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Z A P I S N I K  

SA XIV. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA  

ODRŽANE DANA 03. TRAVNJA 2019.G. 

U VELIKOJ VIJEĆNICI GRADA NOVALJE  

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. Matej Gušćić  

11. Teo Veličan  

12. Iva Šonje   

 

Odsutni vijećnici: 

1. Katarina Tamarut 

 

 

Ostali nazočni:  

1. Ante Dabo, gradonačelnik   

2. Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika  

3. Gordana Vuković, voditeljica odsjeka za prostorno uređenje  

4. Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela   

5. Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela   

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

  

  

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

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

utvrđeno da je sjednici nazočno 12  vijećnika, pozvala gradonačelnika Antu Dabo da iznese 

izvješće o aktivnostima gradskih službi od zadnje održane sjednice.  

Gradonačelnik Ante Dabo upoznao je vijećnike sa slijedećim aktivnostima: 

- Projekt Samorašnji put; radovi napreduju prema planu i do 01. lipnja bi trebali biti 

završeni, 

- Jadranski put će do Uskrsa biti asfaltiran, 
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- Caskin put; radovi napreduju i do Uskrsa bi trebalo završiti sva tri glavna kraka sa 

svom infrastrukturom (optika, vodoiozacija, TK instalacija, oborinska odvodnja), a 

početkom svibnja će biti prvo asfaltiranje, 

- Na ponovljenom natječaju za inkubator poslove je dobila zajednica ponuditelja koja 

nije poštovala ugovor i idući tjedan će ugovor biti raskinut. Od agencije  SAFU smo 

dobili odgodu za 6 mjeseci, 

- POS-ova stanogradnja; završen je drugi javni poziv imamo oko 70 prijava, do kraja 

mjeseca bi imali sporazum sa APN-om potpisan i na jesen bi trebali krenuti s 

izgradnjom, 

- Obnova zemljišnih knjiga; preko 4000 parcela će biti pušteno ovih dana u promet, 

Stani i dio Stare Novalje, 

- Glavni projekt za kompostanu je gotov i mi bi se početkom svibnja mogli javiti na EU 

natječaj, 

- Problem rada Hrvatske pošte; sutra imamo sastanak sa predstavnicima HP i u Lunu i 

Zubovićima neće biti zatvaranja pošte, problem je u nedostatku dostavljača, 

- Ugovor za sufinanciranje dogradnje dječjeg vrtića je potpisala ravnateljica, za 

opremanje komunalnom infrastrukturom zone Čiponjac također, a i za dogradnju 

DVD-a Novalja, 

- Najvažniji projekt ikad, aglomeracija, natječaj za vidljivost i nadzor je već vani, svi 

radovi (crvena knjiga) sad su na kontroli u Hrvatskim vodama i do mjesec i po bi i 

natječaj za radove mogao ići, 

- Uređaj za pročišćavanje (žuta knjiga) je konačan i do kraja godine bi mogli sve 

ugovore imati potpisane i počete radove. 

 

 

AKTUALNI SAT 

   

Vijećnik Aleksij Škunca 

1. Natječaj za davanje u zakup prostora na trgu Alojzija Stepinca, nije dobro da se 

intervenira u prostoru jer će to narušiti ambijentalnost prostora. 

2. Prijedlog za razmisliti o stipendiranju studenata, nisu svi koji studiraju dobili 

stipendiju, učeničke stipendije su pojedinačne, a to nije ukupno velika stavka. 

3. Pozdravljam katastarske izmjere, kako će se naplaćivati ako isti vlasnik ima na više 

mjesta zemljište? 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Trg Alojzija Stepinca; nekoliko puta sam na Vijeću rekao i pozvao novaljske 

ugostitelje za najam tog prostora, projektant koji je radio projekt trga je predložio 

nadogradnju i natkrivanje terase i to bi se uklopilo u ambijentalnost trga. Meni je 

isključivo motiv oživiti povijesnu jezgru. 

2. Stipendiranje studenata; možemo razmisliti o izmjeni pravilnika za iduću akademsku 

godinu ali smatram da mi moramo poticati ona zanimanja koja su nam potrebna. 

3. Katastarska izmjera; vlasnici zemljišta koji su sad dobili rješenja i platili kada krenu 

druga područja ići će i rješenja ali ćemo ih spajati i građani neće biti oštećeni. 
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Vijećnik Eugen Dabo 

1. Znači li to da ćemo mi nastaviti tražiti sredstva od EU za projekte jer ste bili najavili 

da ćemo malo obustaviti nove projekte radi nedostatka sredstava? 

