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REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

GRAD NOVALJA 

G r a d o n a č e l n i k 

KLASA: 022-05/18-01/01 

URBROJ: 2125/06-01/01-18-1 

Novalja, 26. veljače 2018.g. 

  

  

Na temelju  odredbe članka 35.b Zakona o lokalnoj  područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12 i 19/13) i članka 49. Statuta grada Novalje („Županijski glasnik“ broj 12/09, 7/13, 

10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni tekst i 16/16),  podnosim 

 

  

I Z V J E Š Ć E  

O RADU GRADONAČELNIKA  

ZA RAZDOBLJE  SRPANJ – PROSINAC  2017 

  

  

1. UVOD 

            Ovo Izvješće o radu gradonačelnika izrađuje  se za razdoblje   od 01. srpnja 2017.g.   do 31. 

prosinca 2017.g, a njime je obuhvaćen rad upravnih tijela. Cilj je ovog Izvješća da u cijelosti 

obuhvati aktivnosti upravnih tijela, a samim time i rad gradonačelnika u navedenom razdoblju. 

            

2.  AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 

  

Kao nositelj izvršne vlasti gradonačelnik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga 

Grada Novalje propisane Statutom, sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi te u odredbama niza posebnih zakona kojima se ureduje 

prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i 

obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita i 

unapređenje prirodnog okoliša, zaštita i spašavanje, promet na području grada te ostale djelatnosti. 

Gradonačelnik usmjerava rad i djelovanje tijela gradske uprave u obavljanju poslova iz njihovog 

samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad. Radi što bolje provedbe i izvršenja planova 

Gradonačelnik saziva radni kolegij na kojima prisustvuju pročelnice, voditelji odsjeka te prema 

potrebi i ostali službenici, odnosno direktori i ravnatelji trgovačkih društava i javnih ustanova kojih 
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je Grad osnivač. Na kolegiju se usmjerava rad upravnih tijela, zauzimaju stavovi, donose zaključci i 

utvrđuju prijedlozi akata. 

U izvještajnom razdoblju brinulo se o unapređivanju rada gradske uprave, o ažurnom postupanju po 

zahtjevima stranaka, a djelatnicima je omogućeno stručno osposobljavanje i usavršavanje. 

Ovo izvještajno razdoblje u znaku je početka  novog mandata gradonačelnika i aktivnostima 

vezanim za turističku sezonu 2017. g. 

Turističku sezonu 2017. obilježili su rekordni rezultati po pitanju dolazaka i noćenja, međutim zbog 

nedovoljnog vremenskog razdoblja za pripremu sezone (održavanje redovnih lokalnih izbora) 

svjedočili smo učestalim problemima vezano za razinu buke na plaži Zrće kao i medijskih natpisa 

vezanih za prijepore oko Grada i novih koncesionara te pokušaja uzurpacije gradskog parkirališta 

na plaži Zrće. 

Stanje reda i sigurnosti tijekom srpnja i kolovoza kada su zabilježeni rekordni dolasci po ocjeni 

nadležnih državnih institucija i većine građana, smatram da je bilo na višoj razini nego prethodne, 

odnosno da je nastavljen trend poboljšanja ukupnog komunalnog reda i sigurnosti na području 

Grada Novalje. 

Nadalje, u izvještajnom razdoblju kao čelnik izvršnog tijela inzistirao sam na pripremi i prijavi 

novih projekata koji se financiraju iz EU fondova ili Državnog proračuna. Ujesen 2107.g. zaprimili 

smo Odluku Ministarstva gospodarstva o financiranju projekta  i opremanja  Poduzetničkog 

inkubatora Ragan sa visokim udjelom bespovratnih EU sredstava  u iznosu od 92%. 

U istom razdoblju prijavljen je projekt unapređenja i proširenja zajedničke infrastrukture u 

Poduzetničkoj zoni Čiponjac za kojeg još čekamo rezultate apliciranja. 

Uspješno je prijavljen projekt  uređenja i proširenja plaže Jadra u Staroj Novalji za kojeg smo od 

Ministarstva turizma dobili Ugovor o dodjeli 355.000,00 bespovratnih sredstava. 

Nakon dobivanja suglasnosti od Ministarstva financija o zaduživanju u izvještajnom razdoblju 

započeti su postupci provođenja javne nabave za izgradnju i opremanje  Kulturnog doma Gozdenica 

i pripreme projekata za daljnje uređenje povijesne jezgre. 

Također ovo izvještajno razdoblje obilježilo je i bitan napredak u postupku obnove zemljišnih 

knjiga u kojem je uspješno završeno izlaganje novih zemljišnih knjiga za područje od Novalje do 

Šonjevih stanov te su započete aktivnosti na izlaganju novih zemljišnih knjiga na području naselja 

Stare Novalje. U cijelom ovom važnom postupku Grad daje podršku u financijskom, tehničkom i 

kadrovskom smislu. 

Jedna od važnijih odluka u ovom razdoblju donošenje je UPU-a Luke Novalja temeljem kojeg je 

sklopljen sporazum između Grada Novalje i ACI-a u smislu ishodovanja lokacijske dozvole za 

Luku Novalja. 

U izvještajnom razdoblju završen je projekt izgradnje rotora na križanju Obilaznice i Caskinog puta, 

te obavljeni razgovori sa vlasnicima zemljišta kojih dotiče projekt i koji su dali podršku projektu. 

Temeljem toga sklopljen je Ugovor između ŽUC-a Ličko-senjske županije i Grada Novalje o 

izgradnji rotora tijekom 2018. godine. 

 

Rad gradske uprave organiziran je kroz dva Upravna odjela, Upravni odjel za poslove 

Gradonačelnika i Gradskog vijeća i Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave pa se 

tako daje i izvješće. 
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2.1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA 

       Aktivnosti Upravnog odjela u  svezi Gradskog vijeća, radnih tijela i kolegija   

       Gradonačelnika 

U izvještajnom razdoblju održano je 5 (pet)  sjednica Gradskog vijeća na kojima je raspravljano  o 

predloženim  točkama dnevnog reda.  

Sukladno ovlaštenjima iz članka 46. Statuta Grada Novalje Gradonačelnik je podnio Gradskom 

vijeću ukupno 55 prijedloga akata i to sljedećom dinamikom:  

- na I.   sjednici Gradskog vijeća održanoj 27. srpnja 2017.g.  19 prijedloga 

- na II. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. rujna 2017.g.       3 prijedloga 

- na III. sjednici Gradskog vijeća održanoj 09. studenog 2017.g.   13 prijedloga  

- na IV. sjednici Gradskog vijeća održanoj 01. prosinca 2017.g.    2 prijedloga 

- na V. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21. prosinca 2017.g.  18 prijedloga 

 

Gradonačelnik je u izvještajnom razdoblju Gradskom vijeću uputio 2 zahtjeva za zauzimanje javne 

površine.  

Sjednicama Gradskog vijeća redovito su prethodile i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća na 

kojima je raspravljano o prijedlozima iz njihove nadležnosti, a isti su bili točke dnevnog reda 

sjednica vijeća. 

