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Z A P I S N I K  
       SA XXVIII.  SJEDNICE 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE 

održane dana 09. srpnja  2020 g. (četvrtak) u Gradskoj knjižnici (Dalmatinska ulica br. 11) 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. Eugen Dabo  

10. Katarina Tamarut 

11. Matej Gušćić 

 

Odsutni vijećnici: 

1. Iva Šonje    

2. Teo Veličan  

 

Ostali nazočni: 

1. Ante Dabo, gradonačelnik   

2. Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika  

3. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela   

4. Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela 

5. Ante Dabo, pročelnik Upravnog odjela    

6. Lucie Zubović, referent za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća  

7. Gordana Vuković, voditeljica odsjeka za prostorno uređenje  

8. Tamara Pleše,  predstavnica  Urbanističkog Instituta  

 

  

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je XXVIII.  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.  
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Gradonačelnik Ante Dabo izvijestio je vijećnike o aktivnostima koje provode gradske službe 

na području Grada u suradnji s drugim službama. 

- Stožer civilne zaštite Grada Novalje donio je odluku o neizdavanju suglasnosti za 

održavanje party zabava klubovima na plaži Zrće, 

- Prema podacima e visitora na području Grada Novalje odmara se 8900 gostiju  bez 

vikendaša , a od toga je u kampu 3200, 

- Inspektori Civilne zaštite idući vikend provodit će kontrole  u provođenju i poštivanju 

mjera, 

- Studiju utjecaja na okoliš luke Novalja ocjenjena je prihvatljivom i to je temeljni 

dokument za sve projekte luke, 

- Radovima na odvodnji poslovne zone Čiponjac započeli su radovi na aglomeraciji,  

- U Dječji vrtić Carić ostalo je neupisano 13 djece, radovi na dogradnji idu predviđenom 

dinamikom i u listopadu bi mogla sva djeca biti primljena u vrtić na zadovoljstvo 

roditelja i djece, 

- Radovi na fasadi Kulturnog doma Gozdenica izvodit će se nakon ljeta, a tijekom ljeta 

neki unutarnji radovi koje treba privesti kraju, 

- Šetnica ispred hotela Liberty i Kaneo su izgradili hotelijeri u dogovoru s Gradom te će 

im Grad ova uložena sredstva priznati od kasnijih obaveza, 

- Pristupna cesta za novi dio groblja je napravljena i za 3-4 dana bi mogla biti 

asfaltirana. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Aleksij Škunca  

1. Rotor prema Caski je dosta nepregledan jer kod žute kuće svaki dan nešto stavljaju i 

tako se zaklanja preglednost? 

2. Da li je za objekt bivšeg Starog mlina tražena ikakva suglasnost Grada? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

 2.Nije zatražena nikakva suglasnost , a konzervatori su prihvatili ovakvo rješenje, da li 

je velika taraca ili ne, smatram da je puno ljepše i urednije nego što je bilo. 

 1.Vezano za preglednost rotora prema Caski kontaktirat ćemo Županijsku upravu za 

ceste jer je to u njihovoj nadležnosti. 

 

Vijećnik Eugen Dabo 

1. Rotor (kod Dankića) koji je status, parkiranje na autobusnoj stanici? 

2. Sporazum sa Lučkom upravom, ribarska luka? 

3. Bilo je rečeno da će Grad pomoći poduzetnicima radi korone, pa me zanima da li su 

poduzetnici ostvarili to pravo? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Parkiralište P1 bilo je namijenjeno za autobusnu stanicu, a kako nema partijanera i 

potreba za autobusnim prijevozom taj prostor smo vratili Arburoži za naplatu 

parkirališnog prostor za ovu sezonu. 

2. Ribarska luka; odabran je izvođač i do 15. 08. bi projekt mogao biti gotov, a za luku 

jug bio je izmijenjen javni poziv koji je poništen i ovih dana bi trebao ići novi javni 
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natječaj. Za uređenje  Primorske ulice  koja je  pristupna cesta za luku otvorenu za 

javni promet očekuje se potpisivanje grant ugovora. 

