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

održane dana 04. lipnja 2018.g. u Gradskoj vijećnici Grada Novalje  

s početkom u 09,00 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. Eugen Dabo 

10. Matej Gušćić 

11. Iva Šonje  

12. Katarina Tamarut 

 

Odsutni vijećnici: 

  

1. Teo Veličan 

 

Ostali nazočni: 

Ante Dabo, gradonačelnik 

Marijan Šuljić, zamjenik gradonačelnika 

Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela 

Ivana Kurilić, pročelnica Upravnog odjela 

Lucie Zubović, referent za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća  

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena otvorila je  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 Anta Daba da iznese izvješće o 

aktivnostima gradskih službi od zadnje održane sjednice. 

Gradonačelnik Ante Dabo iznio je kratko izvješće o aktivnostima od zadnje održane sjednice i 

posebno istaknuo: 

- povećanje turističkog prometa u svibnju je evidentirano 16.602 gostiju  i za prvih pet 

mjeseci su bolji pokazatelji za 70%, 

- uređenje ulica je u završnoj fazi i do dana Grada  biti će završene ulice, 

- KC Gozdenica; stara zgrada je porušena, slijedi poravnanje terena i ovog ljeta će se 

tamo moći parkirati automobili, 

- Poduzetnički inkubator; probili smo troškovnik i građevinski radovi iznose oko 8 mil. 

kuna i sve ono što prelazi planirana i odobrena sredstva ide iz našeg proračuna, 

- komunalna infrastruktura; napravljena je procrpna stanica Maže i prometnica Maže 

koja će riješiti promet preko plaže Vrtić idućih godina, 
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- potpisan je ugovor sa ACI Marine za projekt cijele luke Novalja uz udio financiranja 

od 45% Grad, a 55% ACI, a studija procjene utjecaja na okoliš  se mora izraditi u ljeto 

kad je vršni pritisak,  

- za projekt aglomeracije ovo ljeto bi trebali biti pokrenuti natječaji i iduću jesen bi 

krenuli radovi, 

- prostorno planiranje; izmjene PP su upućene prema Županijskom zavodu za prostorno 

uređenje i očekujemo suglasnost, 

- javni poziv za inicijativu je objavljen i za sve ono što je u skladu sa Masterplanom 

turizma može se podnijeti inicijativa, 

- planovi Dubac Varsan i Jakišnica spremni su za javni uvid, UPU luke Drljanda i UPU 

Dabi Vidasi, 

- ishodili smo i dvije lokacijske dozvole, put Bok i rotor Caskin put i računamo da će se 

tijekom ljeta izraditi ugovori sa vlasnicima zemljišta i izgradnjom ublažiti protok 

prometa. 

 

AKTUALNI SAT 

 

Vijećnik Aleksij Škunca stavio je primjedbu na preopširan dnevni red koji bi bio dovoljan za 

dvije sjednice jer su neke od 16. točaka dosta aktualne i zanimljive i predložio da se o tome 

vodi računa kod pripreme materijala za sjednicu. 

 

1.Prvi festival je dosta toga aktualizirao, da li imamo kvalitetno riješeno i kako stojimo sa 

komunalnim redarstvom i ispomoći policije tijekom ljeta? 

 

Gradonačelnik Ante Dabo složio se s primjedbom da je opširan materijal ali i napomenuo da 

se neke od točaka moraju odraditi jer postoje zadani rokovi i moraju se pratiti zakonski okviri. 

 

1.Javni red i mir; nema radne snage, fali nam komunalnih redara ali ipak smo dobili 22 

policajca  za ovaj festival koji su bili prisutni i dosta efikasni. 

Ovaj festival je imao 9000 prodanih karata, ovo je ohrabrujuće i predsezona je ove godine 

dobra. 

Vijećnik Eugen Dabo  

Ovo je za pozdraviti, ja živim u Gaju gdje je bilo malo nereda i buke, uglavnom podnošljivo. 

1.Kadrovska ekipiranost; jeste li razmišljali da nedostatak ljudi u Arburoži riješite stalnim 

sezoncima? 

2.Besplatni WiFi; da li Grad sudjeluje u tom projektu? 