2. Spremnici za otpad? 

3. Zajednica sportova nema predsjednika od 09. prosinca prošle godine, kako 

funkcionira? 

 

Gradonačelnik Ante Dabo  

1. Nećemo nastaviti tražiti sredstva ako se ne promijeni zakon koji bi pojednostavio 

sufinanciranje. Mi smo povukli sve što se moglo i ako malo zbrojimo to su veliki 

novci. Ako se osnuje poseban fond za sufinanciranje projekata jedinica lokalne 

samouprave onda možemo ići u velike projekte. 

2. Za spremnike za selektirani otpad; javili smo se na natječaj, dobili smo rješenje, ali u 

fondu su nam rekli da bi spremnike mogli dobiti tek na jesen. 

3. Zajednica sportova funkcionira zahvaljujući Marinu Badurini i veseli me volja i 

entuzijazam sportaša i djece u sportu. Ta amaterizacija sporta kojoj smo težili danas 

možemo reći da je oko 200 djece uključeno u sve sportske aktivnosti. Koliko znam 

Marin je predsjednik i dalje. 

Vijećnik Eugen Dabo  

Postavljam pitanje kako sportska zajednica funkcionira ako u registru nije registriran 

predsjednik, odnosno ovlaštena osoba. 

Vijećnik Teo Veliča 

Mi smo imali skupštinu Zajednice sportova i Marin je ponovo izabran, ne znam zašto 

to još nije provedeno. 

Vijećnica Iva Šonje 

Za prostor na Trgu; mi nemamo nijedno mjesto za prodaju suvenira koji nisu kineski, 

možda bi bilo dobro pružiti priliku ženama koje rade čipku i koltre itd. da na jednom mjestu 

mogu to prodavati. 

Gradonačelnik Ante Dabo  

Hvala, imamo prostor dosadašnje Addiko banke i inicijativu nekih domaćih ljudi da taj 

poslovni prostor iznajmimo za tu namjenu. 

 

Vijećnik Matej Gušćić 

1. Nekoliko naših stanovnika je izrazilo nezadovoljstvo sa službom za reklamacije u 

društvu Arburoža, da ih se jako teško dobije na telefon, a kako je prema Zakonu 

društvo bi trebalo imati službu za reklamacije u kojoj bi trebala sudjelovati i Udruga 

za zaštitu potrošača. Zanima me da li imaju to tijelo i koji su članovi? 

2. Ulica Mlaji; da li se tamo radi javna rasvjeta? 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1. Upoznat sam s tom situacijom, a Arburoža ima sada osobu koja se javlja na telefon, da 

li ima neko tijelo ne znam, pročelnice će to provjeriti i dostaviti informaciju za drugu 

sjednicu Gradskog vijeća. 

Ante Dabo, voditelj odsjeka za komunalni sustav 

2. Rasvjeta Mlaji; tamo je HEP vršio iskope za svoju mrežu, a mi smo iskoristili njihov 

kanal i utopili javnu rasvjetu tj. oko 200 m kabela i po ulici je raspoređeno oko 8 

mjesta za stupove. 
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Vijećnik Lukica Šuljić 

Iza nas je jedna  izuzetno posjećena sportska manifestacija, treking u Metajni i sve je 

bilo odrađeno na vrlo visokom nivou.   

Jadrolinija je tek 1. travnja uvela novi vozni red tako da je za treking bila gužva na dolasku. 

Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika 

Bio sam na sastanku vezano za vozni red i linije se određuju u rujnu za iduću godinu. 

Do sada smo predsezonski vozni red imali od 01. lipnja, a ove godine od 01. travnja. 

 

Zaključen je aktualni sat pa je predsjednica Vesna Šonje Allena predložila  nadopunu 

dnevnog reda: 

1. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina oznake k.č. br 1610/3, kčbr. 1619/2, kčbr. 

1619/3 i dijela k.č. br. 1618/2 sve k.o. Novalja. 

 

Glasovanjem, kojem je pristupilo 12 vijećnika, sa 12 (dvanaest) glasova za usvojen je 

prijedlog da se u dnevni red uvrsti nadopuna pod točkom 10. Prijedlog Odluke o kupnji 

nekretnina oznake k.č. br 1610/3, kčbr. 1619/2, kčbr. 1619/3 i dijela k.č. br. 1618/2 sve k.o. 

Novalja. 

 

Verifikacija Zapisnika s XIII. sjednice  Gradskog vijeća održane dana 24. siječnja   2019. 

godine izvršena je bez primjedbi. 

 

1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine. 

2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Novalje. 

3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu. 

