
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
GRADONAČELNIK

KLASA: 406-01/15-01/18 

URBROJ: 2125/06-01/01-16-03

Novalja, 23.lipnja  2016.god.

Na temelju 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 23.lipnja 2016. godine, donosi

                                                           I. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE roba, radova i usluga za 2016.godinu

Članak 1.

      Gradonačelnik Grada Novalje donosi I. Izmjene i dopune Plana javne nabave za robe, radove i usluge za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) za čiju su realizaciju sredstva planirana
u Proračunu Grada Novalje za 2016.godinu, a koja će se provoditi prema odredbama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11,83/13,143/13 i 13/2014). 

Članak 2.

Sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11,83/13,143/13 i 13/2014), za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn
odnosno nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Članak 3.

Utvrđuje se Plan nabave robe, radova i usluga za 2016.godinu prema opisu i načinu kako slijedi:
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   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.
građevinski radovi na uređenju malonogometnog 
igrališta-SC Novalja

280.000,00 kn bagatelna nabava
travanj 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

                                                                                                     NABAVA ROBE, RADOVA i USLUGA

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA



2. geodetske usluge za 2016.godinu 200.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2016. prosinac 2016. I. izmjene i dopune

3. tjelesna zaštita imovine 2016. 100.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2016. 24.06.-01.09.2016. I. izmjene i dopune

4. zdravstvena zaštita 40.000,00 kn

5. nabava službenog automobila 32.000,00 kn

6. geodetske usluge 2016. 158.000,00 kn

7. procjena sudskog vještaka 35.000,00 kn

8. video nadzor 40.000,00 kn

9. službena FB stranica Grada Novalje 38.000,00 kn

10. PR usluge 40.000,00 kn

11. aplikacija registar nekretnina 50.000,00 kn

12. nabava uredskog materijala 50.000,00 kn

1. poštanske usluge za 2016.g. 197.000,00 kn bagatelna nabava ožujak 2016. 12 mjeseci I. izmjene i dopune

2. nabava električne energije 900.000,00 kn okvirni sporazum srpanj 2016. dvije godine I. izmjene i dopune

3. usluge DDD i zaštita bilja 2016.g 160.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2016. 12 mjeseci I. izmjene i dopune

4. nabava kompjuterske opreme 70.000,00 kn I. izmjene i dopune

5. nabava namještaja 70.000,00 kn I. izmjene i dopune

6. nabava Pazi Grad 35.000,00 kn I. izmjene i dopune

1. nabava uredske opreme za gradsku čitaonicu 200.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2016. 45 dana I. izmjene i dopune

2.
izrada izvedbenog projekta za odlagalište otpada Caska-
sortirnica

30.000,00 kn N
svibanj 2016. I. izmjene i dopune

3. Dopune PPUG Novalja 61.000,00 kn N lipanj 2016. 3 mjeseca I. izmjene i dopune

4. UPU naselja Jakišnica 180.000,00 kn bagatelna nabava lipanj 2016. 7 mjeseci I. izmjene i dopune

5. UPU naselja Novalja srpanj 2016. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

6. UPU turističkog punkta Zrće srpanj 2016. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

7. ID PPUG Novalja 50.000,00 kn N
rujan 2016. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

8. UPU GP Škuncini stani-sjever
srpanj 2016. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

9.
Idejni i glavni projekt za reciklažno dvorište 
građev.otpada u Zoni Zaglava-Prozor

50.000,00 kn N
lipanj 2016. 60 dana I. izmjene i dopune

10. Idejni i gl.i projekt uređ. prometnice Lokunje-Maže 65.000,00 kn bagatelna nabava lipanj 2016. 90 dana I. izmjene i dopune

11.
glavni projekt uređ. prometnice Lokunje projekt 
oborinske odvodnje

100.000,00 kn N
lipanj 2016.

