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Z A P I S N I K  
sa I. sjednice Gradskog vijeća Grada Novalje 

održane dana 27. srpnja 2017.g.  

u Gradskoj vijećnici s početkom u 9,00 sati 

 

 

Sjednici nazočni: 

1. Vesna Šonje Allena,predsjednica   

2. Zlatko Vidas Šerif 

3. Anton Denona 

4. Marin Lončarić 

5. Lukica Šuljić 

6. Ivan Kustić Joskan 

7. Gorana Badurina  

8. Aleksij Škunca 

9. Teo Veličan 

10. Eugen Dabo 

11. Matej Gušćić 

12. Iva Šonje  

 

Odsutni vijećnici: 

1. Katarina Tamarut 

 

Ostali nazočni: 

1. Ante Dabo, gradonačelnik  

2. Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika  

3. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela 

4. Margareta Škunca Čepulo, pročelnica Upravnog odjela 

5. Lucie Zubović, voditelj zapisnika 

6. Silvija Hodak Tauzer, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela  

7. Kristina Vidušin, viši stručni suradnik za pravne poslove   

 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je I. radnu sjednicu  Gradskog vijeća u novom 

sazivu, pozdravila sve nazočne,  izvršila prozivku radi utvrđivanja nazočnosti vijećnika i 

pozvala gradonačelnika Antu Dabo da iznese izvješće o aktivnostima gradskih službi od 

zadnje održane sjednice. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo iznio je najbitnije aktivnosti gradskih službi kroz period koji je 

obilježen lokalnim izborima i pripremom turističke sezone, te iznio podatke o turističkim 

rezultatima i ostvarenom broju noćenja koji pokazuju povećanje od 15% u odnosu na 2016. 

godinu. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Aleksij Škunca 

1. Pitanje kvalitete i stanje novaljskog turizma, segment javnog reda i mira, kuće bez 

nadzora. 

2. Broj skutera se uvećao umnogome u odnosu na 2016, treba uznapredovati u tim 

segmentima  i treba upozoriti agencije. 
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3. Uređenje novaljskih ulica; dio Zvonimirove i uređenje fasada, u kojem iznosu je Grad 

sudjelovao? 

4. Inicijativa za obilaznicu rubom novaljskog polja jer je ova obilaznica postala ulica. 

 

Primjedbe; na svečanu sjednicu Gradskog vijeća nisu pozvani predsjednici političkih stranaka. 

 

Na postavljena pitanja odgovorio je Gradonačelnik Ante Dabo i složio se da po pitanju 

smirivanja nereda u kućama bez vlasnika nije postignut napredak. Što se tiče  

Skutera Grad je skutere maknuo sa javne površine, a iznajmljivači skutera iznajme privatni 

posjed i  nema mehanizme za obuzdati te radnje. 

Ulice; s završetkom uređenja ulica se malo kasnilo zbog izgradnje objekta u vlasništvu Šime 

Škunca. 

Fasade; Grad sudjeluje, odnosno uređuje fasade ali najviše iz razloga ugradnje infrastrukture 

na te zgrade. 

I na kraju, gradonačelnik je uputio ispriku zato što predsjednici političkih stranaka nisu dobili 

pozivnice za svečanu sjednicu Gradskog vijeća. 

 

Vijećnik Lukica Šuljić 

1. Kao turistički djelatnik uočavam neke nedostatke koje moramo ispraviti da bi bolje 

dočekali iduću sezonu. 

2. Dok se Grad trudi da uvede red na Zrću županija daje koncesije, Grad nastoji uvesti 

red u gradu, a imamo skutere koji prave nered. 

3. Treća smjena na naplati parkinga  Arburože ? 

 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da Arburoža ima problema  sa sezonskim 

djelatnicima, a na P3 radi gužve na izlazu otvoren je  izlaz kod Sunčanog sata. 

 

Vijećnica Iva Šonje 

1. Kad računate povećanje broja noćenja dali računate i postotak novoizgrađenih 

apartmana? 

2. Povećanje Nijemaca; to su vam djeca od 16 – 18 godina. 

3. Parking na mjestu Gozdenice? 

5. Trgovina u staroj Novalji; donijeli smo odluku o postavljanju kioska za kruh i mlijeko, 

a otvorena je trgovina sa svime. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo vezano za parking kod Gozdenice odgovorio je da Grad  

Gozdenicu nije uspio srušiti kako je planirano na početku ljeta. Ostalo je i to će biti  učinjeno 

iza ljeta i tamo će biti nešto parkinga. 