Radna tijela Gradskog vijeća održala su 11  sjednica i to kako slijedi:  

- Odbor za prostorno uređenje                                                                          1 sjednica 

- Odbor za proračun i financije                                                                         3 sjednice 

- Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti       6 sjednica 

- Vijeće za koncesijska odobrenja                                                                     2 sjednice 

- Socijalno vijeće                                                                                               3 sjednice 

- jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima koje zbog trenutačnih 

otežavajućih okolnosti nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne 

životne potrebe odobrene su za 17   podnositelja zahtjeva 

  

Upravni odjel vodi  evidenciju nazočnosti na sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te 

o istima sastavljao zapisnike i donesene zaključke, te vršio obračun naknade za predsjednika i 

članove Gradskog vijeća. 

Upravni  odjel vodi evidenciju održanih sjednica Vijeća mjesnih odbora i vrši obračun naknade za 

predsjednike Vijeća mjesnih odbora. 

Vijeće za prevenciju 

Na području Grada Novalje djeluje Vijeće za prevenciju koje djeluje kao koordinirajuće 

tijelo imenovano od strane Gradonačelnika i ima cilj utvrđivanje i ostvarivanje programa prevencije 

na području Grada Novalje zajedno sa tijelima i ustanovama zaduženim za sigurnost ljudi, imovine, 

javnog reda i kvalitete života građana, a s ciljem prevencije kriminaliteta i pružanja podrške 

nositeljima kriminalno-preventivnih aktivnosti, davanjem inicijativa Gradonačelniku i Gradskom 

vijeću.    
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Vijeće za prevenciju imalo je jednu sjednicu u izvještajnom razdoblju s naglaskom na pitanje 

sigurnosti i prevencije kriminaliteta tijekom Božićnih i novogodišnjih blagdana s posebnim 

naglaskom na podržavanje akcije Mir i dobro.   

Pravo na pristup informacijama 

Zakonom propisana javnost rada jedinice lokalne samouprave ostvaruje se objavom općih akata u 

Županijskom glasniku Ličko-senjske županije i na službenoj web stranici Grada, oglašavanjem 

informacija na oglasnim pločama Grada i mjesnih odbora, putem medija, usmenom komunikacijom 

čelnika s građanima i predstavnicima pravnih osoba i na druge načine. Kako bi se osigurala 

dostupnost informacija i u ovom izvještajnom razdoblju uz redovito ažuriranje gradske web stranice, 

građani i dalje putem facebook profila Grada mogu postavljati pitanja, predlagati  i komentirati i 

tako aktivno sudjelovati u životu grada. Rad Gradskog vijeća javan je i transparentan  snimanjem 

sjednica te njihovim prijenosom uživo. 

U izvještajnom razdoblju ukupno je zaprimljeno  8 (osam) zahtjeva za pravo na pristup 

informacijama na koje je odgovoreno u zakonskom roku te je Povjerenici za informiranje uredno 

predan Izvještaj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.   

Stožer civilne zaštite  

U upravnom odjelu obavljaju se i poslovi koji se odnose na zaštitu i spašavanje uz stalnu suradnju i 

kontakt sa nadležnim službama (PUZS Gospić). Stožer civilne zaštite imenovan je krajem lipnja 

2017. godine, a u izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice, u prosincu je provedeno 

osposobljavanje članova Stožera. Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite u studenom je 

pokrenuta izrada Procjene rizika koja se provodi u suradnji sa tvrtkom Defensor iz Varaždina. 

Planirani završetak izrade je ožujak 2018.godine. 

Koncesijska odobrenja 

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja održalo je dvije sjednice u prvoj polovini godine te je na 

tim sjednicama razmatrano ukupno 60 zahtjeva, a odobren je 31 zahtjev, od toga: 

- ugostiteljstvo       11  koncesijskih odobrenja   

- komercijalno rekreacijski (zabavni)    12  koncesijskih  odobrenja 

- iznajmljivanje plovila        8  koncesijskih odobrenja  

Ukupno zaduženje u izvještajnom razdoblju iznosi 679.176,94  kn, a  ukupno je naplaćeno 

399.730,00  kn za koncesijska odobrenja.  

U upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća vodi se zaduženje i naplata 

koncesijskih odobrenja i izrađuju kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća. 

Potpore poduzetništvu 

U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća zaprimaju se zahtjevi i vode se 

postupci za dodjelu potpora poduzetništvu i nakon dodjele obavljaju se kontrole utroška sredstava 

potpora. 

U izvještajnom razdoblju za dodjelu potpore podnijeto je ukupno  16  zahtjeva od toga je odobreno 

10 zahtjeva u ukupnom iznosu od 140.346,00 kn. 

Kadrovski i opći poslovi 

U izvještajnom razdoblju upisano je ukupno 6265   pismena, od toga 4944 neupravnih i 1321 

upravnih predmeta. Svakodnevno se vrši otvaranje i raspoređivanje predmeta po odjelima i 

arhiviranje riješenih predmeta. Kontinuirano se prati i dalje dorađuje aplikacija digitalnog uredskog 

poslovanja u suradnji s tvrtkom Libusoft. Provodi se bagatelna nabava uredskog materijala te se 

vodi Evidencija ugovora. 
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Učestalo se prate zakoni, uredbe i ostali akti u svezi radnih odnosa, vodi se evidencija radnog 

vremena, izdaju rješenja o korištenju godišnjih odmora djelatnika Odjela i izrada plana korištenja 

istih te rješenje o ocjenjivanju službenika i namještenika. 

Ostale aktivnosti 

U izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je obavio niz kontakata i sastanaka sa predstavnicima 

državnih institucija i službi (ministrima, županom, čelnicima županijskih i državnih tijela, 

gospodarskim subjektima). 

Tijekom izvještajnog razdoblja Gradonačelnik je bio sudionik brojnih društvenih događanja i 

manifestacija u gradu koje se odvijaju u suradnji sa javnim ustanovama i udrugama. 

U suradnji sa Centrom za kulturu Grada Novalje i Turističkom zajednicom Grada Novalje održano  

je niz manifestacija,  a u  izvještajnom razdoblju izdvajamo slijedeće: Etno večeri na trgu Alojzija 

Stepinca, otvorenje Novaljskog trijatra, Pag Art festival – koncerti klasične glazbe u Lunjskim 

maslinicima, Novaljsko kulturno ljeto sa nastupom eminentnih glazbenika hrvatske glazbene scene, 

otvorenja likovnih izložbi u Gradskom muzeju, dječje radionice Crnkovićev dvor, tematske večeri u  

Gradskoj knjižnici, Taste and Art manifestacije sa bogatom gastro ponudom, proslava Oluje koju 

prati više kulturnih događanja i završava velikim koncertom na Ruži vjetrova,  

Božićni vlakić te kućica s Djedom Mrazom i ove su godine bili jako posjećeni i doprinosili veseloj 

blagdanskoj atmosferi, a u suradnji sa Dječjim vrtićem Carić i ove su godine izrađene jaslice na trgu 

Bazilike. 

Dočekom  NOVE GODINE na otvorenom uz  CABARET SHOW i ZORICU KONDŽA, te 

koncertom grupe  OPĆA OPASNOST, Novalja se i ove godine predstavila kao jedna od otočki 

najpoželjnijih destinacija uz bogatu gastro ponudu, što potvrđuje i povećanje  broja posjetitelja  u 

tom periodu.  

 

3. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE 

U Upravnom odjelu učestalo se prate zakoni, uredbe i ostali akti u svezi radnih odnosa, vodi se 

evidencija radnog vremena, izdaju rješenja o korištenju godišnjih odmora djelatnika Odjela i izrada 

plana korištenja istih te rješenje o ocjenjivanju službenika. 