60 dana
I. izmjene i dopune

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE

PROSTORNO UREĐENJE

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV



12. glavni projekt prometnice Samorašnji put
I. izmjene i dopune

13.
Idejni i gl.i projekt uređ. ulice Zrinsko-
Frankopanske,Zvonimirove,A.šonje, Dalmatinske

200.000,00 kn bagatelna nabava lipanj 2016. 90 dana

I. izmjene i dopune

14.
izrada Idejnog projekta za infrastrukturno opremanje 
gradskog parkinga iza Papaye

30.000,00 kn bagatelna nabava lipanj 2016. 60 dana

I. izmjene i dopune

15. Luka Novalja, izrada Idejnog projekta struja 70.000,00 kn N srpanj 2016. 60 dana I. izmjene i dopune

16. Luka Novalja, izrada aproksimativnog troškovnika 30.000,00 kn N kolovoz 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

17.
Nabava pločica sa kućnim brojevima i tablama sa 
nazivima ulica za područje Grada Novalje

40.000,00 kn N lipanj 2016. 30 dana
I. izmjene i dopune

1.
geodetski elaborat izvedenog stanja cesta u naselju 
Vidalići i geodetski elaborat izvedenog stanja cesta u 
naselju Kustići

34.000,00 kn

N siječanj 2016. I. izmjene i dopune

2. građ radovi na sanaciji doljnjeg puta u St.Novalji 16.000,00 kn N veljača 2016. I. izmjene i dopune

3. građevinski radovi na putu u naselju Lun 16.000,00 kn N veljača 2016. I. izmjene i dopune

4. izrada tehničkog rješenja uređenja BUS stajališta na P-
1

13.000,00 kn
N travanj 2016. I. izmjene i dopune

5. betoniranje betonske površine kod škole 23.000,00 kn N travanj 2016. I. izmjene i dopune

6. građevinski radovi na uređenju puta u naselju Jakišnica 36.000,00 kn
N travanj 2016. I. izmjene i dopune

7.
izrada i ugradnja drvenog roštilja za klupe na području 
Grada Novalje 40.000,00 kn

N travanj 2016. I. izmjene i dopune

8.
građevinski radovi na izvedbi sustava oborinske 
odvodnje u naselju Metajna

20.000,00 kn
N svibanj 2016. I. izmjene i dopune

9. osvijeljenje pješačke staze na plaži Zrće 41.000,00 kn N svibanj 2016. I. izmjene i dopune

10. uređenje sportskog igrališta u naselju Gajac/Zubovići 65.000,00 kn
N svibanj 2016. I. izmjene i dopune

11. sanacija puta u naselju Metajna (Rucica) 3.000,00 kn N I. izmjene i dopune

12.
nabava materijala za održavanje javne rasvijete na 
području Grada Novalje 2016.g.

320.000,00 kn Javna nabava    MV
travanj 2016. 12 mjeseci I. izmjene i dopune

13.
usluge provođenja preventivne deratizacije, 
dezinsekcije, dezinfekcije te zaštite bilja na području 
Grada Novalje u 2016.g.

160.000,00 kn bagatelna nabava

travanj 2016. 12 mjeseci I. izmjene i dopune

14.
građevinski radovi na uređenju produljenja šetnice u 
naselju Jakišnica

230.000,00 kn bagatelna nabava
travanj 2016. 60 dana I. izmjene i dopune

15. asfaltiranje na području Grada Novalje u 2016.g. 490.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2016. 12 mjeseci I. izmjene i dopune

16. zidanje zidića na području Grada Novalje u 2016.g. 400.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2016. kraj ožujka 2017. I. izmjene i dopune

17. uređenje plaža na području Grada Novalje u 2016.g. 380.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2016. 60 dana I. izmjene i dopune

 KOMUNALNI SUSTAV



18.
građevinski radovi na sanaciji oštećenja na javnim 
površinama i nerazvrstanim cestama na području Grada 
Novalje u 2016.g. (sitni radovi)

280.000,00 kn bagatelna nabava

travanj 2016. veljača 2017.g. I. izmjene i dopune

19.
građevinski radovi na uređenju mjesnog groblja u 
naselju Metajna

200.000,00 kn bagatelna nabava
travanj 2016. 60 dana I. izmjene i dopune

20.
građevinski radovi na uređenju ulice Kaniža u naselju 
Zubovići

46.000,00 kn N
svibanj 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

21. horizontalna signalizacija i ležeći policajci 100.000,00 kn svibanj 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

22. vertikalna signalizacija 70.000,00 kn svibanj 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

23. građevinski radovi na uređenju bus stajališta na P-1 70.000,00 kn lipanj 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

24.
uređenje poljskih puteva na području Grada Novalje u 
2016.g.