3. Pomoć poduzetnicima; pošto je država uvela mjere za radnike, većina poduzetnika je 

povukla tu pomoć, a Grad je preuzeo režijske troškove za sve one koji su radili u tom 

vremenu i to iznosi oko 100.000,00 kuna. 

Nakon završetka aktualnog sata predsjednica Vesna Šonje Allena konstatirala je da na dnevni 

red nije pristigla ni jedan primjedba ili prijedlog te se smatra usvojenim. 

 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

 

 Verifikacija Zapisnika s XXVII. sjednice Gradskog vijeća održane dana 30. lipnja  

2020. godine. 

1. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke 

Novalja. 

2. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu k.č. br. 955/405 

k.o. Novalja I. 

3. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu k.č. br. 955/406 

k.o. Novalja I. 

4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu k. č. br 952/136 

k.o. Novalja I. 

5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu za dio k. č. br 

4208/1 k.o. Novalja Nova. 

6. Prijedlog Odluke o proglašenju k.č. br 443 k.o. Novalja Nova javnim dobrom u općoj 

uporabi. 

7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

11. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

12. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

13. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novalje. 

 

 

Zatim je predložila verifikaciju Zapisnika sa XXVII. Sjednice Gradskog vijeća održane      

30. lipnja 2020.g. uz napomenu da će dio aktualnog sata koji nedostaje u Zapisniku biti 

dostavljen na idućoj sjednici. 

Time je izvršena verifikacija Zapisnika sa XXVII. Sjednice Gradskog vijeća. 

 

AD/1 Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

luke Novalja 

Voditeljica odsjeka za prostorno uređenje i urbanizam Gordana Vuković iznijela je uvodno 

obrazloženje za prijedlog i upoznala vijećnike sa procedurom izrade izmjena i dopuna UPU 

luke Novalja, a o samom Planu izlagala je predstavnica Urbanističkog Instituta koji je 

izrađivač plana. 



4 

 

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo složio se sa važnosti projekta te rekao da je za pozdravit 

osim dijela koji se odnosi na nautički dio luke, a istaknuo je i značajnu ulogu Vlade RH koja 

je omogućila ovakve projekte. 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić složio se da Vlada koja je omogućila projekte i 

financiranje iz EU fondova, ali toga ne bi bilo bez gradske uprave koja je stručna i kvalitetno 

prati i radi na projektima koji su važni za Grada Novalju. 

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

pristupilo 11 vijećnika,  pa je  glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 3 (tri) glasa suzdržana i 

1 (jednim) glasom protiv Gradsko vijeće donijelo  

Odluku o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke Novalja 

 

AD/2 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu k.č. br. 

955/405 k.o. Novalja I 

AD/3 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu k.č. br. 

955/406 k.o. Novalja I 

S obzirom da se radi o istoj lokaciji zaključeno je da će se rasprava provesti zajedno za točku 

2. i 3. pa je pročelnica Silvija Hodak Tauzer obrazložila razloge ukidanja statusa javnog 

dobra, a to je da se radi o dijelovima koji su predviđeni kao javni put ali  se ne koristi kao 

takvo već u privatne svrhe stoga bi Grad to prodao po tržišnoj cijeni. 

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

Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu k.č. br. 955/405 k.o. Novalja I 

na glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće sa 10 (deset) glasova za i 

1 (jednim)  glasom suzdržanim  donijelo  

 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu 

k.č. br. 955/405 k.o. Novalja I 

 

O prijedlozima se glasovalo odvojeno pa je predsjednica Vesna Šonje Allena dala prijedlog  

Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu k.č. br. 955/406 k.o. Novalja I 

na glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće sa 10 (deset) glasova za i 

1 (jednim)  glasom suzdržanim  donijelo  

 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu 

k.č. br. 955/406 k.o. Novalja I 

 

 

AD/4 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu k. č. br 

952/136 k.o. Novalja I 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer dala je obrazloženje za prijedlog  i rekla da je osnova za 

donošenje ista kao i u prethodna dva prijedloga, a radi se o nekretnini u predjelu Babe put koji 

nije ucrtan kao javna prometnica. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika.  