Za kiosk u Staroj Novalji pozvao je zamjenika gradonačelnika Marijana Šuljića koji je i vodio 

ovaj postupak da dade obrazloženje. 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić 

U vezi kioska na Staroj Novalji, napravljen je nazor i ide se  prema poništenju ugovora. 

 

Vijećnik Teo Valičan 

Dičimo se velikim projektima, a Novalja  nema javni WC. 

Gradonačelnik Ante Dabo rekao je da je u projektu uređenja trga Bazilike bio je predviđen 

javni WC,  ali su se svi digli na uzbunu i  bivši gradonačelnik je popustio. 

U projektu izgradnje luke Novalja bio je predviđen javni WC. 
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Vijećnik Ivan Kustić 

Muzika na Zrću; kad nema party zabava u Kustićima i Vidalićima se  može spavati, ali kad su 

party ne može se nikako. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da se realno ne može očekivati da se ništa ne čuje ali 

buka je znatno manja nego ranijih godina i izrazio uvjerenje da će načelnik općine Kolan 

uložiti više nego njegov prethodnik u smirivanje buke. 

Vijećnik Eugen Dabo 

1. Zrće; da li je prakiralište na Zrću privatni ili javni prostor i da li se ovo moglo prije 

riješiti? 

2. Da li ste upoznati s problemom veterinarske ambulante? 

3. Vidim da je proširena parkirališna zona kod autobusne stanice pa se događa da ispred 

ambulante bude zakrčen promet.  

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je uknjižba postupak koji traje 6 mjeseci, Grad je u 

posjedu 20 godina i nema dileme to je prostor Grada. 

Za veterinarsku ambulantu koja je izgubila koncesiju gradonačelnik je rekao da ima saznanja 

da su dosadašnji  koncesionari napravili propust i drugi podnositelj zahtjeva ih je prijavio. 

Grad nema mehanizma zaštite domaćih koncesionara ali će maksimalno pomoći. 

Vijećnica Iva Šonje 

Problem crnih taksista, za rad taksisti moraju imati otvoren obrt, a problem nisu legalni nego 

nelegalni taksisti. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da su crni taksisti nadležnost carine  državnih službi, a 

ne  gradskih službi. 

Vijećnik Lukica Šuljić 

Taksisti kroz centar imaju ulazne dozvole, od 100 ulaza opravdana su 3. Da li svaki taksist 

mora imati pravo na ulaz? 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je nekim taksistima koji su neopravdano koristili 

ulaz, ulazne dozvole  oduzete. 

Vijećnica Gorana Badurina  

1. Autobusni kolodvor u Novalji, održavanje čistoće, uvijek su kante pune, a ovdje osim 

mladih dolaze i drugi putnici. 

2. Da li mi kao gradski vijećnici imamo pravo na nekoliko besplatnih sati parkiranja? 

 

Nakon aktualnog sata  predsjednica Vesna Šonje Allena predložila je verifikaciju Zapisnika sa 

Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća održane 08. lipnja 2017.godine. 

 

Verifikacija zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća izvršena je bez primjedbi.  

 

Utvrđivanje dnevnog reda 

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

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sudske nagodbe Općinskog suda u Zadru za slučaj  Valek. 

Glasovanjem, sa 11 glasova za i 1 suzdržanim Gradsko vijeće usvojilo je 20. točku dnevnog 

reda  

20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sudske nagodbe Općinskog suda u Zadru za slučaj  

Valek. 

Ovime je utvrđen dnevni red sa 20. točaka. 

1. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada 

Novalje. 

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Drljanda. 
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3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

dijela građevinskog područja Dubac – Varsan koji je planiran za urbanu sanaciju. 

4. Prijedlog Odluke o osnivanju prava  građenja na dijelu nekretnine oznake k.č. br. 

1783/5 i nekretninama oznake k.č. br. 346/zgr i  k.č. br. 345/zgr  sve k.o. Novalja – I. 

5. Prijedlog I. izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija  

          na području Grada Novalje za razdoblje od 2017.- 2019. godine. 