3.Slatinska ulica; novi trgovački centar stvara dodatno opterećenje. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo  

1.Stalni sezonci; pa neki djelatnici to i jesu, ali nije dovoljno. Direktor je naručio jednu 

čistilicu jer nema dovoljno zainteresiranih radnika. 

2.Besplatan WiFi; Grad se prijavio na natječaj za širokopojasni Internet. 

3.Promet u Novalji; trebalo bi ovo ljeto napraviti jedan snimak situacije. 

Novalja raste, pritisak  prometa isto, a najugroženija je Slatinska ulica. 

 

Ante Dabo, komunalna infrastruktura 

Grad je 2015. godine naručio studiju ustroja prometa s kojom nismo zadovoljni. U traženju 

kvalitetnog izrađivača došli smo do fakulteta prometnih znanosti i ovo ljeto ćemo napraviti 

snimku stanja da bi već za slijedeće ljeto mogli imati prijedlog za kritične punktove. 
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Vijećnica Iva Šonje 

I ove godine na Sv. Antonu će biti Misa, a ograda se još nije opiturala. 

1.Ribarska ulica; na jednom balkonu je neki jogi i nered, a zelenilo je palo na Bepovu ulicu. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Ja ću ovo zapisati i uputiti da se dovede u red ograda. 

1.Napravili smo do sada 100.000,00 kuna kazni ali na žalost još uvijek se ostavlja otpad na 

mjestima gdje su stajali kontejneri. 

 

Vijećnik Lukica Šuljić 

Palme na potezu od sunčanog sata su posađene nakon mjesec dana od nabave i sa tim 

izvođačima nismo zadovoljni. 

Apsolutno se slažem sa kolegom Škunca da bi se ove teme trebale složiti u dva Gradska 

vijeća. 

1.Parkirališta na Planjki i Zrću nisu bila u funkciji što znači da ni kune nismo ubrali. 

2.Da li je ishodovana dozvola i projekt škole? 

Ante Dabo, komunalna infrastruktura 

Hortikultura; reagirali smo za sadnju palmi i čovjek se ispričao za kašnjenje, ovaj tjedan bi 

treba biti završena sadnja, a ako se koja palma osuši, zamijeniti će na svoj trošak. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Jedna jedina firma na području otoka Krka radi hortikulturu i dogovorili smo s njima da ćemo 

tijekom ljeta snimiti situaciju te da se iduće godine pristupi uređenju. 

1.Što se tiče parkirališta za vrijeme Spring breaka, slažem se i prihvaćam kritiku, znamo da je 

radna snaga problem ali onda treba puno ranije raspisati natječaje. 

2.Za proširenje osnovne škole imam saznanja da je projekt gotov, čeka se građevinska 

dozvola i troškovnik. 

 

Vijećnica Katarina Tamarut 

Dobivamo prigovore iz Gaja gdje se vrećice smeća  ostavljaju uz cestu, kanti za razvrstavanje 

još uvijek nema. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Mi smo se prijavili na natječaj za 7000 kompleta kanti za razvrstavanje i tako se pripremiti za 

iduću sezonu. Molim da pitanje postavite direktoru Arburože. 

 

Vijećnik Ivan Kustić 

Problem buke sa plaže Zrće koja se čuje na području Barbata, a osim toga još i party brod 

prolazi svaki dan. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Klub Noa nije u sustavu regulacije buke i ako budu radili problem ovo ćemo staviti na 

nacionalnu razinu i ministarstvo i medije. 

Ovih dana obilazio sam teren i u Novalji se ništa nije čulo ni u Gajcu, ali u Barbatima se čula 

buka. 

Vrlo skoro ću se naći s načelnikom Kolana po ovom pitanju i nastojati zvuk staviti pod nadzor 

kao što je bilo 2015. godine, a također i  party brodove. 

 

Vijećnica Gorana Badurina 

1. Tko određuje prioritete za asfaltiranje? 
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2.Problem šetnice na Jakišnici; imali smo zbor građana i ne znamo ništa o postupku. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Za asfaltiranje prioritete određuje Grad, ove godine su asfaltirane dvije lokacije, jedna je 

Icanove vile jer je investitor uplatio oko 1 mil. kuna i bili smo dužni bar nešto vratiti u 

infrastrukturi. 

Šetnica; spor i pokušaj nagodbi između tužitelja i Grada  traje jako dugo. 