4. Prijedlog Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Novalje. 

5. Prijedlog Odluke o kupoprodaji dijela nekretnine k.č. 1838/278 k.o. Novalja. 

6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na dijelu k.č. br. 

4745/4 k.o. Novalja I. 

7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na dijelu k.č. br. 

955/101 k.o. Novalja I. 

8. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2019. godinu. 

9. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Grada Novalje.  

10. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina oznake k.č. br 1610/3, kčbr. 1619/2, kčbr. 

1619/3 i dijela k.č. br. 1618/2 sve k.o. Novalja. 

 

 

AD/1 Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo dao je uvodno obrazloženje za izvješće o radu u kojem su 

navedene sve aktivnosti i projekti koji su se događali u razdoblju od srpnja do prosinca 2018. 

godine. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca zatražio je objašnjenje vezano za projektnu 

dokumentaciju  za crkvicu Sv. Jurja na Caski i  crkvu Sv. Katarine, a gradonačelnik je 

objasnio da se to odnosi na projekt  zatvaranja i pokrivanja crkvice sv. Jurja te uređenje 

okoliša crkve sv. Katarine u Novalji.  

Vijećnik Eugen Dabo primjetio je aktivnosti oko uređenja hortikulture i javnu rasvjete u 

Primorskoj i postavio pitanje gdje se nalazi 30.000,00 kuna donacija koje su za crkvicu sv. 

Ivana prikupljali ljudi iz Kustići?  
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Vidi se da je povećanje naplate komunalne naknade, da li je to povećanjem cijene ili 

zaslugom službenika?  

Gradonačelnik Ante Dabo pohvalio je rad gradske uprave koja je zaslužna za povećanje 

naplate jer nove  cijene idu tek sa 1.1. 2019., rasvjeta u Gaju; napravljen je projekt uređenja 

hortikulture prema Gaju,  vezano za javnu rasvjetu rekao je da je ovih dana stigao tender 

javne rasvjete i drugi tjedan bi mogli pokrenuti postupak javne nabave za izmjenu oko 2700 

lampi koje bi zamijenili led rasvjetom u skladu s Zakonom o svjetlosnom onečišćenju.  

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena zatvorila je raspravu i zaključila da se Izvješće o radu 

gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2018. prima na znanje. 

 

AD/2 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Novalje 

 

Uvodno obrazloženje iznijela je Gordana Vuković, voditeljica odsjeka za prostorno uređenje i 

upoznala vijećnike sa procedurom koju je potrebno zadovoljiti da bi se pokrenule izmjene i 

dopune  prostornog plana koje se pokreću iz slijedećih razloga: razmatranje i redefiniranje 

uvjeta gradnje unutar prostora utvrđene urbane cjeline, redefiniranje uvjeta gradnje i uređenja 

za uređene morske plaže, razmatranje mogućnosti gradnje i definiranja uvjeta gradnje i 

uređenja za aquapark na plaži Babe, razmatranje i redefiniranje uvjeta za izgradnju 

parkirališnih mjesta u izgrađenom dijelu naselja, razmatranje mogućnosti i definiranje uvjeta 

izgradnje za solarne elektrane na k.č. 1762/38, 1074/187,1074/188, 3405/344, 3408/68, 

4706/126, 4706/125, 4706/127 i 1838/278 sve k.o. Novalja. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca pozdravio je inicijative za osvajanje i stvaranje novih 

plažnih prostora kojih nedostaje, vijećnica Iva Šonje napomenula je  povećanje cijene struje te 

da bi trebalo isticati korist od postavljanja solarnih ćelija i da se što više ljudi uključi. 

Predsjednica Vesna Šonje Allena upitala je da li se odnosi na cijelo uređenje plaže Babe ili na 

samo određeni dio, a gradonačelnik Ante Dabo rekao je da se ovim Prostornim planom treba 

preciznije definirati sve uređene plaže, a na plaži Babe konkretno bi jedan vlasnik zemljišta na 

svom zemljištu uz plažu napravio aqua park što je u skladu sa temom plaže koja je ciljano  

„obiteljska plaža“. 

Vijećnik Matej Gušćić upitao je da li se širenje plana može usmjeriti i na druge parcele,  a 

gradonačelnik je odgovorio da status uređene plaže podrazumijeva da nije u građevinskom 

području i treba definirati pojas koji nije veći od 100 m, a unutar zone se može izgraditi čvrsti 

objekt do 500 m2, ali koji nije smještaj. 

Na pitanje vijećnika Mateja Gušćića da li se planira kakva šetnica na tom području, 

gradonačelnik je odgovorio da   se od kampa Navis do plaže Babe planira probiti do 2 km 

šetnice i staze za bicikliste. 

