
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 406-01/14-01/08 

URBROJ: 2125/06-01/01-15-03

Novalja, 21. prosinca 2015.god.

     Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/2014.) i članka 46.Statuta Grada Novalje ("Županijski glasnik" Ličko-senjske
županije br. 12/09, 07/13, 10/13, 18/13 i 05/14 pročišćeni tekst)  Gradonačelnik Grada Novalje dana 21. prosinca 2015. godine,  d o n o s i

                                                     I. IZMJENE I DOPUNE  PLAN JAVNE NABAVE roba, radova i usluga za 2015.godinu

Članak 1.

U Planu javne nabave Grada Novalje za 2015. godinu (Klasa: 406-01/14-01/08, Urbroj: 2125/06-04-02/3-15-02 od  03. veljače 2015.god.) donose se  izmjene i dopune 
planirane nabave robe, radova i usluga prema opisu i načinu kako slijedi: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

R
ed

ni
 b

ro
j

   Predmet nabave eviden br. 
nabave

Procijenjena vrijednost 
nabave bez PDV-a (kn)

Vrsta postupka javne 
nabave i sklapanje 

ugovora o uslugama 
iz II. B

Ugovor o javnoj nabavi ili 
okvirni sporazum

Planirani početak postupka 
Planirano trajanje ugovora 
o jn ili okvirnog sporazuma

Izmjena ili dopuna 

1. motorni benzin i dizel gorivo 48.000,00 kn siječanj  2015. 12 mjeseci

2. Poštanske usluge 200.000,00 kn bagatelna nabava veljača/ožujak 2015 12 mjeseci

3. Uređenje odmorišta za bicikliste na cesti Novalja-Lun 30.000,00 kn travanj 2015.
2 mjeseca

I. izmjene i dopune  
briše se 

4. Uređenje parka i zamjena palmi od sunčanog sata 30.000,00 kn travanj 2015.
1 mjesec

I. izmjene i dopune  
briše se 

5. Uređenje dječjeg igrališta kod Gaudinja  Novalja 40.000,00 kn travanj 2015.
30 dana

I. izmjene i dopune  
briše se 

                                                                                                     NABAVA ROBE, RADOVA i USLUGA



6. Uređenje stubišta Uljak  St. Novalja 80.000,00 kn bagatelna nabava ožujak 2015. 60 dana

7. oborinska odvodnja na parkiralištu Oštarija Lun 30.000,00 kn travanj 2015. 30 dana

8. rekonstrukcija ceste kod parkirališta Oštarije Lun
125.000,00 kn 
40.000,00 kn

bagatelna nabava       
rujan 2015.              listopad 

2015. 60 dana I. izmjene i dopune 

9. Sanacija mula u lučici Mulobedanj 42.000,00 kn veljača 2015. 30 dana

10. Izrada drvenih platformi za ulazak u more  Lun
20.000,00 kn 27.000,00 

kn
ožujak 2015.            svibanj 

2015. 30 dana I. izmjene i dopune 

11. Nabava materijala za građevinske radove na uređenju mjesta  Lun
50.000,00 kn             
10.000,00 kn

siječanj  2015.
365 dana I. izmjene i dopune 

12. sanacija stubišta prema plaži u naselju Jakišnica
25.000,00 kn  
17.000,00 kn

veljača 2015.
30 dana I. izmjene i dopune 

13. Ograda za šetnicu u Jakišnici 80.000,00 kn bagatelna nabava ožujak 2015. 30 dana

14. sanacija potpornog zida u Jakišnici 20.000,00 kn ožujak 2015. 30 dana

15. Građevinski radovi na uređenju obalnog pojasa - u Jakišnici
100.000,00 kn  
111.000,00 kn

bagatelna nabava rujan 2015.
90 dana I. izmjene i dopune 

16. Nabava materijala za građevinske radove na uređenju mjesta-Jakišnica
30.000,00 kn 10.000,00 

kn 
ožujak/travanj 2015.