Naručili smo ekspertizu i reviziju svih geodetskih elaborata u katastru i već sada mogu reći da 

imamo dovoljno elemenata da tražimo reviziju svih elaborata uknjižbe. Vidi se da su uzeli 2/3 

puta i Grad neće odustati od toga, Grad će put vratiti i biti će šetnica. 

 

Vijećnik Zlatko Vidas 

1.Sezona je počela, nautička pumpa ne radi nedjeljom pa predlažem da nešto poduzmemo po 

tom pitanju. 

2.Iskrcavanje autobusa kod žute kuće? 

 

Vijećnica Katarina Tamarut 

Gradski prijevoz kupi putnike svugdje, ne na stanicama već uz cestu. 

 

Gradonačelnik Ante Dabo 

1.Za rad nautičke pumpe uputit ćemo dopis Ini kao i dosadašnjih godina oni rade od 15. 06. 

stalno, a do tada je problem vikend. 

2.Za iskrcavanje autobusa ćemo reagirati. 

Ako netko vidi da autobusi staju na cesti gdje nije obilježena stanica, slikajte i dostavite, 

platiće kaznu. 

 

Vijećnica Iva Šonje 

Postoji li mogućnost da se motori ne parkiraju u našu ulicu jer se desi nekad da ne mogu do 

kuće? 

Gradonačelnik Ante Dabo 

Ako postoji znak, treba kažnjavati. 

 

Verifikacija Zapisnika s VII.  sjednice  Gradskog vijeća održane dana 

26.  travnja 2018. godine. 

Vijećnik Aleksij Škunca imao je primjedbu na zapisnik; na strani 6. kod rasprave o projektu 

gradskog muzeja  uz prezime treba dodati i ime projektanta, Željko Kovačić, te izraz druga 

liga zamijeniti sa : manje reprezentativno, tako da  glasi: „Dotaknuo se i projektanta Željka 

Kovačića, renomiranog projektanta za muzejske prostore koji radi idejno rješenje  i istaknuo 

tri povijesne vrijednosti koje ima Novalja i to na svjetskoj razini,  Talijanova buža, Novaljski 

relikvijar i Mala od Caske,  a sve ostalo je manje reprezentativno.  

 

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA  

 

Predsjednica Vesna Šonje Allena utvrdila je da u zadanom periodu na dnevni red nije pristigla 

nijedna primjedba ni nadopuna pa se dnevni red smatra usvojenim. 

 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu. 
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2. Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje od 01.01. 2017.– 

31.12. 2017. 

3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu. 

4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Novalje. 

5. Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po 

Programu društveno poticane stanogradnje- POS-. 

6. Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za 

kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada 

Novalje. 

7. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za 

razvoj. 

8. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru. 

9. Prijedlog II. izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 

Novalje. 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga zahtjeva za ocjenu suglasnosti odredaba 

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („NN“ br 41/18) s Ustavom Republike 

Hrvatske. 

11. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja. 

12. Prijedlog Odluke o dodijeli javnih priznanja.  

13. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Grada 

Novalje. 

14. Izvješće o radu TD Arburoža d.o.o. Novalja za 2017. godinu. 

15. Izvješće o radu TD Komunalije d.o.o. Novalja za 2017. godinu. 

16. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje osobe za obavljanje mrtvozorničke 

djelatnosti na području Grada Novalje. 

 

AD/1 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu 

Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka Tamarut upoznala je vijećnike sa 

ostvarenjem proračuna za 2017. godinu, te zaključila da je ukupni rezultat za 2017. godinu 

negativan, ali je 2016. godina završena u plusu pa je prijenosom sredstava  ukupni rezultat 

pozitivan. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca konstatirao je da je proračun za 2017. godinu manji za 8 

mil. kuna što je za toliko manje i aktivnosti, prihodi iz državnog proračuna su vrlo skromni, 

uvijek treba tražiti više. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da je ovo 4. ili 5. proračun u kojem je ostvarenje 

izvornih prihoda  preko 40 miliona kuna. Država uzela 16% poreza na dohodak, u 2016.g. 

smo uzeli 10 mil. kuna iz fondova i sada ćemo opet uzeti za aglomeraciju. 