6. Prijedlog I. izmjena Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih 

    djelatnosti na području Grada Novalje  za 2017. godinu. 

7. Prijedlog Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području 

naselja Novalja. 

8. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

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

članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu. 

10. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost. 

11. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za prostorno uređenje, komunalno 

gospodarstvo i imovinsko pravna pitanja. 

12. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za proračun i financije. 

13. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za gospodarstvo. 

14. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti. 

15. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za razvoj mjesne samouprave. 

16. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju. 

17. Prijedlog II. izmjene i dopune Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu 

arhitektonske uspješnosti. 

18. Prijedlog Odluke o  promjeni namjene dijela javne površine za postavljanje 

ugostiteljske terase. 

19. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javne površine za postavljanje kioska. 

20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sudske nagodbe Općinskog suda u Zadru za slučaj  

Valek. 

 

 

AD/1 Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave 

Grada Novalje 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Ivana Kurilić i obrazložila razloge izmjene koji se 

odnose na izmjenu obavljanja poslova prisilne naplate. Dosadašnjom odredbom Odluke o 

ustrojstvu definirano je da se postupak prisilne naplate obavlja u Upravnom odjela za poslove 

gradonačelnika i Gradskog vijeća i da to obavlja jedan službenik, a ovom izmjenom predlaže 

se da se poslovi razreza i naplate gradskih poreza i prihoda premjeste u Upravni odjel za 

poslove lokalne samouprave i uprave kako bi svaki službenik koji obavlja poslove obračuna i 

naplate gradskih poreza i prihoda mogao samostalno obavljati poslove pripreme i izdavanja 

rješenja o prisilnoj naplati.  

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 12 glasova za donijelo 

 

Odluku o II. izmjeni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Novalje 

 

AD/2 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Drljanda. 

Gradonačelnik Ante Dabo iznio je prijedlog kojeg je inicirao domaći poduzetnik Dražen 

(Tončić)  Peranić, a odnosi se na promjenu obuhvata lučkog područja u Staroj Novalji. 
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U raspravi, vijećnik Eugen Dabo upitao je da li je sa prijedlogom upoznat  i suglasan Mjesni 

odbor Stara Novalja, a odgovorio je vijećnik, predsjednik MO Stara Novalja Anton Denona 

koji je potvrdio suglasnost mjesnog odbora. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za Gradsko vijeće donijelo  

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene 

za javni promet županijskog značaja – luka Drljanda. 

 

AD/3 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

dijela građevinskog područja Dubac – Varsan koji je planiran za urbanu sanaciju. 

U uvodnom obrazloženju gradonačelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa prijedlogom za 

izmjenu kojim se odluka usklađuje u smislu da se vrši prenamjena  iz kamp odmorišta u 

turističku namjenu, a kvadratura ostaje ista. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za Gradsko vijeće donijelo  

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela 

građevinskog područja Dubac – Varsan koji je planiran za urbanu sanaciju. 

 

AD/4 Prijedlog Odluke o osnivanju prava  građenja na dijelu nekretnine oznake k.č. br. 

1783/5 i nekretninama oznake k.č. br. 346/zgr i  k.č. br. 345/zgr  sve k.o. Novalja – I. 

U uvodnom obrazloženju pomoćnica pročelnice Silvija Hodak Tauzer upoznala je vijećnike 

sa prijedlogom za osnivanje prava građenja na nekretninama na kojima je izgrađena zgrada 

osnovne škole „A.G. Matoša“ u Novalji, a ovim prijedlogom osniva se pravo građenja radi 

provedbe projekta dogradnje zgrade osnovne  škole. 

U raspravi, ravnatelj osnovne škole Aleksij Škunca obrazložio je da je ovaj prijedlog vezan uz 

inicijativu za dogradnju škole radi održavanja nastave u jednoj smjeni. 

Uz prijedlog da se novom izgradnjom predloži  i dodatno rješenje za odvijanje prometa 

predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje, kojem je pristupilo 12 

vijećnika pa je Gradsko vijeće sa 12 glasova za donijelo  

Odluku o osnivanju prava  građenja na dijelu nekretnine oznake k.č. br. 1783/5 i 

nekretninama oznake k.č. br. 346/zgr i  k.č. br. 345/zgr  sve k.o. Novalja – I. 
 