Tijekom ovog razdoblja raspolagano je nekretninama na način da je sklopljen jedan ugovor o 

kupoprodaji nekretnine kojim je za potrebe okućnice prodan dio nekretnine na području 

Poduzetničke zone Čiponjac, te su sklopljena tri ugovora o zamjeni dijelova nekretnine. Također 

sklopljeno je šest ugovora o kupoprodaji nekretnina kojima su, zajedno sa naprijed navedenim 

ugovorima o zamjeni nekretnina, stečeni dijelovi nekretnina potrebni za proširenje nerazvrstanih 

cesta.  

 

Nadalje je sa trgovački društvom Arburoža d.o.o. sklopljen ugovor o prijenosu prava 

održavanja, upravljanja i naplate parkirališta u ulici Lokunje – P1, uz ulicu Obala Petra Krešimira 

IV – P2,  plažu Planjka u Staroj Novalji – P5, uz Dom zdravlja Novalja – P7, preko puta Doma 

zdravlja Novalja – P7A, uz plažu Jadra u Staroj Novalji – P8, te na Zrću – P11. 

 

U sklopu projekta aglomeracije Novalje nastavili smo sa radom na upisu pomorskog dobra, 

te prometnica sukladno predviđenom zahvatu. Za potrebe naprijed navedenog projekta, a po upisu 

nerazvrstanih cesta naselja Metajna, za korist trgovačkog društva Komunalije d.o.o. osnovano je 

pravo služnosti polaganja i održavanja mreže sanitarne odvodnje u odnosu na nerazvrstane ceste na 

području naselja Metajna. 

 

 Sa Županijskom upravom za ceste Ličko-senjske županije sklopljen je sporazum o 
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financiranju i reguliranju obveze za radove na rekonstrukciji raskrižja na predjelu Caskin put – 

Obilaznica (ŽC 5210-ŽC 5110) kojim je Grad Novalja preuzeo obvezu rješavanja 

imovinskopravnih odnosa u odnosu na dijelove nekretnina potrebne za rekonstrukciju raskrižja, kao 

i proširenje prometnica. Za potrebe naprijed navedenog Grad Novalja zatražio je procjenu 

vrijednosti zemljišta, vrijednosti materijalne štete na zemljištu i kulturama, kao i vrijednosti 

postojećih objekata na nekretninama, te je u prosincu 2017.g. održan sastanak sa vlasnicima 

odnosno posjednicima nekretnina. Sukladno prijedlogu sa istog sastanka, Županijskoj upravi za 

ceste Ličko-senjske županije i projektantu dostavljen je prijedlog za suženje koridora. Po izradi 

konačnog prijedloga projekta, odnosno određivanju površina potrebnih za rekonstrukciju raskrižja, 

pristupit će se sklapanju ugovora. 

    

Tijekom srpnja 2017.g. unutar ovog upravnog odjela obavljani su pravni poslovi vezano za 

postupke javne nabave i koncesija, dok se od kolovoza 2017.g. obavljaju i ostali pravni poslovi. U 

sklopu potonjeg Grad Novalja sudjelovao je kao stranka u 54 sudska postupaka (parnice, 

pojedinačni ispravni postupci, dopuna i obnova zemljišne knjige) od kojih je tijekom ovog razdoblja 

okončano 12 postupaka. Također je sudjelovao kao stranka u 46 postupaka izrade geodetskih 

elaborata, te u 7 postupaka izlazaka na teren povodom prigovora na oblik i površinu nekretnine 

evidentirane u postupku obnove zemljišne knjige. 

  

Također 19. listopada 2017.g. sklopljen je sporazum s društvom Naša ideja d.o.o., 

koncesionarom uređene javne plaže Zrće, kojim su isti uredili međusobna prava i obveze sa svrhom 

podizanja kvalitete usluge i kategorizacije destinacije plaže Zrće, te ujedno okončali spor vođen kod 

Upravnog suda u Rijeci. 

   

3.1.ODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Novalje u ovom je odsjeku  

sistematizirano  6 radnih mjesta sa 6 izvršitelja na neodređeno vrijeme od čega je 1 voditelj odsjeka 

i 5 referenata. 

Odsjek u svom radu koristi sustav poslovnih informacija, u kojemu se obavljaju sve obrade 

poslovnih događaja i transakcija, a postavila ga je i vodi specijalizirana tvrtka s dugogodišnjim 

iskustvom. 

U izvještajnom razdoblju srpanj – prosinac  2017. godine Odsjek za proračun i financije Grada 

Novalje obavljao je poslove vezane uz financijsko-računovodstveno poslovanje, praćenje 

likvidnosti, kontrolu izvršenja proračuna, izradu financijskih dokumenata i izvještaja, financijsko –

računovodstveno poslovanje proračunskih korisnika -ustanova u vlasništvu Grada  Novalje , 

praćenje naplate po izdanim rješenjima poreza na kuće za odmor, rješavanje pristiglih žalbi po 

istima , kao i sređivanje baze podataka uz kontinuirana zaduženja novootkrivenih obveznika. 

 

U razdoblju srpanj – prosinac 2017. godine Odsjek je radio slijedeće poslove: 

 

- Izrada Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novalje za razdoblje siječanj – 

lipanj 2017. godine koji je Gradsko vijeće prihvatilo na svojoj sjednici održanoj 21. rujna 

2017. godine. 

- Izrada II Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu koje je Gradsko vijeće 

prihvatilo na svojoj  sjednici održanoj 09. studenog 2017. godine 

- Izrada Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Novalje za 2017. godinu  koju je 

donio gradonačelnik 24.11.2017. godine 

- Izrada Nacrta prijedloga Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 

2020. godinu koji je Gradsko vijeće razmatralo na svojoj sjednici održanoj 01.prosinca  

2017. 



7 

 

- Izrada  Proračuna Grada Novalje za 2018. godinu sa Projekcijama za 2019. i 2020. godinu,  

kao i Odluke o izvršenju Proračuna za 2018. godinu,  koje je Gradsko vijeće donijelo  na 

svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine. 

- Izrada financijskih izvješća za razdoblja: siječanj-lipanj 2017 (FINA 10.07.2017.) 

siječanj – rujan 2017. (FINA 10.10.2017.) i konsolidiranih financijskih izvješća  za razdoblje  

siječanj – lipanj 2017. (FINA 20.07.2017.) 

- Izrada izvješća o zaduženju/jamstvu sa stanjem 30.06.2017 (Ministarstvo financija 

04.07.2017.) te sa stanjem 30.09.2017. ( Ministarstvo financija  03.10.2017.) 

 

U okviru ovog Odsjeka obavljaju se i poslovi vezani uz financijsko računovodstveno poslovanje 

proračunskih korisnika Grada Novalje: Dječji vrtić „Carić“, Centar za kulturu, Gradski muzej i 

Gradska knjižnica. 

Za iste se u suradnji sa ravnateljima tih ustanova izrađuju financijski planovi, izmjene i dopune 

financijskih planova, te kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća. 

Za proračunske korisnike vodi se cjelokupno knjigovodstveno poslovanje, kao i poslovi vezani uz 

obračun plaća i honorara. 

 

Porez na kuće za odmor 

U razdoblju od 01. srpnja 2017.g. do 31. prosinca 2017.g. evidentirano je uplata na ime Poreza na 

kuće za odmor u ukupnom iznosu od 4.366.078,93 kuna.  