Za opremanje infrastrukturom poduzetničke zone Čiponjac prijavili smo projekt koji je prošao 

administrativnu provjeru i moguće je da dobijemo oko 6 – 7 miliona kuna. 

Zamjenik gradonačelnika Marijan Šuljić dodao je da je Grad do prije 3 godine uprihodio po 2-

3 mil. kuna od priključaka za komunalnu infrastrukturu, a taj prihod je ukinut zakonom. 
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Vijećnica Iva Šonje postavila je pitanje potpora i subvencija koje daje Grad, a Marijan Šuljić 

odgovorio je da su sve potpore objavljene na stranicama Grada i može vidjeti tko ju primatelji 

potpora i za što. 

Vijećnik Matej Gušćić upitao je kako ide naplata potraživanja, a gradonačelnik Ante Dabo 

odgovorio je da postoje kategorije apsolutne zastare za potraživanja starija od 10 godina od 

čega su 2/3 nenaplative koji će se otpisati. U komunalnoj naknadi je od 4.800.000,00 kuna 

oko 3 mil kuna kamata i ta visina prihoda nije vjerodostojna jer su to prihodi stariji od 20 

godina, a i revizija je dala upute da se stornira ono što ide u zastaru. 

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

Gradsko vijeće, glasovanjem, kojem je pristupilo 12 vijećnika, sa 7 (sedam) glasova za i 5 

(pet) suzdržanih, usvojilo 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu 

 

 

AD/2 Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje od 01.01. 2017. – 

31.12. 2017. 

Voditeljica odsjeka za proračun i financije Spomenka Tamarut iznijela je obrazloženje za 

izvršenje  Plana razvojnih programa za 2017. godinu. 

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

glasovanje, kojem je pristupilo 12 vijećnika,pa je Gradsko vijeća  sa 7 (sedam) glasova za i 5 

(pet) suzdržanih, usvojilo 

 

Izvršenje Plana razvojnih programa Grada Novalje za razdoblje  

od 01.01. 2017. – 31.12. 2017. 

 

AD/3 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu. 

Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Spomenka Tamarut iznijela je obrazloženje za 

odluku o raspodjeli rezultata poslovanja. 

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

glasovanje, kojem je pristupilo 12 vijećnika, pa je Gradsko vijeća  sa 12 (dvanaest) glasova za  

donijelo  

 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu 

 

 

AD/4 Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Novalje. 

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

prijedlogom odluke o  programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u kojoj su navedeni 

podaci o usvojenim i neusvojenim primjedbama građana na pojedine čestice. 

U izlaganju objasnila je da Grad mora donijeti ovu odluku do 09. lipnja da bi imali pravo 

izmjene  ukoliko bude potrebno i predložila da se nekretnine gdje postoji suvlasništvo sa RH 

izuzmu iz programa. 
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U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca rekao je da vjeruje da puno ljudi ne zna za ovaj program i 

predložio da se Grad oglasi i upozna ljude s ovim postupkom. 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer objasnila je da je prema Zakonu Grad taj koji raspisuje 

natječaj, prema situaciji na terenu. 

Vijećnik Matej Gušćić rekao je da bi sve čestice koje su trenutno u postupku trebale biti 

izuzete iz programa i sve primjedbe bi trebalo uvažiti. 

Gradonačelnik Ante Dabo objasnio je ima tri vrste primjedbi,a princip Grada je da niti jednu 

česticu ne daje u natječaj ako se ne provjeri vlasništvo i ako se utvrdi da je netko u postupku 

utvrđivanja vlasništva. Pročelnica Silvija Hodak tauzer obrazložila je da je bio vrlo kratak rok 

za izradu Programa, a  ako ga ne donesemo danas,  daljnje provođenje programa preuzeti će 

Županija. 

Vijećnik Eugen Dabo predložio je da se putem mjesnih odbora ljude upozna pobliže s 

programom  jer vjeruje da dosta ljudi ne zna  za ovaj postupak, a vijećnica Iva Šonje 

podsjetila  je  na nemogućnost sređivanja imovinsko pravnih predmeta i postupaka uknjižbe  

koji se i po 15 godina rješavaju na sudu, a te parcele mogu se naći u predloženom programu. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da se ne slaže s tom tvrdnjom u potpunosti jer je bilo 

prilike za sređivanje imovine u vlasništvu RH, ali se ljudi  nisu potrudili. 