AD/5 Prijedlog I. izmjena Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija  

          na području Grada Novalje za razdoblje od 2017.- 2019. godine. 

Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Margareta Škunca Čepulo i upoznala vijećnike sa 

prijedlogom za izmjenom i dopunom trogodišnjeg plana davanja koncesija iz kojih se briše 

davanje koncesije za prometovanje turističkim vlakom jer to spada u poseban prijevoz u 

unutarnjem cestovnom prometu i Grad će za takav prijevoz donijeti posebnu odluku. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca rekao je da bi Grad morao razmišljati u tom pravcu da 

javni gradski prijevoz organizira kao javno partnerstvo jer je vrlo rijetko da privatna tvrtka 

obavlja ovu djelatnost bez sudjelovanja jedinice lokalne samouprave. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za Gradsko vijeće donijelo  

I. izmjenu Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada 

Novalje za razdoblje od 2017.- 2019. godine 
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AD/6 Prijedlog I. izmjena Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih 

    djelatnosti na području Grada Novalje  za 2017. godinu. 

Pročelnica Margareta Škunca Čepulo dala je obrazloženje za prijedlog godišnjeg plana 

davanja koncesija koji se mijenja u stavki u kojoj se mijenja i srednjoročni plan. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za Gradsko 

vijeće donijelo  

I. izmjenu Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti na 

području Grada Novalje  za 2017. godinu. 

 

AD/7 Prijedlog Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području 

naselja Novalja 

Uvodno obrazloženje dala je Kristina Vidušin, viši stručni suradnik za pravne poslove iznijela 

je prijedlog za donošenje odluke kojom se određuju uvjeti za raspisivanje natječaja i 

obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika cestovnim vlakom na području naselja 

Novalja. 

U raspravi, vijećnik Eugen Dabo dao je primjedbu na prometovanje vlakića koji je za a/c 

Straško, a njegovim prometovanjem se zagušuje promet u Slatinskoj ulici i predložio da  

putnici koji se voze vlakićem  dovezu vlakićem od kampa do Slatinske ulice i tu se prekrcaju 

u  autobus javnog gradskog prijevoza budući da je isti koncesionar. 

Gradonačelnik Ante Dabo nije se složio s takvim prijedlogom i konstatirao da je vlakić vrlo 

popularan prijevoz pogotovo za djecu i doprinosi ukupnoj turističkoj ponudi Grada Novalje. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 9 glasova za  i 3 glasa suzdržana, Gradsko vijeće 

donijelo  

Odluku o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom na području naselja Novalja 

 

AD/8 Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave 

Viši stručni suradnik za pravne poslove Kristina Vidušin iznijela je obrazloženje za prijedlog 

Pravilnika za provođenje postupka jednostavne nabave kojim se uređuje postupanje s 

postupcima nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 200.000,00 kuna. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za   

Gradsko vijeće donijelo  

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 

 

AD/9 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i 

članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu 

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

kojem se raspoređuju sredstva za financiranje političkih stranaka koje sudjeluju u radu 

Gradskog vijeća prema broju članova u Vijeću. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za   

Gradsko vijeće donijelo  

Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova 

Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu 
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AD/10 Prijedlog Odluke o izboru Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Lukica Šuljić iznio je prijedlog za predsjednika i 

članove Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost u sastavu: 

Za predsjednicu   Kristina Vidušin 

Za članove   Ivana Kurilić 

 

    Aleksij Škunca 

 

Vijećnici iz redova HDZ-e iznijeli su primjedbu na sastave radnih tijela Vijeća jer u njima po 

dostavljenim prijedlozima nisu zastupljeni prijedlozi iz redova oporbe. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je HDZ-a kao najveća oporbena stranka trebala 

iskoordinirati sa drugim oporbenim strankama u Gradskom vijeću i zajedno s njima iznijeti 

prijedloge. 