9 mjeseci I. izmjene i dopune 

17.
Izrada projekta škarpe kod Poslova-Metajna                              Nabava 
klupa od lijevanog željeza MO Metajna

20.000,00 kn 10.000,00 
kn

travanj 2015.
30 dana I. izmjene i dopune 

18.
Građevinski radove izrade škarpe kod Poslova- Metajna                       
sanacija potpornih zidova uz put prema plaži RUČICA 

70.000,00 kn  
60.000,00 kn

rujan 2015.               travanj 
2015.    30 dana I. izmjene i dopune 

19. dovršenje boćališta u naselju Zubovići 30.000,00 kn veljača 2015. 30 dana

20. Betoniranje ulica u naselju-Zubovići
25.000,00 kn    
30.000,00 kn

ožujak/travanj 2015.
30 dana I. izmjene i dopune 

21. Projekt nadogradnje objekta MO Zubovići
70.000,00 kn  
30.000,00 kn

travanj 2015.               
prosinac 2015.    

30 dana I. izmjene i dopune 

22. Izgradnja zaštitne ograde uz cestu - Dražica- Zubovići
25.000,00 kn  
10.000,00 kn

travanj 2015.
30 dana I. izmjene i dopune 

23. Sanacija starih gušterni u Zubovićima 15.000,00 kn
travanj 2015.               

prosinac 2015.    30 dana

24. Proširenje platoa na sportskom centru-Zubovići 30.000,00 kn ožujak/travanj 2015.
30 dana

25.
Završetak radova na uređenju puta od doma do Starog sela-Kustići građ. 
radovi na uređenju rotora i betoniranje puta staro selo MO Kustići

60.000,00 kn  
136.500,00 kn

veljača 2015.             
studeni 2015

30 dana I. izmjene i dopune 

26.
uređenje okoliša zgrade MO Kustići                                          iskop 
kanala te ugradnja el. Kabela od zgrade MO Kustići do mora

25.000,00 kn  
45.000,00 kn

veljača 2015.             
studeni 2015 30 dana I. izmjene i dopune 

27. potporni zid uz cestu Vidalići 70.000,00 kn siječanj 2015. 15 dana



28. sanacija oborinske odvodnje Dalmatinska-Trg Loze 300.000,00 kn bagatelna nabava veljača/ožujak 2015
30 dana I. izmjene i dopune 

29. rušenje velikog-objekta u Dalmatinskoj ulici 50.000,00 kn siječanj  2015.
15 dana

30. Nabava loživog ulja 40.000,00 kn siječanj  2015. 12 mjeseci

31. izrada GIS baze javne rasvijete 70.000,00 kn veljača 2015. 90 dana

32. sanacija krova na objektu MO Metajna 46.000,00 kn siječanj  2015. 15 dana

33. zamjena vanjske stolarije na zgradi muzeja 40.000,00 kn rujan/listopad 2015.
30 dana

I. izmjene i dopune  
briše se 

34. sanacija krova na zgradi katastra 50.000,00 kn rujan/listopad 2015.
30 dana

I. izmjene i dopune  
briše se 

35. sanacija krova pastoralnog objekta u Gajcu 70.000,00 kn ožujak 2015. 30 dana

36. smještaj-MUP 160.000,00 kn bagatelna nabava svibanj/lipanj 2015. 60 dana I. izmjene i dopune 

37. nabava uredskog namještaja 60.000,00 kn siječanj  2015. 12 mjeseci

38. tjelesna zaštita imovine 93.000,00 kn bagatelna nabava svibanj/lipanj 2015. 90 dana

39. nabava uredskog materijala 70.000,00 kn siječanj  2015. 12 mjeseci

40. izrada AB mostića preko vodopropusta (Planjka) 70.000,00 kn travanj/svibanj 2015
30 dana