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 1 

(jednim) suzdržanim donijelo  

 

Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za područje Grada Novalje. 

 

 

AD/7 Prijedlog Odluke o uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po 

Programu društveno poticane stanogradnje- POS-. 

Pročelnica Ivana Kurilić u uvodnom obrazloženju upoznala je vijećnike sa 

prijedlogom prema kojem se Novalja uključuje u provedbeni program društveno poticane 

stanogradnje - Program POS-a, koji je reguliran Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji. 

Cilj uključenja u Program POS-a je da se građanima omogući zadovoljavanje 

stambenih potreba i poboljšanje kvalitete stanovanja izgradnjom stambenih jedinica uz 

mogućnost kupnje po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.  

Lokacija za izgradnju zgrade POS-a je k.č. 1017/2 k.o. Novalja. 

Gradonačelnik Ante Dabo obrazložio je da se Grad ovdje uključuje sa zemljištem i ako Grad 

pokrije komunalnu infrastrukturu cijena 1m2 stana bi bila puno manja. APN gradi i projektira, 

a na nama je da napravimo idejno rješenje. 

Vijećnik Eugen Dabo pozdravio je ovaj prijedlog i predložio da se uključi u izgradnju što više 

domaćih izvođača. 

Gradonačelnik Ante Dabo objasnio je da APN gradi i otvara natječaje tako da Grad ne može 

utjecati na to tko će biti izvođač radova, ali može platiti nadzor da bi sve bilo dobro 

napravljeno sa čime se složio i vijećnik Aleksij Škunca koji je rekao da su moguće zlouporabe 

i o tome treba voditi računa i potrebno je više mehanizama osiguranja. 
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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 uključivanju Grada Novalje u Program izgradnje stanova po Programu 

društveno poticane stanogradnje- POS-. 

 

AD/8 Prijedlog 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 kojom se utvrđuju kriteriji za dodjelu stanova i red prvenstva. Upoznala je vijećnike i 

sa procedurom od objave javnog poziva do utvrđivanja liste. 

U raspravi, vijećnik Matej Gušćić predložio je da se u ugovor ugradi  da stan ne može biti 

kategoriziran niti prodan po tržišnoj cijeni. 

Gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da nema mogućnosti ograničavati privatno vlasništvo. 

Na pitanje vijećnika Lukice Šuljića o broju stanova gradonačelnik je odgovorio da je procjena 

za 6-8 stanova po zgradi ukupno do 60 stanova. 

Vijećnik Aleksij Škunca predložio je u članku 9. dodati još neka deficitarna zanimanja npr. 

učitelje i stručne suradnike koji već sad nedostaju u školi. 

Gradonačelnik je prihvatio prijedlog da se unesu i druga deficitarna zanimanja pa je u članku 

9. dodana točka 4. koja glasi „za ostale deficitarne djelatnosti u javnim službama na području Grada 

Novalje koje će odrediti gradonačelnik posebnom odlukom ………………………......…………… 15 

bodova“ 

S ovom nadopunom u članku 9.  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 uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju 

stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Novalje. 

 

 

AD/9 Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za 

razvoj 

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

da se visina naknade za razvoj vrati na razinu iz 2010. godine na iznos od 2,30 kuna radi 

projekta aglomeracije koji je pred nama, a i iz razloga što u studiji izvodivosti stoji taj iznos, a 

on mora biti usklađen sa odlukom. 

U raspravi, vijećnici Matej Gušćić, Eugen Dabo i Iva Šonje nisu se složili s predloženim i 

izrazili uvjerenje da je postojalo neko drugo rješenje a da se ne opterećuju građani. 

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

pristupilo 12 vijećnika pa je Gradsko vijeće, glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova za, 1 (jednim) 

protiv i 4 (četiri) suzdržana donijelo  

 

Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razv 
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AD/10 Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru 

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

prijedlogom odluke kojom se regulira javni red i mir u gradu. 

U raspravi, vijećnik Lukica Šuljić postavio je pitanje da li Novalji uopće treba takva ponuda  

od koje ima probleme, a vijećnik Aleksij Škunca također je upitao da li gradu to dugoročno 

treba. Vijećnik Matej Gušćić upitao je tko vrši nadzor i kažnjavanje kršenja reda u lučkom 

području, da li komunalni ili lučki redari? 