 

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

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 11 glasova za   Gradsko vijeće donijelo  

 

Odluku o izboru Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost  
Za predsjednicu   Kristina Vidušin 

Za članove   Ivana Kurilić 

 

    Aleksij Škunca 

 

AD/11 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za prostorno uređenje, komunalno 

gospodarstvo i imovinsko pravna pitanja 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Lukica Šuljić iznio je prijedlog za predsjednika i 

članove Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i imovinsko pravna pitanja 

u slijedećem sastavu: 

1. Vesna Šonje Allena     - za predsjednicu 

2. Dario Bačić   - za člana 

3. Jasmina Baričević   - za člana  

4. dr Neven Škunca   - za člana  

5. Tješimir Zeneral    - za člana  

 

U raspravi, vijećnica Iva Šonje postavila je pitanje sukoba interesa budući da je Jasmina 

Baričević djelatnica Županijskog ureda za graditeljstvo, a gradonačelnik je odgovorio da nije 

sukob interesa i ovaj poslovni odnos reguliran je pravnim aktom. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za   Gradsko vijeće donijelo  

  

Odluku o imenovanju Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i 

imovinsko pravna pitanja 

Za predsjednika i članove Odbora  za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i 

imovinsko-pravna pitanja Gradsko vijeće imenuje: 

 

1. Vesna Šonje Allena     - za predsjednicu 

2. Dario Bačić   - za člana 

3. Jasmina Baričević   - za člana  

4. dr Neven Škunca   - za člana  

5. Tješimir Zeneral    - za člana  
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AD/12 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za proračun i financije 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Lukica Šuljić iznio je prijedlog za predsjednika i 

članove Odbora za proračun i financije u slijedećem sastavu: 

 

1. Zdravko Tomulić   za predsjednika  

2. Spomenka Tamarut   za člana 

3. Antonio Datković    za člana  

4. Tina Mejak Vidas    za člana  

5. Teo Veličan    za člana  

 

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 10 glasova za, 1 suzdržanim i 1 protiv Gradsko vijeće 

donijelo  

Odluke o imenovanju Odbora za proračun i financije 

Za predsjednika i članove Odbora  za Proračun i financije Gradsko vijeće imenuje:  

 

1. Zdravko Tomulić   za predsjednika  

2. Spomenka Tamarut   za člana 

3. Antonio Datković    za člana  

4. Tina Mejak Vidas    za člana  

5. Teo Veličan    za člana  

 

AD/13 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za gospodarstvo. 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Lukica Šuljić iznio je prijedlog za predsjednika i 

članove Odbora za gospodarstvo u slijedećem sastavu: 

 

1. Boris Šuljić                                     za predsjednika  

2. Šime Škunca                                    za člana  

3. Tomislav   Šuljić                    za člana                                                        

4. Tomislav Vidas Krunov                  za člana  

5. Katarina Tamarut                               za člana  

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za Gradsko vijeće donijelo  

Odluku o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
 

Za predsjednika i članove Odbora  za gospodarstvo   Gradsko vijeće imenuje 

1. Boris Šuljić                                     za predsjednika  

2. Šime Škunca                                    za člana  

3. Tomislav   Šuljić                    za člana                                                        

4. Tomislav Vidas Krunov                  za člana  

5. Katarina Tamarut                               za člana  

 

AD/14 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Lukica Šuljić iznio je prijedlog za predsjednika i 

članove Odbora za društvene djelatnosti u slijedećem sastavu: 

 

1. Tea Vidas        za predsjednicu  

2.  Melita Karuza Blaić                        za člana  
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3. Anton Denona                   za člana                                                        

4. Aleksij Škunca                   za člana  

5. Hrvoje Tičić                                     za člana  

 

U raspravi je  predloženo da umjesto Aleksija Škunce  član ovog Odbora bude Nadia Zore. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za Gradsko vijeće donijelo  

Odluku o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti 

 

 Za predsjednika i članove Odbora  za društvene djelatnosti   Gradsko vijeće imenuje: 

 

1. Tea Vidas        za predsjednicu  

2.  Melita Karuza Blaić                        za člana  

3. Anton Denona                   za člana                                                        

4. Nadia Zore                   za člana  

5. Hrvoje Tičić                                     za člana  

 

AD/15 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za razvoj mjesne samouprave. 