U navedenom razdoblju pokrenut je 31 ovršni prijedlog u ukupnom iznosu od 164.273,45 kuna. 

Sa 31.12.2017.g. uplate iznose 4.842.679,29 kuna, a ukupan dug 2.954.266,45 kuna. 

 

 

3.2 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV 

PROSTORNO PLANIRANJE 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE – II. IDPPUG 

NOVALJA  

17. srpnja 2017. godine Odluka gradonačelnika o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške 

procjene utjecaja na okoliš II. IDPPUG Novalje. 

19. srpnja 2017. godine poslani zahtjevi nadležnim tijelima za pribavljanje mišljenja kroz postupak 

ocjene o potrebi SPUO za II. IDPPUG Novalje. 

31. srpnja do 28. rujna 2017. godine dostava mišljenja nadležnih tijela. 

12. rujna 2017. godine Odluka gradonačelnika o obvezi provedbe strateške procjene utjecaja na 

okoliš za II. IDPPUG Novalje. 

20. listopada 2017. godine Odluka gradonačelnika o započinjanju postupka strateške procjene 

utjecaja na okoliš za II. IDPPUG Novalje. 

25. listopada 2017. godine poslani su zahtjevi nadležnim tijelima za davanje mišljenja o sadržaju 

strateške studije za II. IDPPUG Novalje. 

 

30. listopada do 24. studenog 2017. godine dostava mišljenja nadležnih tijela o sadržaju strateške 

studije za II. IDPPUG Novalje. 

 

03. studenog 2017. godine dostava mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike o sadržaju 
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strateške studije za II. IDPPUG Novalje. 

 

15. prosinca 2017. godine Odluka gradonačelnika o sadržaju strateške studije za II. IDPPUG 

Novalje. 

 

28. prosinca 2017. godine Odluka gradonačelnika o osnivanju i imenovanju članova stručnog 

savjetodavnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. IDPPUG Novalje. 

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE– III. IDPPUG 

NOVALJA  

 

12. prosinca 2017. godine poslan je zahtjev za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti III. IDPPUG 

Novalja za ekološku mrežu, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. 

 

18. prosinca 2017. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno 

strateške procjene za III. IDPPUG Novalja od Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 

prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. 

 

20. prosinca 2017. godine zaprimljeno Mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 

prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. 

 

20. prosinca 2017. godine Odluka gradonačelnika o započinjanju strateške procjene utjecaja na 

okoliš za III. IDPPUG Novalja. 

 

21. prosinca 2017. godine Gradsko vijeće je donijelo Odluku o izradi III. IDPPUG Novalje 

("Županijski glasnik" Ličko-senjske županije broj 31/17 od 22. prosinca 2017. godine). 

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA LUKE NOVALJA 

 

15. rujna 2017. godine dostavljena pisana obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o 

razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi danih u 

javnoj raspravi . 

21. rujna 2017. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja 

luke Novalja koja je objavljena u ("Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije broj 22/17). 

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA JAKIŠNICA (JAKIŠNICA, GAGER, STANIŠĆE) 

 

09. kolovoza 2017. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene za UPU naselja Jakišnica (Jakišnica, Gager, Stanišće) od Upravnog odjela za 

graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. 

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE DABI – 

VIDASI (2. DIO) 

Srpanj 2017. godine dostava mišljenja javnopravnih tijela. 

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PLAŽE ZRĆE SA TURISTIČKIM PUNKTOM T4 

 

18. srpnja 2017. godine dostava Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja plaže Zrće sa 

turističkim punktom T4 javnopravnim tijelima. 

Srpanj i kolovoz 2017. godine dostava mišljenja nadležnih tijela. 
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URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DIJELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA DUBAC-

VARSAN KOJI JE PLANIRAN ZA URBANU SANACIJU 

 

27. srpnja 2017. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi 

Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja Dubac-Varsan koji je planiran za urbanu 

sanaciju, objavljena u ("Županijskom glasniku" Ličko-senjske županije broj 17/17). 

 

IZMJENE I DOPUNE DPU PODUZETNIČKE ZONE ČIPONJAC 

 

09. kolovoza 2017. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene za za II. IDDPU Poduzetničke zone Čiponjac od Upravnog odjela za graditeljstvo, 

zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije.  

 

28. kolovoza 2017. godine zaprimljeno Mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 

prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. 

 

10. kolovoza 2017. godine dostava Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna DPU-a poduzetničke zone 

Čiponjac javnopravnim tijelima. 

Kolovoz 2017. godine dostava mišljenja javnopravnih tijela. 

 

27. studenog 2017. godine gradonačelnik donosi Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i 

dopuna Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac za javnu raspravu. 

 

Javna rasprava o Prijedlogu Plana  je trajala od 06. prosinca do 20. prosinca 2017. godine. 

Javno izlaganje održano  je 19. prosinca 2017. godine.  

 

LOKACIJSKE DOZVOLE, OČITOVANJA - RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU, POSEBNI 

UVJETI I POTVRDE GL. PROJEKATA 

 

Očitovanje Grada Novalje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, rješenja o 

izvedenom stanju za svaki zahtjev zaprimljen u Upravnom odjelu za graditeljstvo LSŽ i posebni 

uvjeti i potvrde glavnih projekata zaprimljene od stranaka. 

Srpanj-prosinac 2017. godine izdane 108 suglasnosti. 

 

 

POVJERENSTVO ZA OCJENU ARHITEKTONSKE USPJEŠNOSTI 

 

Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnih projekata na području Grada Novalje 

održalo je 6 sjednica 

 

 

na kojima je razmatrano i riješeno 16 projekata za izgradnju ugostiteljsko-turističkih i stambeno-

poslovnih građevina.  

 

OČITOVANJE O UVJETIMA GRAĐENJA PREMA PROSTORNOM PLANU 

 

Očitovanje Grada Novalje o uvjetima građenja prema važećem prostornom planu i važećim 

urbanističkim planovima na osnovu zahtjeva građana. 

Srpanj-prosinac 2017. godine izdano 1 očitovanje. 
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JAVNA NABAVA   

 

U periodu od 01.07.2017.- 31.12.2017. god. Grad Novalja proveo je sveukupno:  

- 12 postupaka bagatelne nabave (vrijednosti do 200.000,00 kuna za robe i usluge i do 

500.000,00 kuna za radove);  

- 4 postupka male vrijednosti javne nabave u otvorenom postupku za radove, usluge i 

robe. 

 

Za nabavu robe utrošeno je            339.912,50 kuna; 

Za nabavu radova utrošeno je     5.337.287,63 kuna;  

Za nabavu usluga utrošeno je     1.616.463,38 kuna. 

 SVEUKUPNO:                         7.293.663,51 kn s PDV-om  

 

 

 

BAGATELNA NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA 

Naziv predmeta 

nabave-Ugovor 

 

 

Broj 

Ugovora 

 

 

Datum 

sklapanj

a 

ugovora 

 

 

 

Vrijedno

st 

sklopljen

og 

ugovora 

bez 

PDV-om 

(kn) 

Vrijednos

t 

sklopljeno

g ugovora 

s PDV-om 

(kn) 

Naziv ponuditelja 

s kojima je 

sklopljen ugovor 

 

 

Robe 

Radovi 

Usluge 

 

izrada Izvedbenog 

projekta uređenja 

prometnice 

Samorašnji put  

40/2017   

 340-02/17-

01/10 

04.08.20

17. 