I. izmjene i dopune  
briše se 

41. sanacija makadamskih puteva 
40.000,00 kn  
70.000,00 kn

ožujak/travanj 2015
8 mjeseci I. izmjene i dopune 

42. asfaltiranje nerazvrstanih cesta i sanacija prekopa 900.000,00 kn
otvoreni postupak javne 

nabave
ožujak/travanj 2015

7 mjeseci

43. ogradni zidovi 320.000,00 kn bagatelna nabava veljača 2015.
9 mjeseci

44. Probijanje novih nerazvrstanih cesta 200.000,00 kn bagatelna nabava kolovoz/rujan 2015.
60 dana

45. Izgradnja i širenje JR na području Grada Novalje 1.100.000,00 kn
otvoreni postupak javne 

nabave
travanj/svibanj 2015

6 mjeseci I. izmjene i dopune 

46. Građevinski nadzor čitaonice 70.000,00 kn siječanj 2015.
12 mjeseci

47. Uređenje sportskih terena 120.000,00 kn bagatelna nabava ožujak 2015.
60 dana

48. Sanacija fontane i bunara na trgu Bazilike
130.000,00 kn  
50.000,00 kn

bagatelna nabava prosinac 2015. 
15 dana I. izmjene i dopune 

49.
Građevinski radovi na rušenju i izgradnji zamjenskog objekta poslovne 
namjene - Dalmatinska

350.000,00 kn  
370.000,00 kn

bagatelna nabava veljača 2015.
90 dana                         10 

mjeseci
I. izmjene i dopune 

50.
Nadzor nad građ. radovima izgradnje zamjenske građevine poslovne 
namjene

10.000,00 kn  
20.000,00 kn

veljača 2015.
90 dana                         10 

mjeseci I. izmjene i dopune 

51. Uređenje poljskih puteva 250.000,00 kn bagatelna nabava veljača 2015. 10 mjeseci

52. Sitni građevinski radovi na području Grada 180.000,00 kn bagatelna nabava ožujak/travanj 2015.
6 mjeseci



53. Nabava materijala za održavanje javne rasvjete 270.000,00 kn
otvoreni postupak javne 

nabave
ožujak/travanj 2015.

6 mjeseci

54. dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija 120.00,00 kn bagatelna nabava ožujak 2015. prosinac 2015.

55. Sanacija kanalizacije na putu Lokvice 70.000,00 kn ožujak/travanj 2015. 10 dana

56. Uređenje plaža na području Grada 336.000,00 kn bagatelna nabava ožujak 2015. 30 dana

57.
Ohrapljivanje skliskih površina kolnika 130.000,00 kn  

137.000,00 kn
bagatelna nabava travanj 2015.

15 dana I. izmjene i dopune 

58. Horizontalna signalizacija 70.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2015. 60 dana

59. Vertikalna signalizacija
30.000,00 kn  
70.000,00 kn

travanj 2015.
60 dana                     120 

dana    I. izmjene i dopune 

60. Svjetleća signalizacija-održavanje semefora 20.000,00 kn siječanj 2015. 12 mjeseci

61. Prometni projekti ležećih policajaca 10.000,00 kn veljača 2015. 60 dana

62.
Sanacija divljih odlagališta otpada                                               izrada 
projekta deponije građevinskog materijala 

40.000,00 kn
svibanj 2015.               

prosinac 2015.
5 mjeseci                   60 

dana I. izmjene i dopune 

63. Prometni projekti usmjeravanja prometa 25.000,00 kn veljača 2015. 60 dana

64. građ. radovi na objektima Vrtova Lunjskih maslinika 1.200.000,00 kn
otvoreni postupak javne 

nabave
I. izmjene i dopune  

briše se 

65. proširenje HotSpot mreže u 2015.g. 60.000,00 kn II. kvartal 2015. 60 dana

66. Izrada "Studije Mobilnosti Grada Novalje 2020." 600.000,00 kn
otvoreni postupak javne 

nabave
III. kvartal 2015.

