 2020. godine 

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

glasovanje kojem je pristupilo 10 vijećnika pa je sa 10 (deset) glasova za   Gradsko vijeće 

donijelo  

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA  

NOVALJE ZA 2019.G. 
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AD/23 Izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada Novalje za 2018. g. 

Izvješće o stanju zaštite od požara iznio je zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Novalje 

Mateo Tamarut i upoznao vijećnike sa stanjem i potrebama VZ odnosno tri Dobrovoljna 

vatrogasna društva na području Grada Novalje. Iako je stanje zadovoljavajuće, rekao je, 

uvijek se može bolje i uz ulaganja u opremu i motiviranje ljudi u 2019. godini treba podizati 

razinu spremnosti vatrogasne službe na području Grada Novalje. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 9 vijećnika pa je sa 9 (devet) glasova za   Gradsko vijeće 

usvojilo  

 

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU  

GRADA NOVALJE ZA 2018. G. 

 

 

AD/24 Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Grada Novalje  

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Upravnog odjela Ivana Kurilić i upoznala 

vijećnike sa prijedlogom Natječajne komisije Centra za kulturu koja predlaže da se za 

ravnatelja Centra za kulturu imenuje Dražen Peranić koji zadovoljava uvjete iz natječaja. 

U raspravi, vijećnika Matej Gušćić dao je primjedbu na predloženo i  rekao da je HSS bila 

protiv ovakvog ustroja Centra za kulturu i neće podržati ovakav prijedlog. 

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

pristupilo 9 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 7  (sedam) glasova za, 1 (jednim ) 

protiv i 1 (jednim) glasom suzdržanim  donijelo  

 

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJA CENTRA ZA KULTURU  

GRADA NOVALJE 

 

 

KLASA: 021-05/18-01/10 

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

Novalja, 13. prosinca  2018.g. 

 

 

 

 

          Predsjednica Gradskog vijeća  

 

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

 

 

 

 