69.500,0

0 86.875,00 

„AS 

INŽENJERING“ d

.o.o., Krčka 2A, 

Senj, OIB: 

11568737997 

usluge 

 

građevinski radovi 

na uređenju šetnice 

na području MO 

Vidalići   

41/2017   

 340-03/17-

01/11 

09.08.20

17. 

145.900,

00 

182.375,0

0 

SOBOSLIKARSK

I I FASADERSKI 

OBRT "ROKIĆ" 

NOVALJA, 

Novalja, 

Dalmatinska 14. 

vl, Alen Zubović, 

MB: 97136549 

radovi 

građevinskog 

nadzora nad 

izgradnjom zgrade 

KC Gozdenica   

         42/2017   

361-08/17-

80/02 

15.09.20

17. 

195.000,

00   

243.750,0

0 

NEVEN ŠESTAN 

dipl.ing.građ. iz 

Rijeke vlasnik 

UREDA 

OVLAŠTENOG 

INŽENJERA 

GRAĐEVINARS

TVA,           OIB 

43743253725 

usluge 
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konzervatorski 

radovi na crkvici 

Sv.Juraj u Caskoj   

43/2017          

612-08/17-

01/08 

22.09.20

17. 

48.000,0

0 60.000,00 

BINO 

COMMERCE 

d.o.o. Jadranska 

cesta 49/a, Zadar, 

OIB:16149283603  

usluge 

izrada strateške 

procjene na okoliš 

II. Izmjena i 

dopuna Prostornog 

plana uređenja 

Grada Novalje   

44/2017   

351-03/17-

01/01 

28.09.20

17.  

20.10.20

17. 

152.000,

00 

190.000,0

0 

URBANISTIČKI 

INSTITUT 

HRVATSKE 

d.o.o., Frane 

Petrića 4, Zagreb            

     OIB 

52472680428 

usluge 

 

Izgradnja kamenih 

zidova na području 

grada Novalje u 

2017.godini                                        

         45/2017    

360-01/17-

01/22 

30.10.20

17. 

328.450,

00 

410.562,5

0 

ARBUROŽA 

d.o.o., Novalja, 

Čiponjac – jug, 

MB:1923820/     

OIB:65785118677 

radovi 

nabava ukrasa 

povodom 

ukrašavanja Grada 

povodom božićnih 

i novogodišnjih 

blagdana u 

2017/2018                                

46/2017    

406-01/17-

01/09 

23.10.20

17. 

95.930,0

0 

119.912,5

0 

ST-arc d.o.o., 

Dubrovačka 49, 

Split, OIB: 

58632083307 

roba 

izrada Izvedbenog 

projekta zgrade 

PODUZETNIČKO

G INKUBATORA 

„Ragan“  

47/2017  

 361-08/17-

80/03 

16.08.20

17. 

58.000,0

0 72.500,00 

„INŽENJER“ d.o.

o., Ulica grada 

Vukovara 224/IV, 

Zagreb, OIB: 

80309886310 

usluge 

 

idejni projekt 

uređenja 

postojećeg objekta 

muzeja Grada 

Novalje   

47A/2017   

360-02/17-

01/33 

21.11.20

17. 

51.397,5

0 64.246,88 

BAŠTINA d.o.o., 

projektiranje i 

oblikovanje, 

Radnički dol 9, 

Zagreb, OIB: 

64509551005 

usluge 

usluge pripreme 

dokumentacije i 

prijava projekta na 

"ZAŽELI-program 

zapošljavanja 

žena"   

48/2017  

 551-07/17-

01/03 

09.11.20

17. 

30.000,0

0 37.500,00 

AZRA d.o.o., 

Kratka 1, 

Varaždin, OIB: 

86162581561 

usluge 

Izrada 

Urbanističkog 

plana uređenja 

dijela građevinskog 

područja Dubac-

Varsan koji je 

planiran za urbanu 

sanaciju   

49/2017   

350-03/17-

01/13 

12.12.20

17. 

88.800,0

0 

111.000,0

0 

ZONA STO d.o.o., 

Frane Petrića 4, 

Zagreb               

OIB 00235585515 

usluge 

nabava osobnog 

automobila za 50/2017   

406-05/17-

20.12.20

17. 

176.000,

00 

220.000,0

0 

MIDA 

SOLUTION 
roba 
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Grad Novalju                             50/03 d.o.o., Hrastovička 

14b, Zagreb, OIB: 

91407836219 

         

 

 

Javna nabava (mala vrijednost) 

GRAĐEVINSKI 

RADOVI NA 

IZGRADNJI 

NOVOG   

OBJEKTA   KC  

GOZDENICA   

NMV  

33/2017  

360-01/17-

01/17 

/ 
/ 

 

 

 

/ 

poništen postupak 

javne nabave 

 

 

 

 

radovi 

GRAĐEVINSKI 

RADOVI NA 

IZGRADNJI 

NOVOG   

OBJEKTA   KC  

GOZDENICA   

  NMV  

51/2017  

360-01/17-

01/27    

12.608.36

4,77 kuna 

bez PDV-a  

 

odnosno  

 

15.760.45

5,96 kuna 

sa PDV-

om 

U tijeku  

Zajednica 

ponuditelja: 

KAMENI ZID 

D.O.O.  Drniš, Put 

sv.Ivana 10, OIB: 

38072788833; 

TITAN 

CONSTRUCTA 

d.o.o., Zeleni trg 

6a, Zagreb, OIB: 

89116114911; 

CHRILE, 

Sulimančeva 7A, 

Split, OIB: 

00409536656; 

 

 

robe 

poštanske usluge 

na području Grada 

Novalje na dvije 

godine   

NMV 

52/2017    

344-02/17-

01/03 

01.02.20

18. 

749.913,9

0 

750.591,5

0 

HP-Hrvatska 

pošta d.d., 

Jurišićeva 13, 

10000 Zagreb, 

OIB: 

87311810356,  

usluge 

građevinski radovi 

na uređenju 

gradske jezgre III.-

dio  

NMV 

53/2017                    

360-01/17-

01/31 

12.02.20

18. 

  

3.795.480,

10   

4.744.350,

13 

KAMENI ZID 

d.o.o., Put sv. 

Ivana 10, Drniš 

radovi 
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Koncesije 

obavljanje 

komunalne 

djelatnosti 

javnog 

gradskog 

linijskog 

prijevoza na 

području 

naselja 

Novalje koncesija 10.10.2017. 750.000,00/god na 5 godina 

SITO NOVALJA 

d.o.o., 

Dalmatinska 19, 

53 291 Novalja, 

OIB: 

71642172052 

obavljanje 

komunalne 

djelatnosti 

obavljanja 

dimnjačarskih 

poslova na 

području 

Grada 

Novalje, 

K02/2017 koncesija        

poništen 

postupak - nije 

pristigla niti 

jedna ponuda     

 

 

 

 

 

IZVRŠENI RADOVI    

 

     U periodu od 01. 07. do 31. 12. 2017. izvođeni su značajniji građevinski  radovi na uređenju 

nogostupa i autobusnog stajališta u Vidalićima, sanacija boćališta u Dražici, uređenje šetnice prema 

plaži Kukurina u Potočnici, izgradnja kamenih ogradnih zidova uz prometnice te ostali radovi na 

tekućim održavanjima (javne rasvjete, objekata u vlasništvu Grada, prometne signalizacije, 

dezinsekcija, nerazvrstane ceste, poljski putovi),  razni građevinski radovi u  mjesnim odborima  te 

ostali građevinski radovi na  sanacijama i održavanju  javnih površina na području Grada. 