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Lukica Šuljić iznio je prijedlog za predsjednika i 

članove Odbora za razvoj mjesne samouprave u slijedećem sastavu: 

  

1. Ivan Kustić (Joskan)  za predsjednika  

2. Marin Zubović   za člana  

3. Gorana Badurina   za člana 

4. Marin Datković   za člana  

5. Vlado Kustić   za člana  

 

U raspravi predloženo je da umjesto Vlada Kustića član ovog odbora bude Matej Gušćić 

ispred HSS-a. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za Gradsko vijeće donijelo  

Odluku o imenovanju Odbora za razvoj mjesne samouprave 
 

Za predsjednika i članove Odbora  za razvoj mjesne samouprave Gradsko vijeće imenuje: 

  

1. Ivan Kustić (Joskan)  za predsjednika  

2. Marin Zubović   za člana  

3. Gorana Badurina   za člana 

4. Marin Datković   za člana  

5. Matej Gušćić   za člana   

 

AD/16 Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu 

suradnju.  
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Lukica Šuljić iznio je prijedlog za predsjednika i 

članove Odbora za međugradsku  i međunarodnu suradnju u slijedećem sastavu: 

  

1. Domagoj Vrtodušić,                    za predsjednika    

2. Marina Šćiran Rizner  za člana  

3. Marin Lončarić    za člana  

4. Zvonko Vrtodušić   za člana  
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5. Baldo Crnković   za člana  

 

Gradonačelnik Ante Dabo predložio je da umjesto Marina Lončarića član ovog odbora bude 

Robert Badurina ispred SDP-a. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za Gradsko vijeće donijelo  

Odluku o imenovanju Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju  
 

Za predsjednika i članove Odbora  za međugradsku  i međunarodnu suradnju Gradsko vijeće 

imenuje: 

  

1. Domagoj Vrtodušić,                    za predsjednika    

2. Marina Šćiran Rizner  za člana  

3. Robert Badurina    za člana  

4. Zvonko Vrtodušić   za člana  

5. Baldo Crnković   za člana  

 

AD/17 Prijedlog II. izmjene i dopune Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu 

arhitektonske uspješnosti  

Gradonačelnik Ante Dabo iznio je prijedlog da član ovog Povjerenstva umjesto Dominika 

Kunkere bude Jasmina Baričević.  

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za Gradsko vijeće donijelo  

 

II. izmjene i dopune Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske 

uspješnosti  

 

U Odluci o imenovanju Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti (“Županijski 

glasnik” Ličko-senjske županije 9/16 i 4/17) u članku 1. točka 3. mijenja se i glasi: 

 

 “3. Jasmina Baričević” 

 

AD/18 Prijedlog Odluke o  promjeni namjene dijela javne površine za postavljanje 

ugostiteljske terase. 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić iznio je obrazloženje za prijedlog da se obrtu fast 

food  Best burger dozvoli postavljanje stolova na prostor koji se nalazi ispred njegovog 

objekta. 

Budući da je i drugim ugost. objektima dozvoljeno postavljanje stolova predlaže se da se izda 

odobrenje. 

U raspravi, vijećnik Matej Gušćić ispred HSS-a nije se složio s prijedlogom i rekao da je HSS 

i do sada bio protiv ovakvih koncesija na nogostupima,  te predložio da se prije sezone donese 

odluka o tome da se uklanjaju terase s nogostupa.  

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 7 glasova za i 5 suzdržanih  Gradsko vijeće donijelo  

 

Odluku  

 Gradsko vijeće Grada Novalje odobrava promjenu namjene dijela javne površine za 

postavljanje ugostiteljske terase na dijelu k.č. br. 567 k.o. Novalja-Nova u naselju Novalja 

ispred objekta na adresi Obala kralja Petra Krešimira IV 24 (na nogostupu ispred 

ugostiteljskog objekta – fast fooda ''BEST BURGER''). 
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Članak 2.  

Dozvoljava se ugostiteljska terasa veličine 4 m
2
. 

Terasa mora biti postavljena na način da ne ometa pješački promet, odnosno terasa mora biti 

postavljena uz rub nogostupa prema cesti između stabala maslina. 

 

AD/19 Prijedlog Odluke o promjeni namjene javne površine za postavljanje kioska 

Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika upoznao je nazočne s prijedlogom koji je dostavljen 

od strane TIHO COMMERC iz Raba koji bi na rivi u Metajni postavili kiosk za prodaju 

duhanskih proizvoda, razglednica i suvenira te  mjenjačnicu. 