250.000,00 kn
kolovoz 2016. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

25. nabava opreme za održavanje dječijih igrališta 50.000,00 kn N svibanj 2016. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

26. građ.radovi na priključak vodoopskrbnu mrežu (7) 25.000,00 kn N I. izmjene i dopune

27. nabava komunalne opreme za javne površine I. izmjene i dopune

28. nabava lož ulja I. izmjene i dopune

29. sanacija divljih odlagališta 56.000,00 kn N listopad 2016. 60 dana I. izmjene i dopune

30. Radovi na probijanju puteva u naselju Lun 100.000,00 kn bagatelna nabava listopad 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

31. Građevinski radovi na uređenju naselja Lun 100.000,00 kn bagatelna nabava listopad 2016. 60 dana I. izmjene i dopune

32. Izrada potpornog zida u Metajni 65.000,00 kn N listopad 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

33. Građevinski radovi na izgradnji crkve u Kustićima 470.000,00 kn bagatelna nabava listopad 2016. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

34.
Građevinski radovi na izgradnji mjesnog doma St. 
Novalja

800.000,00 kn Javna nabava
kolovoz 2016. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

35. Čišćenje terena u St Novalji 40.000,00 kn N lipanj 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

36. Popločavanje šetnice u St. Novalji 200.000,00 kn bagatelna nabava listopad 2016. 3 mjeseca I. izmjene i dopune

37.
Građevinski radovi na uređenju malonogometnog 
igrališta

280.000,00 kn bagatelna nabava
travanj 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

38. Sitni radovi na području Grada Novalje 280.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2016. 9 mjeseci I. izmjene i dopune

39. Građ. radovi na širenju JR 490.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2016. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

40. Radovi na uređenju i širenju poljskih puteva 220.000,00 kn bagatelna nabava
travanj 2016. do kraja 2016. godine I. izmjene i dopune

41.
Razni radovi strojevima na čišćenju vodotiča oborinske 
odvodnje

20.000,00 kn
N lipanj 2016. 10 dana I. izmjene i dopune

42.
Tamponiranje i sanacija makadamskog zastora na 
nerazvrstanim cestama

70.000,00 kn
N lipanj 2016. 20 dana I. izmjene i dopune

43. Postava dekorativne rasvjete na plaži zrće 50.000,00 kn N svibanj 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

44. Građevinski radovi na popločenju ulica gradske jezgre 4.000.000,00 kn Javna nabava
kolovoz 2016. 8 mjeseci I. izmjene i dopune

45. Instalacija i praćenje sustava bukomjera na plaži Zrće 70.000,00 kn
N lipanj 2016. 3 mjeseca I. izmjene i dopune

46. Ograda na dječijem igralištu kod Gaudina 30.000,00 kn N lipanj 2016. 30 dana I. izmjene i dopune

1. nabava video sustava I. izmjene i dopune

KOMUNALNO REDARSTVO



2. nabava kontejnera za potrebe Grada Novalje lipanj 2016. I. izmjene i dopune

1. istraživanje podmorja uvale Caska 56.000,00 kn bagatelna nabava travanj 2016. 12 mjeseci I. izmjene i dopune

2. istraživanje i zaštita podmorja u uvali Caska 30.000,00 kn bagatelna nabava 12 mjeseci I. izmjene i dopune

3. Talijanova buža-rimski akvadukt 80.000,00 kn bagatelna nabava 12 mjeseci I. izmjene i dopune

4. Crkvica sv. Jurja u Caskoj 160.000,00 kn bagatelna nabava 12 mjeseci I. izmjene i dopune

5. Tunera u Caski 32.000,00 kn bagatelna nabava 12 mjeseci I. izmjene i dopune

6. Arheološki radovi i dokumentacija na brodu Košljun 56.000,00 kn bagatelna nabava 12 mjeseci I. izmjene i dopune

1.

stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova na 
projektu VRTOVI LUNJSKIH MASLINA ii-"Interakcija 
čovjeka i prirode"

40.000,00 kn sredina ožujka 2016. listopad 2016.