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

pristupilo 12 vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za 

donijelo  

Odluku o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  

Grada Novalje 
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AD/3 Prijedlog Odluke o komunalnom redu 

 

 Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Silvija Hodak Tauzer i upoznala vijećnike 

sa prijedlogom koji se donosi radi usklađenja sa zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je 

stupio na snagu u kolovozu 2018. godine. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca upozorio je na prikladno odijevanje  na gradskim  javnim 

površinama te upitao da li se i na drugim javnim prostorima može utjecati na to, vijećnik 

Eugen Dabo upitao je za nedostatak oglasnog prostora, a zamjenik gradonačelnika Marijan 

Šuljić odgovorio je da će se vezano za temu odijevanja pozvati predstavnike trgovačkih 

lanaca i dr. te upozoriti na takva ponašanja, a za oglasni prostor koji  nedostaje, traže se 

mjesta, već postoje  neke lokacije. 

 Vijećnik Eugen Dabo i predsjednica Vesna Šonje Allena spomenuli su ponašanje životinja na 

ulici i šetanje opasnih pasa te provođenje  kontrole  od strane komunalnih redara, a 

predloženo je i povećanje kazni od 500 na 1000 kuna. 

Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika rekao je da smatra da su kazne primjerene i u skladu 

sa zakonskim odredbama. 

Vijećnik Matej Gušćić predložio je da komunalno redarstvo u suradnji sa veterinarskom 

službom dođe do podataka o vlasnicima pasa i vlasnicima poslati pisanu obavijest o 

ponašanju na javnim površinama i kaznenim odredbama. 

Gradonačelnik Ante Dabo složio se s prijedlogom i zadužio pročelnicu da provede prijedlog. 

Vijećnica Gorana Badurina predložila je da se u duhu čišće Novalje pored kanti za otpad 

postave vrećice za pseći otpad. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za donijelo  

 

Odluku o komunalnom redu 

 

 

AD/4 Prijedlog Odluke o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Novalje 

 

 Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Silvija Hodak Tauzer i upoznala vijećnike 

sa odlukom prema kojoj se vodi jedinstvena baza podataka o  nerazvrstanim  cestama a 

kojima upravlja Grad Novalja. 

U raspravi, vijećnik Matej Gušćić upitao je da li su sve nerazvrstane ceste vlasništvo Grada i 

da li je Grad bivše vlasnike obeštetio ili se to u budućnosti planira? 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer odgovorila je da su većim dijelom nerazvrstane ceste 

uknjižene kao javno dobro ali ima i takvih koji još uvijek glase na stare vlasnike. 

Zakon kaže da sve ono što se koristi kao prometnica, a za koje nije plaćena naknada, u roku 

od 5 godina od početka upotrebe ceste svaki vlasnik može zatražiti obeštećenje. 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić dodao je da su za sve novije prometnice  i za one 

koje se sada rade vlasnici obeštećeni. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 11 (jedanaest) glasova za i 

(jednim)1 suzdržanim donijelo  

 

Odluku o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Novalje 
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AD/5 Prijedlog Odluke o kupoprodaji dijela nekretnine k.č. 1838/278 k.o. Novalja 

 

          Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Silvija Hodak Tauzer i upoznala vijećnike 

sa prijedlogom za prodaju dijela nekretnine trgovačkom društvu Komunalije za izgradnju 

poslovnih prostorija – garaže. 

U raspravi, vijećnik Matej Gušćić upozorio je da se vodi računa i o tome da je u prijedlogu 

Zakon o okrupnjavanju komunalnih društava, a gradonačelnik je potvrdio da je prijedlog 

zakona u prvom čitanju, a svako komunalno društvo participirati će prema visini svojeg 

temeljnog kapitala. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za donijelo  

 

Odluku o kupoprodaji dijela nekretnine k.č. 1838/278 k.o. Novalja 

 

 

AD/6 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na dijelu k.č. br. 

4745/4 k.o. Novalja I 

 Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Silvija Hodak Tauzer i upoznala vijećnike 

sa prijedlogom za skidanje statusa javnog dobra javnog dobra u općoj uporabi dijela 

nerazvrstane ceste. Nekretnina oznake k.č.br. 4745/4 put Novalja sa 1071 m2 upisana je u 

zk.ul. 1 k.o. Novalja - I kao javno dobro u općoj uporabi.  Budući se dio nekretnine u naravi 

ne koristi kao put, to se predlaže ukinuti svojstvo javnog dobra za opću upotrebu dijela 

nekretnine k.č.br. 4745/1 k.o. Novalja-I u površini od 31 m2. 