                  

1. Dezinsekcija i deratizacija te zaštita bilja 

      Izvođač: Pecto d.o.o. Škabrnja 

      Vrijednost radova: 153.500,00 kn (+PDV) 

 

U mjesecu lipnju započelo se sa provođenjem obvezatnih mjera preventivne dezinsekcije i 

deratizacije na području Grada Novalje prema planu provođenja. U ovaj ugovor uključena je i 

zaštita bilja. Dezinsekcija i deratizacija obavljale su se kontinuirano za vrijeme trajanja turističke 

sezone, a dio koji se tiče preventivne zaštite bilja obavljen je kroz jesen (rujan-listopad). 

 

2. Sitni radovi po Gradu  

      Izvođač: Z. O. METOD 

      Vrijednost ugovorenih radova: 399.850,00 kn (+PDV) 

 

Radovi su izvođeni na postavi betonskih opločnika uz prometnice, zamjeni postojećih opločnika na 

mjestima ulegnuća u nogostupima, zamjena kamenih oštećenih stupića, spuštanje ili podizanje 

željeznih poklopaca u kolnicima na nivo asfalta,iskopi jama i postava znakova i ogledala u 

prometnicama, sanacija slivnika oborinske odvodnje te ostali razni manji radovi na sanaciji na 
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javnim površinama.  

  

3. Održavanje javne rasvjete  na području Grada Novalje   

    Izvođač: Obrt Varsan 

    Vrijednost radova:  210.000,00 kn (+PDV) 

 

Radovi se odnose na održavanje i sanaciju JR, otklanjanje raznih kvarova, zamjenu oštećenih lampi, 

stakala, zamjenu žarulja, izmjeni dotrajalih kablova unutar stupa, sanaciju kablova zračne mreže JR, 

izvanrednim radovima kabliranja, iskope i zamjene starih dotrajalih i izgorenih kablova, demontažu 

i montaži starih oštećenih, novih stupova i lampi te ostali potrebni radovi na sanaciji JR  na 

području Grada Novalje. Radovi izvedeni kroz 12 mjesec obuhvaćaju i postavu i spajanje božićnih i 

novogodišnjih ukrasa. 

 

4.  Nabava materijala za održavanja javne rasvjete 

 

     Nabava materijala za JR 

     Dobavljač: ELOS 

     Vrijednost nabavljenog materijala: 120.000,00 kn (PDV uključen) 

Nabava materijala podrazumijeva nabavu stupova, lampi, žarulja, prigušnica, kabela, osigurača, 

ormarića JR i ostalog materijala potrebnog za održavanje javne rasvjete na području Grada Novalje. 

5. Ogradni zidovi uz prometnice 

     Izvođač: Arburoža d.o.o.  Novalja  

    Ugovorena vrijednost radova: 398.512,50 kn (PDV uključen) 

Arburoža izvodi kamene zidove bunja uz prometnice na području Grada. Od srpnja do kraja godine 

izvedeno je oko 130 m2 zida sa temeljem i pripremnim radovima u vrijednosti od oko 100.000,00 

kn. 

6. Građevinski radovi na uređenju javnih površina u Jakišnici 

 Izvođač: Građevinarstvo Vlado 

Vrijednost radova: 175.700,00 kn (+PDV) 

Radovi obuhvaćaju građevinske radove na uređenju javnog puta (prolaza) od škole do mora u 

naselju Jakišnica. Radovi obuhvaćaju rušenje i odvoz starih suhozida, izgradnju novih u svrhu 

proširenja puta te postavu betonskih opločnika. Radovi su započeli prije ljeta te su do mjeseca 

listopada dovršeni. 

 

7. Sanacija makadamskih puteva na području Grada Novalje u 2017. 

 Izvođač: GPD Trcol 

Vrijednost radova: 101.000,00 kn (+PDV) 

Radovi obuhvaćaju sanacije makadamskih puteva (Novaljsko polje i putevi prema stanima) nakon 

kiša i bujica te nadopunu puteva tamponskim materijalom. Ugovor je kroz mjesec rujan i listopad 

ispunjen. 

 

8. Sanacija boćališta u Dražici 

 Izvođač: Građevinarstvo Vlado 

Vrijednost radova: 57.208,00 kn (+PDV) 

Radovi obuhvaćaju sanaciju i obnovu boćališta u Dražici.  

 

9. Uređenje stazice prema plaži u Potočnici 
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 Izvođač: Z.O. Metod 

Vrijednost radova: 42.200,00 kn (+PDV) 

Radovi obuhvaćaju sanaciju i proširenje postojeće stazice prema plaži Kukurina u Potočnici..  

 

10. Ostali radovi  

 

Izrada i ugradnja drvenih klupi u Gajcu        47.400,00 kn 

 

Dobava i ugradnja Kombi sprave dječji vrtić i sprave križić kružiću Gajcu 50.000,00 kn 

 

Radovi na uređenju P. Š. Lun       40.370,00 kn 

 

Dobava i ugradnja vanjskih fitnes sprava u Gajcu    26.500,00 kn 

 

KOMUNALNO REDARSTVO  

Komunalno redarstvo je tijekom izvještajnog razdoblja obavljalo poslove i zadatke nadzora nad 

provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu, javnom redu i miru kao i ostalih Odluka i 

zaključaka Gradskog vijeća Grada Novalje, te odluka  Gradonačelnika Grada  Novalje,  a koje se 

odnose na održavanje reda, čistoće na javnim površinama, sabiranju, odvozu i postupanju sa 

komunalnim otpadom, održavanju, korištenju i zaštiti javno prometnih površina, parkova, dječjih 

igrališta, groblja, javnih parkinga i svih drugih površina u vlasništvu grada Novalje. 

U izvještajnom razdoblju komunalno redarstvo pokrenulo je samostalno ili po zahtjevu drugih 

subjekata, te pisano obradilo 1200 predmeta sa različitom vrstom problematike, dok je nepisanih 

intervencija kao što su pozivi građana bilo telefonom ili usmenom predajom bilo oko 500.  

 

JAVNE POVRŠINE 

Redoviti i izvanredni nadzori javnih površina ……………..   163 

Rješenja za zauzimanje javnih površina ……………………..  38 

Rješenje za uklanjanje ………………………………………...13 

Nadzori nad bespravnom gradnjom……………………………12 

Napravljeno  službeni zapisnik ………………………………. 68 

Obavezni prekršajni nalozi …………………………………... 53 

Udaljeno je 11 kampera koji su neovlašteno pokušali kampirati na javnim površinama. 

Ukupno je naplaćeno kazni 323.534,14 kn, kazni (kršenje zabrane građevinskih radova, kampiranje 

na javnim površinama, narušavanje javnog reda i mira). 

Osim ovog iznosa oko 50.000,00 kuna će biti naplaćeno putem prekršajnih naloga koji su trenutno u 

procesu pred sudom. 

 

Komunalno redarstvo nadzire i stanje  nerazvrstanih cesta,  te njihovu opremljenost prometnom 

signalizacijom te se nestali i oštećeni prometni znakovi evidentiraju i nalaže se službama postava 

novih. 

I dalje se vrši nadzor i upozorava građane na uklanjanje grana sa privatnih površina koje ometaju 

promet i prolaz na javnim površinama koje se u roku od 15 dana od opomene uklanjaju uz pomoć 

društva Arburoža ukoliko vlasnici ne uklone sami. 