Vijećnica Iva Šonje dodala je da nigdje na Jadranu nema mjesta na kojem ima više 

mogućnosti za prodaju  alkohola kao u Novalji, a gradonačelnik je odgovorio da lokalna 

uprava nema nikakvog utjecaja na trgovinu i radno vrijeme trgovine. 

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 II. izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru 

 

AD/11 Prijedlog II. izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada 

Novalje 

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

prijedlogom kojim se  definira djelatnost pružanja kolodvorskih usluga koje do sada nisu bile 

definirane. 

Gradonačelnik Ante Dabo obrazložio je da za licenciranje kolodvora treba imati koncesionara 

a na osnovu ovoga grad može ubrati i prihod od peronizacije. 

Svi vijećnici složili su se s prijedlogom 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  

 

II. izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Novalje 

 

 

AD/12 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga zahtjeva za ocjenu suglasnosti odredaba 

Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („NN“ br 41/18) s Ustavom Republike Hrvatske. 

Pročelnica Silvija Hodak Tauzer upoznala je vijećnike sa prijedlogom Zaključka kojim se 

prihvaća prijedlog Zahtjeva za ocjenu suglasnosti odredaba Zakona o prijevozu u cestovnom 

prometu  s Ustavom Republike Hrvatske, a gradonačelnik se ovlašćuje za potpis  zahtjeva.  

U raspravi, vijećnik Matej Gušćić upitao je da li ovaj zahtjev odgađa obvezu i postupanje po 

novom zakonu, a gradonačelnik Ante Dabo odgovorio je da odgađa minimalno dok traje 

ocjena i dok se ne riješi zahtjev, Grad ne mora davati nove licence taksistima. 

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

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

usvojilo 

 

 ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju prijedloga Zahtjeva za ocjenu suglasnosti odredaba Zakona o prijevozu u 

cestovnom prometu (Narodne novine br. 41/18) s Ustavom Republike Hrvatske 
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I. 

 Prihvaća se prijedlog Zahtjeva za ocjenu suglasnosti odredaba Zakona o prijevozu u 

cestovnom prometu (Narodne novine br. 41/18) s Ustavom Republike Hrvatske čiji tekst se 

nalazi u prilogu. 

II. 

 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Novalje da podnese Zahtjev iz članka 1. ovog 

zaključka Ustavnom sudu. 

 

AD/13 Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja 

Pročelnica Ivana Kurilić upoznala je vijećnike sa prijedlogom prema kojem se omogućuje 

otpis potraživanja po osnovi katastarskih izmjera uz obrazloženje da će se prema novoj odluci 

iz 2016. godine svi obveznici ponovno zadužiti. 

Temeljem Odluka iz 2003. i 2007. godine Grad Novalja izdavao je rješenja određujući 

iznos sufinanciranja troškova izmjere i otvaranja novih zemljišnih knjiga na području k.o. 

Novalja, a temeljem podataka o nositeljima prava na nekretninama prikupljenih po izvođaču 

radova.  

Odlukom iz 2016. godine propisano je da će se rješenja, odnosno pojedinačni upravni akti 

izdavati po izlaganju svakog pojedinog dijela k.o. Novalja i k.o. Novalja-I (zone) od strane 

Povjerenstva za obnovu zemljišne knjige. 

Grad Novalja predlaže otpisati nenaplaćena potraživanja s osnove rješenja o sufinanciranju 

izdanih temeljem starih Odluka u razdoblju od 2006.-2009. godine.  

Grad Novalja izdavati će nova rješenja, sukladno Odluci iz 2016. godine, a obveznicima koji 

su platili katastarsku izmjeru temeljem starih rješenja, neće se obračunavati nova obveza. 

Obveznicima koji su platili dio potraživanja, umanjit će se nova rješenja za već plaćeni iznos. 