U raspravi, vijećnik Zlatko Vidas predložio je da se umjesto postavljanja kioska koji nije 

ukras mjesta, takva djelatnost uputi u neki poslovni prostor u privatnoj kući. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova protiv Gradsko vijeće donijelo  

 

Odluku 

Gradsko vijeće Grada Novalje ne odobrava promjenu namjene javne površine za postavljanje 

kioska na dijelu k.č. br. 4751/10 k.o. Barbati u naselju Metajna. 

   

AD/20 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju sudske nagodbe Općinskog suda u Zadru za 

slučaj  Valek 

 

Silvija Hodak Tauzer, pomoćnica pročelnice iznijela je obrazloženje za prijedlog zaključka: 

Vjerovnik Ladislav Valek ishodio je 1994.g. rješenje kod Općinskog suda u Pagu, posl.br. P-

10/94-31 od 31. ožujka 1994.g. u odnosu na Fond za stambeno komunalno gospodarstvo 

Općine Pag, čiji su sljednici Grad Novalja, Grad Pag i Općina Povljana, vezano za izmještanje 

magistralnog vodovoda postavljenog protivno projektnoj dokumentaciji i građevinskoj 

dozvoli iz 1987.g. Istim rješenjem nalaže se Fondu uspostava prijašnjeg posjedovnog stanja 

na način da iz kanala povadi položene cijevi, te iste položi točno prema trasi predviđenoj u 

projektnoj dokumentaciji i građevinskoj dozvoli. 

Temeljem naprijed navedenog rješenja vjerovnik je 1994.godine pokrenuo ovršni postupak 

koji je u tijeku do danas. 

Rješenjem suda vjerovnik je ovlašten povjeriti izvršenje rješenja o ovrsi trećoj osobi te su 

sredstva za provedbu istih radova bila predviđena u iznosu od 2.000.000,00 kuna. 

Po prigovoru dužnika na iznos troškova, Grad Pag dostavio je ponudu Komunalnog društva 

Pag na iznos od 500.000,00 kuna. Istoj ponudi prigovorio je dužnik navodeći da je manjkava, 

međutim temeljem iste sud  je donio rješenje 2008.g. temeljem kojeg je Gradu Novalji s 

računa ustegnut iznos od 199.200,00 kuna. 

Zadnjih par godina vjerovnik predlaže dužnicima sklapanje sudske nagodbe potražujući iznos 

od 1.000.000,00 kuna na ime naknade štete. 

Također proveden je postupak mirenja, ali neuspješno. 

U lipnju 2017.g. vjerovnik je predložio sklapanje sudske nagodbe na ukupan iznos od 

565.310,00 kuna, od kojeg iznosa bi na Grad Novalju proizlazio iznos od 199.200,00 kuna. 

Prijedlog vjerovnika je bio da mu Grad Novalja plati traženi iznos, što bi pak podredno 

uključivalo rebalans proračuna, te isti prijedlog nije prihvaćen. 

Na ročištu održanom u srpnju 2017.g. vjerovnik je pristao naplatiti se iz iznosa položenog u 

sudski depozit temeljem rješenja suda, te Grad Novalja ne bi morao osiguravati nova sredstva. 

Držimo kako je sklapanje ovakve sudske nagodbe svakako u interesu Grada Novalje, budući 

postoji velika vjerojatnost da bi izvršenjem sudskog rješenja o ovrsi, odnosno izmještanjem 
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magistralnog vodovoda, otok Pag mogao ostati bez vode na par dana, a možda i duže, čime 

riskiramo pokretanje novih parničnih postupaka zbog naknade štete. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je pristupilo 12 

vijećnika, pa je nakon glasovanja, sa 12 glasova za  Gradsko vijeće donijelo  

 

Zaključak o prihvaćanju prijedloga za plaćanje sudske nagodbe s ciljem okončanja ovršnog 

postupka na način da se vjerovnik naplati iz iznosa položenog u sudski depozit temeljem 

rješenja suda, te Grad Novalja ne bi morao osiguravati nova sredstva. 
   

 

 

 

Klasa: 021-05/17-01/11 

Urbroj: 2125/06-02/01-17-02 

Novalja, 27. srpnja 2017. godine  

 

Završeno u  12,30 sati. 

 

 

 

                 Predsjednica 

Zapisnik izradila                  Gradskog vijeća  

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

  

 
 

 

 

 