 

PROMETNO REDARSTVO  

U izvještajnom razdoblju radila su 2 prometna redara, te 1 sezonski i ukupno su naplatili kroz taj 

period 199.000,00 kn kazni od raznih prometnih prekršaja, izrečene su 1240 (u vrijednosti 

484.000,00 kn), kazne po prometnoj problematici (Naplaćeno 577 a još 660 u procesima 

naplaćivanja ili ovršavanja) i 57 upozorenja. 
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Realno je očekivati još min. 50% od kazni koje će se naplatiti naknadno dakle cca.150.000,00 kn 

kroz prekršajne naloge i sudske ovrhe od prometa. 

 

 

Izdano OBAVJESTI…………………………………………….       ukupno  1240 

Izdano UPOZORENJA ………………………………………..         ukupno     57 

Ukupno postupanja……………………………………………………….      1297 

Ukupna vrijednost izrečenih kazni je 484.000,00 kuna, a   naplaćeno je   577  kazni u  iznosu od 

199.000,00 kuna s time da je 660 kazni u postupku naplate ili ovršnom postupku. 

Djelomično je naplaćeno 2 kazne, a obustavljeno je 59 postupaka. 

POSLANO DOKUMENATA: 

OBAVJESTI   1093 

PREKRŠAJNI NALOG    8 

PREKRŠAJNI NALOG –odg. Osoba    9 

PREKRŠAJNI SUD   2 

PREKRŠAJNI SUD –odg. Osoba   2 

PRISILNA NAPLATA – nalog   1 

Prisila naplata – odg osoba – nalog   6 

 

Rješenja - prekopi   „Komunalije“ 6 

                                  Hrvatski Telekom 17 

                                  pravne osobe 5 

                                  fizičke osobe 4 

 

Komunalno redarstvo  u stalnom je kontaktu sa predstavnicima Mjesnih odbora  da bi na obostrano 

zadovoljstvo što prije uočili i eliminirali eventualne probleme i nedostatke. 

 

Komunalno redarstvo aktivno sudjeluje u aktivnostima  Turističke zajednice u svrhu  pripreme 

pojedinih manifestacija tijekom turističke sezone. 

I dalje se nastavlja suradnja s policijskom postajom Novalja,  te možemo reći da je u izvještajnom 

razdoblju i pojačana kao i kontakti i suradnja sa Policijskom upravom Ličko-senjske županije. 

 

3.3 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO,  GRADSKE NAKNADE I DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI 

 

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave raspisao je Javni natječaj za financiranje 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje u 

2017. godini. Povjerenstvo koje provodi postupak otvaranja i ocjenjivanja projekta / programa 

udruga. Temeljem predanih zahtjeva koje povjerenstvo obrađuje mjesečno od 01. srpnja do 31. 

prosinca potpisano 29 ugovora u ukupnoj vrijednosti od 574.095,05 kuna.  

Na razini cijele godine planirana sredstva su bila u iznosu od 820.000,00kuna ugovoreno je 

778.366,98kuna isplaćeno 763.897,81 kuna  te je potpisano  ukupno 35 ugovora.  

 

Temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Novalje za 2017. potpisan je Aneks 

ugovora sa Zajednicom sportova Grada Novalje u iznosu od 580.000,00kuna. 

 

Sukladno Proračunu za 2017. godinu  u obrazovanju Grada Novalje za 2017. godinu te je 

potpisan Ugovor o sufinanciranju s Osnovnom školom A. G. Matoš i Novalje u ukupnom iznosu od 

350.000,00 kuna te je do kraja godine isplaćeno 332.376,81 kuna, sukladno ugovoru,  za bruto plaće 

logopeda, sanaciju škole u Metajni,  prostorno plansku dokumentaciju za dogradnju OŠ A. G. 

Matoš, te  za uređenje male sportske dvorane. 
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Sukladno Proračunu za 2017. godinu  potpisano je ukupno četiri ugovora sa vjerskim zajednicama i 

župnom Caritasu  u ukupnom iznosu od 376.000,00 kuna te je sve i isplaćeno do kraja godine  

 

U 2017. godini potpisan je sporazum i dodatak I. Sporazuma o zajedničkom financiranju 

međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom putničkom prometu 

Rab- Lun između Ličko senjske županije i Grada Novalje kojim se Grad Novalja obvezuje 

sufinancirati navedenu liniju u iznosu od 70% planirane vrijednosti usluge, a Županija 30% 

planirane vrijednosti. Od 01. srpnja do 31.prosinca 2017. predana su izvješća o izvršenim uslugama 

i Grad je sukladno ugovoru u navedenom periodu isplatio iznos od 31.360,97 kuna. 

U izvještajnom razdoblju zdano je 18 potvrda o ne dugovanju u svrhu dodjele poticaja i jedna 

potvrda u svrhu javnog natječaja, te 4 rješenja po prigovorima na komunalnu naknadu. 

Dostavljeno je opomena za komunalnu naknadu u ukupnom iznosu od 2.920.547,59 kn od čega je 

do 31. prosinca naplaćeno 192.843,20 kuna.  

 

KOMUNALNA NAKNADA  

 

Predmeti po osnovi zaduženja za komunalnu naknadu i autotaksi prijevoz od 25. svibnja 2017.g. 

preneseni su na drugog službenika zbog prelaska na novo radno mjesto u Gradu Novalji – zamjenik 

gradonačelnika. U navedenom razdoblju svi započeti i novo zaprimljeni predmeti izvršavani su 

zajedno sa novom službenicom.  

 

ZAKUP JAVNE POVRŠINE 

 

U navedenom razdoblju sklopljeno je 11 ugovora o zakupu javne površine 

- Zaduženje za navedeno razdoblje .................................................................... 850.345,12 kn 

- Uplate od 01. 07. 2017. – 31. 12. 2017. g. ..................................................... 1.632.868,19kn 

 

KOMUNALNA NAKNADA 

 

U navedenom razdoblju izdano je 78 rješenja za komunalnu naknadu 

- Zaduženje za navedeno razdoblje ...................................................................... 46.454,16 kn 

- Uplate od 01. 07. 2017. – 31. 12. 2017. g....................................................... 3.122.110,71kn 

 

AUTO TAKSI  

 

U navedenom razdoblju izdano je 1 rješenje koja se odnose na autotaksi prijevoz  

- Uplate od 01. 01. 2017. – 30. 06. 2017. g ....................................................... 475.200,00  kn 

 

SLUŽBENE STRANICE GRADA NOVALJE 

 

Službene stranice su redovito ažurirane novim vijestima, obavijestima te odlukama.  

U navedenom razdoblju objavljeno je 123 članaka/dokumenta koji se odnose na vijesti, obavijesti, 

natječaje, javnu nabavu i odluke. 

 

NEUPRAVNI PREDMETI – OSTALO 

 

- U razdoblju od 01. 07. 2017. – 31. 12. 2017. g. izdano je 5 potvrda 

- U razdoblju od 01. 07. 2017. – 31. 12. 2017. g. izdano je 22 uvjerenja 

- U razdoblju od 01. 07. 2017. – 31. 12. 2017. g. izdano je 24 suglasnosti 

  

KOMUNALNI DOPRINOS  



18 

 

U razdoblju od 01. srpnja 2017.g. do 31. prosinca 2017.g. izdano je 111 rješenja Komunalnog 

doprinosa od toga 32 rješenja za novogradnju, 79 rješenja u postupku legalizacije te je poslano 137 

opomena na ime duga komunalnog doprinosa.  