I. izmjene i dopune  
briše se 

67. izrada projektne dokumentacije za Solari na krovovima javnih zgrada 153.000,00 kn bagatelna nabav
I kvartal 2015.           svibanj 

2015. 6 mjeseci I. izmjene i dopune 

Nabav urbane opreme

a) nabava kioska 50.000,00 kn ožujak/travanj 2015.
60 dana

I. izmjene i dopune  
briše se 

b) nabava štandova 30.000,00 kn ožujak/travanj 2015. 60 dana

c) nabava opreme za opremanje dječijih igrališta 
70.000,00 kn  
40.000,00 kn

travanj 2015.
60 dana I. izmjene i dopune 

d) nabava klupa na području Grada Novalje 150.000,00 kn bagatelna nabava  travanj 2015.             
60 dana                         

I. izmjene i dopune  
briše se 

69.
izrada prometnog elaborata uređenja prometa u Gradu Novalja ljetni-
zimski režim

25.000,00 kn ___

70.
Trg Alojzija Stepinca i Dalmatinske ulice – arheološki nadzor

40.000,00 kn   
35.000,00 kn 

veljača 2015.
30 dana (1 mjesec) I. izmjene i dopune 

71.
Nabava 2 piramidalna čempresa i 1 palme (za Trg Alojzija Stepinca i Trg 
Loža) 50.000,00 kn travanj 2015.

30 dana (1 mjesec)

72.
Narudžba i izrada kamene česme za Trg Alojzija Stepinca prema 
glavnom projektu uređenja Trga

50.000,00 kn ožujak  2015.
60 dana (2 mjeseca)

73. Nabava urbane opreme za Trg Alojzija Stepinca prema glavnom projektu 
uređenja Trga (kante za otpatke, stolice, rasklopni štandovi)                                                                                       

ožujak  2015.
60 dana (2 mjeseca)

I. izmjene i dopune  
briše se 

74. Izrada projektne dokumentacije za izmjene na Trgu Bazlike i Trgu Lože 30.000,00 kn veljača 2015.
30 dana (1 mjesec)

I. izmjene i dopune  
briše se 

75.
Građevinski radovi na izmjenama na Trgu Bazlike i Trgu Lože              
Zamjena lampi na Trgu Bazilike 

150.000,00 kn                   
70.000,00 kn

bagatelna nabava
ožujak/travanj 2015.    

svibanj 2015. 30 dana (1 mjesec) I. izmjene i dopune 

76. izrada elaborata za ponovljenu javnu raspravu UPU naselja Novalja 50.000,00 kn siječanj  2015.
90 dana (3 mjeseca)

68.



77. Izrada prijedloga plana za ponovljenu javnu raspravu IID PPUG-Novalja 50.000,00 kn siječanj  2015.
90 dana (3 mjeseca)

78. Stručna podloga za izradu 2. IDPPUG Novalja 100.000,00 kn bagatelna nabava ožujak 2015.            
90 dana (3 mjeseca)

I. izmjene i dopune  
briše se 

79. Izmjene i dopune Master plana luke Novalja 50.000,00 kn
ožujak 2015.    

studeni/prosinac 2015. 60 dana (2 mjeseca) I. izmjene i dopune 

80. Izmjene i dopune prometne studije 25.000,00 kn veljača 2015. 30 dana (1 mjesec)

81. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja 100.000,00 kn bagatelna nabava
svibanj 2015.             srpanj 

2015
120 dana (4 mjeseca)

I. izmjene i dopune 

82. Urbanistički plan uređenja Jakišnica (ponavljanje javne rasprave) 100.000,00 kn bagatelna nabava ožujak 2015.    . 120 dana (4 mjeseca) I. izmjene i dopune  
briše se 

83.
Urbanistički plan uređenja turističkog punkta T4 Zrće

100.000,00 kn bagatelna nabava travanj  2015.                    
180 dana (6 mjeseci)