2.
izrada hidrotehničke studije i projektne dokumentacije 
projekta sanacije i uređenja "Talijanove buže"

160.000,00 kn bagatelna nabava veljača 2016. svibanj 2016.

3.
geodetske usluge za projekt VRTOVI LUNJSKIH 
MASLINA II-"Interakcija čovjeka i prirode

35.000,00 kn
siječanj 2016. kraj ožujka 2016.

4. sanacija mola u luci Novalja 16.000,00 kn travanj 2016. 20 dana I. izmjene i dopune

5.
građevinski radovi na sanacija lukobrana u naselju 
Zubovići 340.000,00 kn bagatelna nabava

srpanj 2016.g. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

6.
građevinski nadzor nad izvodenje radova sanacije 
lukobrana u naselju Zubovići

15.000,00 kn
srpanj j 2016.g. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

7. Širenje J.R. 1.000.000,00 kn Javna nabava    MV kolovoz 2016.g. 6 mjeseci I. izmjene i dopune

8. građevinski radovi na izgradnji Mjesnog  doma St. 
Novalja 1.000.000,00 kn Javna nabava    MV rujan/listopad 2016. 12 mjeseci I. izmjene i dopune

9.
građevinski nadzor nad izgradnjom mjesnog doma u St. 
Novalji 30.000,00 kn rujan/listopad 2016. 12 mjeseci I. izmjene i dopune

10. projektantski nadzor mjesnog doma u St. Novalji 15.000,00 kn rujan/listopad 2016. 12 mjeseci I. izmjene i dopune

11.
Izrada projektne dokumentacije (Glavni i izvedbeni 
projekt) za šetnicu po trasi budućeg kanalizacijskog 
voda Novalja-Metajna 200.000,00 kn bagatelna nabava rujan/listopad 2016. siječanj 2107. I. izmjene i dopune

12.
Izrada Projektne dokumentacije uređenja plaža (3 plaže 
- Mata, Babe, Ručica) 

60.000,00 kn
rujan/listopad 2016. siječanj 2107. I. izmjene i dopune

13.
K.C. GOZDENICA - izvođenje radova izgradnje i 
opremanje

9.500.000,00 kn
javna nabava 

kolovoz 2016.
24 mjeseca I. izmjene i dopune

14. građevinski nadzor nad izgradnjom KC GOZDENICA 200.000,00 kn
bagatelna nabava

kolovoz 2016.
24 mjeseca I. izmjene i dopune

15. projektantski nadzor KC GOZDENICA 100.000,00 kn bagatelna nabava kolovoz 2016. 24 mjeseca I. izmjene i dopune

Članak 4.

Izvršavanje nabava iz ovog Plana, provoditi će nadležna upravna tijela Grada Novalje u skladu sa svojom organizacijskom klasifikacijom, utvrđenu Pravilnikom o
unutarnjem redu upravnih tijela Grada Novalje.

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK ZA EUROPSKE FONDOVE



Članak 5.

Gradonačelnik Grada Novalje, sukladno ovom Planu, ovlašten je za donošenje odluka o odabiru postupka javne nabave u svim slučajevima, neovisno o vrijednosti nabave.

Članak 6.

Ove I. izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 23.06.2016.godine i objavit će se na internetskim stranicama Grada Novalje www.novalja.hr. 

Gradonačelnik
GRADA NOVALJE

KLASA: 406-01/15-01/18 Ante Dabo, v.r.

Novalja, 23. lipnja 2016.god. __________________________
URBROJ: 2125/06-01/01-16-03