Ukupno je zaduženo 3.493.713,67 kuna. U  istom razdoblju od 01. srpnja 2017.g. do 31. prosinca 

2017.g. na ime Komunalnog doprinosa uplaćeno je 3.381.462,89 kuna. 

 

 

NAKNADA ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE 

U razdoblju od 01. srpnja 2017.g. do 31. prosinca 2017.g. izdano je 121 rješenja za Naknadu za 

nezakonito izgrađene zgrade te je poslano 26 opomena na ime duga naknade za nezakonito 

izgrađene zgrade. 

Ukupno je zaduženo 532.439,43 kn. U istom razdoblju od 01. srpnja 2017.g. do 31. prosinca 2017.g. 

na ime Naknade za nezakonito izgrađene zgrade uplaćeno je 488.915,06 kn. 

 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

U izvještajnom razdoblju služba za društvene djelatnosti pratila je izvršenja programa uz voditelje 

istraživanja, dokumentiranje  i kandidiranje programa prema Ministarstvu kulture RH, za 

arheološke  lokalitete; Antički vodovod - Talijanova buža, Crkva sv. Jurja, Caska- podmorje i 

priobalje uvale, Brdo Košljun. 

U suradnji sa turističkom zajednicom i svim kulturnim ustanovama prate se sva kulturna i sportska 

događanja na području Grada, a posebno aktivno u slijedećim događanjima: Novaljsko kulturno 

ljeto, Novaljski trijatar, Crnkovićevi dvori, izložba Paške ovce i paškog sira u suradnji sa udrugom 

„Zaglava“. 

Služba prati i koordinira nabavu i blagdansko  ukrašavanje  grada  svjetlosnim dekoracijama te 

postavljanje novih elemenata na području cijelog grada  u suradnji sa poduzećem Arburoža d.o.o. 

Blagdan Sv. Nikole; planiranje i osmišljavanje poklona (sukladno spolu i dobi djeteta i to od 

navršene prve godine života do 4. raz. osnovne škole) te organizacija transporta i podjela istih za 

ukupno 355 ( tristotine pedeset i pet ) djece. 

Tijekom cijelog mjeseca prosinca sudjeluje u  organizaciji prigodnih programa za vrijeme adventa 

(Makarunijada, Bakalarijada, sajmovi OPG-ova) sa naglaskom na djecu predškolske i školske dobi 

u suradnji sa T.Z-om Novalja i Centrom za kulturu  Grada Novalje.  

SOCIJALNA SKRB  

U izvještajnom razdoblju izdana su rješenja po ostvarenim pravima za samce i obitelji); 

- 14 naknadi za novorođenčad 

- 2 samca i dvije obitelji korisnici su proračunskih sredstava za podmirenje troškova stanovanja 

- 2 samca i 4 obitelji  korisnici su bona za pomoć u prehrani 

- 1 obitelji korisnik je  financijske pomoći za djecu s teškoćama u razvoju  

OBRAZOVANJE 

-  proveden je javni natječaj za studentske stipendije te je  dodijeljeno 19 stipendija i  ukupno  69 

studenata koji pohađaju  studije, za koje su izrađeni ugovori o dodjeli stipendija, 

- izdano je 219 rješenja za financiranje udžbenika osnovne i srednje škole za svu djecu sa područja 

Grada  Novalje. 
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SPOMENIČKA RENTA 

Izdana su rješenja za 79 obveznika spomeničke rente za 2017. godinu. 

Služba izrađuje i dostavlja institucijama izvješća i to: Vladi RH, Uredu za udruge. 

„Financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva“, a sukladno Pravilniku o 

financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje, Uredu 

državne uprave u Ličko-senjskoj županiji o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi. 

3.4 ODSJEK ZA EUROPSKE  FONDOVE 

Odsjek za Europske fondove u navedenom periodu prijavio je sljedeće projekte: 

1. Unapređenje i proširenje zajedničke infrastrukture Poduzetničke zone Čiponjac dana 

22.09.2017. Do kraj 2017. godine imali smo zahtjev od strane Središnje agencije za financi-

ranje i ugovaranje programa i projekata  Europske unije za pojašnjenjem. Pojašnjenje je  

poslano 15.12.2017. godine. 

2. Uređenje i proširenje plaže Jadra u Staroj Novalji- projekt je prijavljen 15.09.2017. godine 

Ministarstvu turizma koje je i objavilo javni poziv.  22.11.2017. Grad Novalja održao je pre-

zentaciju projekta u Ministarstvu turizma, a Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u izno-

su od 355.000,00 kn potpisan je 13.12.2017. godine. 

 

Projekt Mediteranski vrt Novalja prijavljen je 24.04.2017., a u perodu od 1.06. do 

31.12.2017., tražena su pojašnjenja projektnog prijedloga i to: 
- 28.06.2017 

- 19.07.2017 

- 14.11.2017. 

- 11.12.2017. 
22.12.2017., zaprimili smo obavijest o statusu projektnog prijedloga  nakon 2. Faze postupka 

dodjele kojom nas Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske 

unije, obavještava da projekt Mediteranski vrt nije ostvario minimalni ukupni zbroj bodova koji je 

potreban da bi bio uvršten na rang listu i upućen u sljedeću fazu postupka. 

29.12.2017. Odsjek za Europske fondove uputio je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije te Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske 

unije, prigovor. 

 

Projekt izgradnje i opremanja Poduzetničkog inkubatora Ragan prijavljen je 

30.12.2016. godine. U izvještajnom razdoblju  zaprimljena je obavijest od Ministarstva 

gospodarstva, poduzetništva i obrta  dana 02.06.2017 u kojoj se Grad obavještava da se projekt 

stavlja na  rezervnu rang – listu te će se uputiti u 3. fazu postupka  ako se osiguraju dodatna 

financijska sredstva. 04.09.2017. Grad prima  odluku o financiranju projekta. 07.12.2017. dobivena 

je nova odluka o financiranju projekta te je 13.12.2017. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava. Odsjek za Europske fondove 15.12.2017.   Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i 

obrta šalje Zahtjev za sufinanciranje vlastitog iznosa koji je potreban kod provedbe projekta. 

Odsjek za Europske fondove je 29.12.2017 poslao Plan nabave i Početni plan zahtjeva za 

nadoknadom sredstava na kontrolu u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i 

projekata Europske unije. 

 

Odsjek je provodio pripreme za javni poziv Program zapošljavanja žena – Zaželi,  otvoreni poziv 

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora,  te je 

provodio koordinaciju sa ostalim odsjecima. 

 



20 

 

 

ZAKLJUČAK 

Zaključujući sa ovim izvještajem kalendarsku 2017. godinu, moram istaknuti da je bila financijski 

pozitivna i uspješna iako uvijek treba težiti još boljim i kvalitetnijim rezultatima. 

Posebno ističem kvalitetan i dinamičan rad gradske uprave, s posebnim naglaskom na pripremu i 

provedbu projekata, trgovačkih društava u vlasništvu Grada, Turističke zajednice Grada i  ustanova 

koje su u najvećem dijelu najzaslužniji za pozitivne rezultate u prošloj godini. 

 

 

 

Gradonačelnik Grada Novalje 

     Ante Dabo, dipl.pravnik 

 

 

 

 

 

U Novalji, 28. veljače  2018.g.  