I. izmjene i dopune  
briše se 

84. Urbanistički plan uređenja Dubac-Varsan
150.000,00 kn 
200.000,00. kn

bagatelna nabava
travanj 2015.             srpanj 

2015 180 dana (6 mjeseci) I. izmjene i dopune 

85. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja kampa Straško 50.000,00 kn veljača 2015.                    120 dana (4 mjeseca)
I. izmjene i dopune  

briše se 

86. Odlagalište Caska izvedbeni projekti, troškovnik 40.000,00 kn veljača 2015. 30 dana (1 mjesec)

87. I Faza - građevinski radovi odlagalište Caska
3.500.000,00 kn 

10.685.000,00 kn
otvoreni postupak javne 

nabave
svibanj 2015.             rujan 

2015

150 dana (5 mjeseci)     
12 mjeseci I. izmjene i dopune 

88. Odlagalište Caska Stručni i projektantski nadzor I Faza
100.000,00 kn 
200.000,00. kn

bagatelna nabava
svibanj 2015.             
listopad 2015

150 dana (5 mjeseci)     
12 mjeseci I. izmjene i dopune 

90.
konzultanske usluge  Dječiji Vrtić                                               
konzultantske usluge KC Gozdenica 

200.000,00 kn bagatelna nabava
I. kvartal 2015.             lipanj 

2015. godina dana I. izmjene i dopune 

91.
Projekt uređenja prometnice Samorašnji put sa javnom rasvjetom, izrada 
projektne dokumentacije Idejni projekat 70.000,00 kn

veljača 2015.              rujan 
2015. 60 dana (2 mjeseca) I. izmjene i dopune 

92.
izrada glavnog projekta JR Samorašnji put                                        Glavni 
Projekt uređenja prometnice Samorašnji put sa projektom oborinske 
odvodnje

50.000,00 kn   
120.000,00 kn

bagatelna nabava
veljača 2015.              

prosinac 2015.
60 dana (2 mjeseca) I. izmjene i dopune 

93.
Projekt uređenja prometnice Rotor D106-D107-Škuncini Stani-Gajac sa 
javnom rasvjetom, izrada projektne dokumentacije

70.000,00 kn   
65.000,00 kn

veljača 2015.              
travanj 2015. 60 dana (2 mjeseca) I. izmjene i dopune 

94.
Projekt uređenja prometnice Lokunje-Maže sa javnom rasvjetom, izrada 
projektne dokumentacije i projekt oborinske odvodnje

70.000,00 kn   
120.000,00 kn

bagatelna nabava
ožujak 2015.              

studeni 2015. 60 dana (2 mjeseca) I. izmjene i dopune 

95.
Izrada proj. Dokumentacije Projekt uređenja prometnice Zadarska-Burin 
bok-Obilaznica sa javnom rasvjetom 100.000,00 kn bagatelna nabava ožujak 2015.

60 dana (2 mjeseca) I. izmjene i dopune 

96. Projekt uređenja prometnica Punta Mira, šetnica Jakišnica, Mendule – 
izrada projektne dokumentacije

70.000,00 kn travanj 2015.
60 dana (2 mjeseca) I. izmjene i dopune 

97.
Zubovići, nadogradnja zgrade pošte (za zgradu MO Zubovići), izrada 
projektne dokumntacije

70.000,00 kn 35.000,00 
kn

travanj 2015.             
studeni/prosinac 2015 60 dana (2 mjeseca) I. izmjene i dopune 

98. Stara Novalja, zgrada MO, izrada projektne dokumntacije
70.000,00 kn 39.000,00 

kn
travanj 2015.             

listopad/studeni 2015 60 dana (2 mjeseca) I. izmjene i dopune 

99.
Izrada projektne dokumentacije Rekonstrukcija i nadogradnja zgrade 
DVD-a 150.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2015.

60 dana (2 mjeseca)
I. izmjene i dopune  

briše se 

200.000,00 knDj. Vrtić Carić (idejni, glavni projekti i izvedbeni)                                izrada 
projektne dokumentacije(idejni,gavni,izvedbeni) KC Gozdenica 

89.

