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

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVALJE 

 

 održane dana 14. kolovoza 2020.g. s početkom u 10:00 sati, elektronskim putem 

 

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  

 

Glasovanju nisu pristupili vijećnici: 

 

1. Aleksij Škunca 

2. Eugen Dabo 

3. Katarina Tamarut 

4. Teo Veličan 

5. Matej Gušćić 

6. Iva Šonje 

 

Konstatirano je da je nazočno 7 vijećnika. 

Glasovanje je provedeno elektronskim putem, dana 14. kolovoza u razdoblju od 10:00 do 

11:00 sati. 

Glasovali su slijedeći vijećnici: Vesna Šonje Allena, predsjednica Gradskog vijeća,   Zlatko 

Vidas Šerif, Anton Denona, Marin Lončarić, Lukica Šuljić, Ivan Kustić Joskan, Gorana 

Badurina.  

Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice  dostavio je obavijest da vijećnici neće 

sudjelovati u elektronskoj sjednici. 

 

 

 

D N E V N I    R E D 

 

 Verifikacija Zapisnika sa XXIX. sjednice Gradskog vijeća održane 27. srpnja  2020. 

godine. 

 

1. Prijedlog izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za 2020. 

godinu. 

2. Prijedlog izmjene Godišnjeg plana davanja koncesija za 2020. godinu. 

3. Prijedlog Odluke o privremenom obavljanju komunalne djelatnosti komunalnog 

linijskog prijevoza putnika  (javni međumjesni prijevoz) na području Grada Novalje. 
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4. Prijedlog Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada 

Novalje. 

 

Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi ni novih prijedloga te se smatra usvojenim. 

Verifikacija Zapisnika sa XXIX. Sjednice Gradskog vijeća izvršena je bez primjedbi. 

 

 

 

AD/1 Prijedlog izmjene Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za 2020. 

godinu  

Ovom izmjenom predlaže se izmijeniti doneseni Plan na način da se koncesija za 

obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika – javni linijski 

prijevoz – javni međumjesni prijevoz na području Grada Novalje umjesto na 5 godina daje na 

razdoblje od 2 godine nakon čega je predviđeno objedinjavanje ove koncesije sa koncesijom 

za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika – javni linijski 

prijevoz u jedinstvenu koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog 

prijevoza putnika. 

Glasovanju je pristupilo 7 (sedam) vijećnika elektronskim putem. 

Sa 7 (sedam) glasova za Gradsko vijeće donosi  

Izmjenu Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za 2020. godinu 

 

AD/2 Prijedlog izmjene Godišnjeg plana davanja koncesija za 2020. godinu 

Gradsko vijeće Grada Novalje donijelo je na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2022.g. 

Godišnji plan davanja koncesija za 2020. godinu (Županijski glasnik Ličko-senjske županije 

br. 7/20, u daljnjem tekstu: Plan) kojim je u 2020. godini planirano dati dvije koncesije i to 

koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području 

Grada Novalje te koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog 

prijevoza putnika – javni linijski prijevoz – javni međumjesni prijevoz na području Grada 

Novalje, obje na razdoblje od 5 (pet) godina.  

Ovom izmjenom predlaže se izmijeniti doneseni Plan na način da se koncesija za obavljanje 

komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika – javni linijski prijevoz – javni 

međumjesni prijevoz na području Grada Novalje umjesto na 5 godina daje na razdoblje od 2 

godine nakon čega je predviđeno objedinjavanje ove koncesije sa koncesijom za obavljanje 

komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika – javni linijski prijevoz u 

jedinstvenu koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza 

putnika. 

Glasovanju je pristupilo 7 (sedam) vijećnika elektronskim putem. 

Sa 7 (sedam) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

Izmjenu Godišnjeg) plana davanja koncesija za 2020. godinu 

 

 

AD/3 Prijedlog Odluke o privremenom obavljanju komunalne djelatnosti komunalnog 

linijskog prijevoza putnika  (javni međumjesni prijevoz) na području Grada Novalje 

Budući dana 17. kolovoza 2020. godine prestaje koncesija za obavljanje komunalne 

djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika (javni međumjesni prijevoz) na području 

Grada Novalje, a novi koncesionar još nije odabran, u svrhu kontinuiranog obavljanja usluga 
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javnog međumjesnog prijevoza i poštivanja Zakona o komunalnom gospodarstvu, potrebno je 

do odabira novog koncesionara za predmetnu djelatnost urediti privremeno obavljanje javnog 

međumjesnog prijevoza na području Grada Novalje.   

Temeljem navedenog, izvanredno se omogućuje obavljanje komunalne djelatnosti 

komunalnog linijskog prijevoza putnika (javni međumjesni prijevoz) na području Grada 

Novalje pravnoj osobi navedenoj u točki I. ove Odluke do provedbe postupka dodjele 

koncesije i odabira koncesionara za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika (javni 

međumjesni prijevoz) na području Grada Novalje. 

Glasovanju je pristupilo 7 (sedam) vijećnika elektronskim putem. 

Sa 7 (sedam) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

Odluku o privremenom obavljanju komunalne djelatnosti komunalnog linijskog 

prijevoza putnika  (javni međumjesni prijevoz) na području Grada Novalje 

 

AD/4 Prijedlog Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada 

Novalje 

 

 Postojeća Odluka o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika na području Grada 

Novalje donijeta je 2011. godine uz izmjene i dopune Odluke iz 2014. godine (Županijski 

glasnik Ličko-senjske županije broj 22/11 i 7/14, dalje u tekstu: stara Odluka). Starom 

Odlukom uređena je organizacija, način i uvjeti obavljanja javnog linijskog gradskog 

prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Grada Novalje u skladu sa Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu koji je bio na snazi do 4. kolovoza 2018. godine te Zakonom o 

koncesijama koji je bio na snazi do 22. srpnja 2017. g. Budući su donošenjem novih Zakona 

pojedina pitanja, naročito pitanja vezana uz provođenje postupka davanja koncesija uređena 

drukčije čime se stara Odluka o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika na području 

Grada Novalje uvelike ukazuje neprimjenjivom, potrebno je predložiti donošenje nove odluke 

o uređenju predmetne komunalne djelatnosti koja će u formalnom i materijalnom smislu biti 

usklađena sa zakonskim propisima koji uređuju navedena područja. 

Glasovanju je pristupilo 7 (sedam) vijećnika elektronskim putem. 

Sa 7 (sedam) glasova za Gradsko vijeće donosi  

 

Odluku o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Novalje 

 

   

 

 

         Predsjednica Gradskog vijeća  

 

                           Vesna Šonje Allena, dipl. ing. arh. 

 

 

 

KLASA: 021-05/20-01/11 

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

Novalja, 14. kolovoza 2020.g.  

 