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

glasovanje kojem je pristupilo 11 vijećnika pa je Gradsko vijeće  glasovanjem, sa 11 

(jedanaest) glasova za  donijelo  

 

Odluku  o otpisu potraživanja 

 

AD/14 Prijedlog Odluke o dodijeli javnih priznanja 

Uvodno obrazloženje iznio je gradonačelnik Ante Dabo ispred Komisije za dodjelu javnih 

priznanja i iznio prijedloge Komisije za ovogodišnja priznanja. 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca upozorio je na moguć sukob interesa kad je u pitanju 

odlikovanje Marina Badurine Tomića koji je i gradski djelatnik, konstatirao da je Šime 

Škunca već dobio nagradu i izrazio žaljenje što mladi folklor nije nominiran za javno 

priznanje. 

Predsjednik Komisije Ante Dabo obrazložio je da je Šime Škunca, vlasnik tvrtke Novalis 

gospodarstvenik koji trenutno ima pet otvorenih gradilišta i projekata, ulaže u razvoj 

gospodarstva i smatra da ga je potrebno istaknuti. 

Vijećnik Eugen Dabo dodao je da je  nominaciju Marina Badurine predložila Udruga 

branitelja radi njegovog sudjelovanja u Domovinskom ratu i smatra da on to zaslužuje. 

Nakon rasprave u kojoj su svi vijećnici složili da Marin Badurina svakako zaslužuje dobiti 

javno priznanje, kako zbog sudjelovanju u Domovinskom ratu, tako i za predani rad sa 

djecom u sportu te predložili da se utvrdi da li dolazi u sukob interesa budući da je djelatnik 

gradske uprave. Ukoliko  dolazi u sukob interesa, nominacija će se povući. 
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Nakon rasprave, predsjednica  Vesna Šonje Allena dala je prijedlog na glasovanje kojem je 

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

donijelo  

 

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

 

 

I 

 

 

I. Gradsko vijeće Grada Novalje dodjeljuje  javna priznanja slijedećim laureatima: 

 

 

1. Plaketu Grada Novalje iz područja zdravstvenog turizma 

- NEVENU ŠKUNCI, dr.med.dent. za postignute  rezultate i osobiti 

doprinos razvoju dentalnog turizma na području Grada Novalje 

 

2. Plaketu Grada Novalje iz područja gospodarstva  

- ŠIMU ŠKUNCI, vlasniku društva Novalis d.o.o. Novalja  

za doprinos ukupnom gospodarskom razvoju Novalje i kontinuirano 

ulaganje u izgradnju novih gospodarskih kapaciteta 

 

3. Plaketu Grada Novalje  iz područja turizma 

-  TURISTIČKOJ ZAJEDNICI MJESTA STARA NOVALJA  

za 50 godina uspješnog  rada i djelovanja u  razvoju turizma  

Stare  Novalje 

 

4. Godišnja nagrada Grada Novalje iz područja gospodarstva 

- VETERINARSKOJ PRAKSI VIDUŠIN  

za osnivanje  veterinarske prakse na području Grada Novalje 

 

5. Godišnja nagrada Grada Novalje iz područja turizma 

- SNJEŽANI KOCIJAN iz Luna 

za izuzetan doprinos promociji turizma mjesta Lun  

 

6. Godišnja nagrada Grada Novalje iz područja društvenih djelatnosti 

- PLESNOJ UDRUZI „KISSA“  

za postignute rezultate i doprinos  razvoju plesne umjetnosti na 

području cijelog otoka Paga   

 

 

AD/15 Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera 

zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Grada 

Novalje. 

Uvodno obrazloženje iznio je Ivica Supić, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Novalje i 

upoznao vijećnike sa Planom temeljem kojega se provode aktivnosti vezano za zaštitu od 

požara te definiraju izvršitelji i sudionici u provođenju zadataka zaštite od požara. 



12 

 

U raspravi, vijećnik Aleksij Škunca rekao je da smatra da je potrebna bolja koordinacija 

između vatrogasne službe i gradskih službi. 

Načelnik Ivica Supić vezano za stanje protupožarne zaštite podsjetio je da je na sjednici 

Stožera civilne zaštite već prije predlagao popravak kamera ili osiguranje sredstava za 

nabavku drona za snimanje i promatranje terena i dodao da čimbenici koji su uključeni u 

aktivnosti moraju biti uporni i konkretni kod svojih zahtjeva. 

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

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

donijelo  

 

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Grada Novalje 

 

 

AD/16 Izvješće o radu TD Arburoža d.o.o. Novalja za 2017. godinu. 