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za i 1 (jednim) suzdržanim Gradsko vijeće donijelo je   

 

Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu 

 k.č. br. 952/136 k.o. Novalja I 
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AD/5 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu za dio k. č. br 

4208/1 k.o. Novalja Nova 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer dala je obrazloženje za prijedlog  i upoznala vijećnike da se 

radi o nekretnini  oznake k.č.br. 4208/1 put Vrtal 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 

prestala potreba za korištenjem dijela nekretnine za potrebe nerazvrstane ceste, to se ovom 

Odlukom predlaže ukinuti svojstvo javnog dobra za opću upotrebu dijela na dijelu nekretnine 

kčbr. 4208/1 k.o. Novalja nova u površini od 47 m2, odnosno u 47/1396 dijela te istu upisati 

kao vlasništvo Grada Novalje.  

 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika.  

Glasovanjem, sa 10 (deset) glasova za i 1 (jednim) suzdržanim Gradsko vijeće donijelo je   

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

suzdržanim  donijelo je  

 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu za dio k. č. br 4208/1 k.o. Novalja 

Nova 

 

AD/6 Prijedlog Odluke o proglašenju k.č. br 443 k.o. Novalja Nova javnim dobrom u 

općoj uporabi 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer dala je obrazloženje za prijedlog  i upoznala vijećnike 

da se radi o nekretnini  oznake k.č.br. 443 koja je u naravi Trg Alojzija Stepinca.Nekretnina 

kčbr. 443 k.o. Novalja nova upisana je za korist Grada Novalje, Novalja, Trg dr. Franje 

Tuđmana 1, u cijelosti. U naravi ista nekretnina čini dio Trga Alojzija Stepinca. 

Grad Novalja započeo je tijekom 2019.g. sa postupkom evidentiranja stvarnog stanja 

NC 185 Trg Alojzija Stepinca. Za potrebe provedbe elaborata o izvedenom stanju u 

katastarskim evidencijama potrebno donijeti navedenu Odluku te nekretninu kčbr. 443 k.o. 

Novalja nova upisati kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Novalje. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika.  

Glasovanjem, sa 11 (jedanest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je   

 

Odluku o proglašenju k.č. br 443 k.o. Novalja Nova javnim dobrom u općoj uporabi 

AD/7 Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

AD/8 Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

AD/9 Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

AD/10 Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

AD/11 Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

AD/12 Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

Za točke od 7. do 12. pročelnica Silvija Hodak Tauzer iznijela je zajedničko obrazloženje 

budući da se odnosi na isti natječaj. Na Gradskom vijeću 18. svibnja 2020. godine bila je 

donesena odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u poslovnoj zoni 

Čiponjac. 

Na natječaj je pristiglo sedam ponuda od kojih jedna nije bila uredna i nije se ni razmatrala. 

S obzirom da su nakon slanja materijala uočene greške koje se odnose na veličinu parcela to 

je ispravak dostavljen na početku sjednice i predlaže se da se kod donošenja uvaže izmjene. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca pozdravio je inicijativu u pravcu otvaranja novih radnih 

mjesta samo, rekao je Grad mora imati mehanizme za kontrolu namjene tih prostora. 
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Gradonačelnik Ante Dabo rekao je da je ključno pitanje te je ugrađen mehanizam da nema 

uknjižbe u zemljišne knjige prije nego se objekt izgradi i dobije uporabnu dozvolu. 

Vijećnik Matej Gušćić zatražio je informaciju o namjeni parcela. 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer redom je navela: 

1. Dub, Novalja , namještaj i pokućstvo 

2. Varenje Novalja, skladište za konstrukcije  

3. Frigo servis, spajanje rashladnih uređaja 

4. Ican transport, proizvodnja i skladištenje betonske galanterije 

5. Kamen Koloseum, obrada kamena, betonskih proizvoda i galanterije 

6. Grgešić, servis plovila, izrada nakita 

 

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

pristupilo 11 vijećnika. 