I. izmjene i dopune 60 dana (2 mjeseca)

veljača 2015.             
lipanj2015

bagatelna nabava



100. Crkva Kustići, izrada projektne dokumntacije
70.000,00 kn 20.000,00 

kn
ožujak 2015.             
listopad 2015

60 dana                         30 
dana I. izmjene i dopune 

101. Hortikulturno uređenje rotora D106-D107, izrada projektne dokumentacija 25.000,00 kn veljača 2015. 20 dana I. izmjene i dopune 

102.
Arhitektonska snimka nogometnog stadiona i ostalih objekata u 
vlasništvu Grada Novalje 100.000,00 kn bagatelna nabava tavanj 2015. 60 dana (2 mjeseca) I. izmjene i dopune 

103.
Geodetske usluge za 2015. (izrada geodestkih projekata za objekte u 
vlasništvu grada u skladu sa projektnom dokumentacijom, parcelacije, 
geodetske snimke)

160.000,00 kn 
190.000,00 kn

bagatelna nabava ožujak 2015.
12 mjeseci I. izmjene i dopune 

104. održavanje klupa i urbane opreme 60.000,00 kn veljača 2015.
I. izmjene i dopune  

briše se 

105. odvjetničke usluge
I. izmjene i dopune  

briše se 

106. izmjena projekta "Šumica" 80.000,00 kn ožujak  2015.
60 dana

I. izmjene i dopune  
briše se 

107. PR usluge i facebook 150.000,00 kn bagatelna nabava siječanj 2015. 12 mjeseci

108. procjene sudskog viještaka 25.000,00 kn 12 mjeseci

109. nabava uredskog materijala i tonera 70.000,00 kn siječanj 2015. 12 mjeseci

110. objava članaka u Otočkom novom listu 24.000,00 kn siječanj 2015. 12 mjeseci

111. zdravstveni pregled 50.000,00 kn siječanj/veljača 2015. 12 mjeseci

112. Zaštita kompleksnog arheološkog nalazišta u Caski 150.000,00 kn                   
96.000,00 kn

bagatelna nabava svibanj 2015.
 25 radnih dana I. izmjene i dopune 

113. Zaštita podvodne kulturne baštine
25.000,00 kn  
12.000,00 kn

svibanj 2015. 20 radnih dana I. izmjene i dopune 

114. Talijanova buža- Rimski akvadukt 96.000,00 kn bagatelna nabava svibanj 2015. 25 radnih dana

115. Crkvica Sv. Juraj- Caska
120.000,00 kn  
64.000,00 kn

bagatelna nabava svibanj 2015. 25 radnih dana I. izmjene i dopune 

116. Tunera u Caski 
100.000,00 kn  
32.000,00 kn

bagatelna nabava svibanj 2015. 25 radnih dana I. izmjene i dopune 

117. uređaji za smanjenje buke u zoni Zrće
25.000,00 kn  
70.000,00 kn

travanj/svibanj 2015.   
lipanj/srpanj 2015 30 dana I. izmjene i dopune 

Izrada Idejno urbanističko-arhitektonskog i pomorsko-građevisnkog 
rješenja uređenja luke Novalja 200.000,00 kn bagatelna nabava srpanj 2015. 

90 dana (3 mjeseca) I. izmjene i dopune 

rušenje zgrade ČITAONICE u Novalji Dalmatinska ulica 50.000,00 kn siječanj 2015. 5 dana I. izmjene i dopune 

nabava elektro kabela za  Trg A. Stepinca 60.000,00 kn veljača 2015. 10 dana I. izmjene i dopune 

građ.radovi na polaganju kabela JR u Zagrebačkoj ulici i Burin bok 40.000,00 kn travanj 2015. 30 dana I. izmjene i dopune 

izrada kamenog postolja za kip A. Stepinca 25.000,00 kn travanj 2015. 30 dana I. izmjene i dopune 

sanacija makadamskih puteva na području Grada Novalje 60.000,00 kn travanj 2015. 30 dana I. izmjene i dopune 

uređenje spotrskog igrališta MO Metajna 70.000,00 kn studeni 2015. 30 dana I. izmjene i dopune 

proširenje puta od grpblja do plaže MO Zubovoći 250m 20.000,00 kn svibanj 2015. 15 dana I. izmjene i dopune 

kameni zid MO ST.Novalja 22.500,00 kn svibanj 2015. 15 dana I. izmjene i dopune 

čišćenje i odvoz viška mat. S terena buduće zgrade MO St:Novalja 42.000,00 kn studeni 2015. 20 dana I. izmjene i dopune 