Uvodno obrazloženje iznio je direktor društva Arburoža Ivica Peranić i upoznao vijećnike sa 

stanjem u društvu, financijskim rezultatima, uvođenjem novog sustava prikupljanja otpada i 

problemima na koje društvo nailazi. 

Šefica računovodstva Marina Peranić upoznala je vijećnike sa financijskim stanjem na kraju 

2017. godine. 

U raspravi, vijećnica Iva Šonje upitala je za naplatu parkiranja i koliko je društvo uprihodilo u 

odnosu na godinu prije, te koliko ima uposlenih u administraciji? 

Direktor Peranić odgovorio je da je od parkinga u 2017. uprihođeno 561.000,00 kuna više 

nego u godini prije, a u upravi je s direktorom zaposleno 6 ljudi. 

Vijećnik Aleksij Škunca upozorio je na divlja odlagališta otpada i upitao u kojoj je fazi  

proširenje groblja? 

Direktor Ivica Peranić odgovorio je da je glavni projekt riješen čeka se građevinska dozvola 

za 60 grobnih mjesta i mrtvačnicu. 

Vijećnik Lukica Šuljić imao je primjedbu na rad društva s obzirom da je spring break prvi 

festival na plaži Zrće bio nedavno, a parkiralište nije bilo otvoreno. 

Direktor Ivica Peranić odgovorio je da je to bilo zbog nedostatka radne snage, a i kao 

doprinos festivalu. 

Na pitanje vijećnice Gorane Badurina da li postoji povlaštena cijena za domaće stanovništvo, 

direktor je odgovorio da ima nekoliko mogućnosti za kupnju sezonskih ili godišnjih karata za 

one koji često koriste parking. 

Vijećnik Eugen Dabo postavio je pitanje da li naplata parkinga uključuje i WiFi naplatu, te da 

li problem nedostatka radne snage pokušava riješiti zapošljavanjem stalnih sezonaca? 

Direktor Ivica Peranić odgovorio je da nema mogućnosti za sada naplate parkinga putem 

WiFi-a, a u tvrtki i rade sezonski ljudi koji rade već više godina tijekom ljeta ali potrebe su 

veće u cilju prikupljanja otpada na kućnom pragu. 

Izvještaj se daje na znanje i o njemu se ne glasuje. 
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AD/17 Izvješće o radu TD Komunalije d.o.o. Novalja za 2017. godinu 

Direktor društva Komunalije d.o.o. Novalja, Neven Korda izvjestio je vijećnike o radu tvrtke 

tijekom 2017. godine, rezultatima poslovanja i financijskim rezultatima te projektima u tijeku. 

U raspravi, vijećnik Ivan Kustić upitao je tko ima obavezu sanirati prekop nakon pucanja 

cijevi od vodovoda na području Barbata,  a direktor Neven Korda odgovorio je da je obaveza 

tvrtke da sanira cestu nakon prekopa i vrati sve u prvobitno stanje što prati njihova tehnička 

služba. 

Vijećnik Matej Gušćić upitao je za problem opskrbe vodom tijekom ljetnih mjeseci, a direktor 

Neven Korda odgovorio je da je društvo trenutno limitirano sa postojećim kapacitetima, a što 

se tiče redukcije ako bude potrebno reducirati će se zalijevanje vrtova. 

Izvješće se prima na znanje i o njemu se ne glasuje. 

AD/18 Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje osobe za obavljanje mrtvozorničke 

djelatnosti na području Grada Novalje 

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

prema kojem se Županijskoj skupštini upućuje prijedlog za imenovanje još jednog 

mrtvozornika jer Novalja ima samo jednog već nekoliko godina. 

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

glasovanje, kojem je pristupilo 10 vijećnika, pa je Gradsko vijeće glasovanjem, sa 10 glasova 

za donijelo  

Z A K L J U Č A K  

 

o prijedlogu za razriješenje i imenovanje osoba za obavljanje mrtvozorničke  

djelatnosti na području Grada Novalje  

 

 

 

Sjednica je završena u 15,05 sati. 

  

Klasa: 021-05/18-01/06 

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

Novalja, 04. lipnja  2018. g.  

 

 

 

           

Zapisnik izradila                                                           Predsjednica Gradskog vijeća 

 

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

 

 

 

 

 