 

1. Dub, Novalja, Istarska 32,obrta za proizvodnju i ugradnju stolarije  

Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja – Dub, Novalja  

2. Varenje Novalja j.d.o.o., Novalja, Kralja Petra Krešimira IV 7, 

Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja - Varenje,  Novalja  

3. FRIGO SERVIS DRITON j.d.o.o., Gajac, Gajac A-1 br. 63, 

Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja - Frigo servis driton j.d.o.o. Gajac  

4. Ivice Tomulića, vlasnika obrta Ican Transport Novalja, Zadarska 11D 

Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja -  Ican Transport Novalja, Zadarska 11D 

5. Kamen Koloseum j.d.o.o., Gajac, Gajac A-18A 29 

Glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja -  Kamen Koloseum j.d.o.o., Gajac, Gajac A-18A 29 

 

 

AD/13 Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novalje 

Predsjednik Komisije za dodjelu javnih priznanja Ante Dabo upoznao je vijećnike sa 

procedurom dodjele javnih priznanja i prijedlogom Komisije za dodjelu istih. 

Radi situacije s pandemijom koronavirusa dodjela javnih priznanja nije se održala jer nije bilo 

svečane sjednice, stoga bi priznanja dodijelili povodom blagdana Svete Katarine, zaštitnice 

Novalje  i otvorenja kulturnog doma Gozdenica. 

Komsija za dodjelu javnih priznanja predlaže slijedeće laureate: 

Nagrada za životno djelo  

Daliboru Dabo, prvom direktoru Turističke zajednice Grada Novalje za 

dugogodišnji stručan i predan rad u turizmu Grada Novalje 

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

vijećnika pa je Gradsko vijeće sa 11 (jedanaest) glasova za prihvatilo prijedlog 

 

Plaketu Grada Novalje iz područja kulture 

don Šimi Zuboviću, za ukupan doprinos očuvanju povijesnog i 

kulturnog nasljeđa Barbata 

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

vijećnika pa je Gradsko vijeće sa 11 (jedanaest) glasova za prihvatilo prijedlog 
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Plaketu Grada Novalje iz područja kulture  

klapi Čeprlji, za dugogodišnji rad na njegovanju klapske pisme  

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

vijećnika pa je Gradsko vijeće sa 11 (jedanaest) glasova za prihvatilo prijedlog 

 

Plaketu Grada Novalje iz područja sporta  

Teniskom klubu Novalja, za doprinos unapređenju rekreativnog sporta 

na području Grada Novalje 

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

vijećnika pa je Gradsko vijeće sa 11 (jedanaest) glasova za prihvatilo prijedlog 

 

Godišnju nagradu Grada Novalje 

Gradskom društvu crvenog križa Pag, volonterima Novalje,   

za izuzetan doprinos i zalaganje u kriznoj situaciji tijekom pandemije 

koronavirusa 

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

vijećnika pa je Gradsko vijeće sa 11 (jedanaest) glasova za prihvatilo prijedlog 

 

Nakon glasovanja donijeta  je slijedeća  

 

 

O D L U K A  

O   D O D J E L I   J A V N I H   P R I Z N A NJ A  

 

Gradsko vijeće Grada Novalje dodjeljuje  javna priznanja sljedećim laureatima: 

 

 

1. Nagrada za životno djelo  

Daliboru Dabo, prvom direktoru Turističke zajednice Grada Novalje 

za dugogodišnji stručan i predan rad u turizmu Grada Novalje 

 

2. Plaketu Grada Novalje iz područja kulture 

don Šimi Zuboviću, za ukupan doprinos očuvanju povijesnog i 

kulturnog nasljeđa Barbata 

 

3. Plaketu Grada Novalje iz područja kulture  

klapi Čeprlji, za dugogodišnji rad na njegovanju klapske pisme  

 

4. Plaketu Grada Novalje iz područja sporta  

Teniskom klubu Novalja, za doprinos unapređenju rekreativnog 

sporta na području Grada Novalje 

 

5. Godišnju nagradu Grada Novalje 

Gradskom društvu crvenog križa Pag, volonterima Novalje,   

za izuzetan doprinos i zalaganje u kriznoj situaciji tijekom pandemije 

koronavirusa. 

 

 

 

Sjednica je završena u 11,20 sati 
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          Predsjednica Gradskog vijeća  

 

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

 

 

KLASA: 021-05/20-01/09 

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

Novalja, 09. srpnja  2020.g.  

 