nabava vodomjera za daljinsko očitavanj na TrguA.Stepinca 13.000,00 kn svibanj 2015. 15 dana I. izmjene i dopune 

premještanje vanjske jedinice VRF sustava 20.000,00 kn svibanj 2015. 30 dana I. izmjene i dopune 

sanacija asfaltne površine Burin bok 70.000,00 kn svibanj 2015. 30 dana I. izmjene i dopune 



izrada eko otoka na Lunu 30.000,00 kn listopad 2015. 60 dana I. izmjene i dopune 

zamjena PVC stolarije za MO Lun 24.000,00 kn studeni 2015. 30 dana I. izmjene i dopune 

izrada škarpe na novoprobijenom putu kod parkirališta Oštarije 30.000,00 kn prosinac 2015. 30 dana I. izmjene i dopune 

nabava zemljanog materijala za nasipavanje javnih površina 30.000,00 kn lipanj 2015. 30 dana I. izmjene i dopune 

nabava i postava reflettora JR na Plazi zrce i rotoru stari mlin 32.000,00 kn lipanj 2015. 15 dana I. izmjene i dopune 

iskop terena i priprema za asfaltiranje zataxi stajalište  Zrće 45.000,00 kn srpanj 2015. 15 dana I. izmjene i dopune 

izrada projektne dokumentacije oborinske odvodnje Samorašnji put 70.000,00 kn prosinac 2015. 
60 dana I. izmjene i dopune 

Idejno rješenje razvitka prometne infrastrkture Grada Novalje 200.000,00 kn rujan/listopad 2015. 120 dana I. izmjene i dopune 

proširenje puta od grpblja do plaže MO Zubovoći 20.000,00 kn svibanj 2015. 30 dana I. izmjene i dopune 

sanacija boćališta u Dražici i betoniranje starog puta Zubovići-Dražica 60.000,00 kn studeni/prosinac 2015.
30 dana I. izmjene i dopune 

uređenje terena za buduću Crkvu 30.000,00 kn prosinac 2015. 15 dana I. izmjene i dopune 

osvjetljenje rotora Stari mlin

projektantski nadzor sanacije deponije Caska I. Faza 60.000,00 kn listopad 2015. 12 mjeseci I. izmjene i dopune 

koordinator II sanaije deponije Caska I. faza 30.000,00 kn listopad 2015. 12 mjeseci I. izmjene i dopune 

građevinski radovi na uređenju staza u naselju Zubovići

izrada idejne prometne studije Grada Novalje 200.000,00 kn listopad 2015. 120 dana I. izmjene i dopune 

izrada projektne dokumentacije uređenja prometnice Škuncini Stani-
Braničevica sa javnom rasvijetom

58.000,00 kn listopad 2015.
60 dana I. izmjene i dopune 

izrada projektne dokumentacije uređenja ulica: A.Šonje, Zrinsko-
Frankopanska, Zvonimirova 100.000,00 kn studeni 2015. 60 dana I. izmjene i dopune 

projekt uređenja prometnice Put baba 30.000,00 kn prosinac 2015. 30 dana I. izmjene i dopune 
idejni projekt Reciklažnog dvorišta građevinskog otpada u zoni Zaglava-
Prozor 30.000,00 kn studeni 2015. I. izmjene i dopune 

arheološki radovi i dokumentacija na brodu KOŠLJUN 24.000,00 kn studeni 2015. 60 dana I. izmjene i dopune 

Antički kamenolom-Rimska kava 18.500,00 kn studeni 2015. 60 dana I. izmjene i dopune 

Antički brodolom u uvali Vlaška mala 12.000,00 kn studeni 2015. 60 dana I. izmjene i dopune 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana nabave objavit će se na Internet stranicama Grada Novalje.

GRADONAČELNIK
KLASA: 406-01/14-01/08 GRADA NOVALJE
URBROJ: 2125/06-01/01-15-03 Ante Dabo
Novalja, 21. prosinca 2015.god.
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