Gradonačelnik Ante Dabo obrazložio je da se navedeno odnosi na mali komadić čestice koja 

će se ustupiti privatnom vlasniku radi završetka postupka uporabne dozvole, a on će Gradu 

izići u susret kod probijanja nove ceste Burin bok. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za donijelo  

 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na dijelu  

k.č. br. 4745/4 k.o. Novalja I 

  

AD/7 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na dijelu k.č. br. 

955/101 k.o. Novalja I 

 

 Uvodno obrazloženje iznijela je pročelnica Silvija Hodak Tauzer i upoznala vijećnike 

sa prijedlogom za zamjenu nekretnine koja se u naravi koristi kao put, a ista bi se zamijenila 

da površinom koja se nalazi u Burinom boku. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 (dvanaest) vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 

12 (dvanaest) glasova za donijelo  

 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu na dijelu k.č. br. 955/101 k.o. 

Novalja I 
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AD/8 Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2019. godinu 

 Pročelnica Silvija Hodak Tauzer u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa 

planom davanja koncesija za 2019. godinu, a što se odnosi na koncesiju za dimnjačarske 

poslove. 

U raspravi, vijećnica Iva Šonje upitala je koliko se zadnji natječaj ljudi javilo za ovu 

koncesiju i predložila da se cijena maksimalno smanji radi nedostatka dimnjačara. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za donijelo  

 

Godišnjeg plana davanja koncesija za 2019. godinu 

 

AD/9 Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Grada Novalje 

 

 Gradonačelnik Ante Dabo iznio je uvodno obrazloženje i upoznao vijećnike sa 

odlukom kojom se određuju pravne osobe koje sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim 

resursima  u provedbi aktivnosti u sustavu civilne zaštite u slučaju prijetnje, nastanka i 

posljedica velikih nesreća i katastrofa. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 12 

(dvanaest) glasova za donijelo  

 

 

Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav 

civilne zaštite Grada Novalje 

 

 

AD/10 Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina oznake k.č. br 1610/3, kčbr. 1619/2, kč.br. 

1619/3 i dijela k.č. br. 1618/2 sve k.o. Novalja 

 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa 

prijedlogom za kupnju nekretnine koja se nalazi u predjelu Močišćak. 

Nekretnine oznake k.č.br. 1610/3, k.č.br. 1619/2, k.č.br. 1619/3, te dio k.č.br. 1618/2 sve k.o. 

Novalja, izvanknjižno su vlasništvo stranaka Miljana Šestana i Nikole Šestana, svakog u ½ 

dijela. Stranke su pristale iste nekretnine prodati Gradu Novalji za cijenu od 63.695,29 eura u 

kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja. Obzirom da je Grad Novalja zainteresiran za kupnju 

točno određene nekretnine ista se kupuje neposrednom pogodbom, bez provedbe javnog 

natječaja.  

Gradonačelnik Ante Dabo obrazložio je da se radi o nekretnini koja se nalazi na najužem 

dijelu puta od Plodina prema Caskinom putu, cijena je određena procjenom sudskog vještaka, 

a isplatili bi u dva jednaka obroka. 

Vijećnik Matej Gušćić upitao je za kvadraturu nekretnine jer nije navedena, a pročelnica 

Silvija Hodak Tauzer je odgovorila da kvadratura nije navedena jer gruntovno i katastarski 

čestice nisu usklađene, a u naravi je to 548 m2. 

Vijećnik Aleksij Škunca složio se s prijedlogom s obzirom da je ova cesta usko grlo ali 

predlaže da se prije razriješe imovinsko pravni odnosi jer se može pojaviti više od 30 

suvlasnika ako nije riješeno. 

Gradonačelnik je odgovorio da će se Grad osigurati ugovorom i misli da će Grad lakše i brže 

riješiti vlasničke odnose i za iduće ljeto osigurati bolju protočnost prometa u tom dijelu 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 12 (dvanaest) glasova za donijelo  

 

 

  Odluku o kupnji nekretnina oznake k.č. br 1610/3, kčbr. 1619/2, kč.br. 1619/3 i dijela 

 k.č. br. 1618/2 sve k.o. Novalja 

 

Završeno u 11,50 sati 

        

 

KLASA: 021-05/19-01/03 

URBROJ: 2125/06-02/01-19-02 

Novalja, 03. travnja  2019.god. 

            

 

 

 

Referent za poslove gradonačelnika                              Predsjednica Gradskog vijeća  

            i Gradskog vijeća 

         Lucie Zubović, oec.        Vesna Šonje Allena, dipl.ing.arh. 

 

        

 

 


