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REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

GRAD NOVALJA 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 024-06/22-01/03 

URBROJ: 2125-6-01/01-22-1 

Novalja, 21. rujna 2022.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, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 49. Statuta Grada Novalje 

(„Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 8/21 i 31/21), podnosim 

 

  

I Z V J E Š Ć E 

O RADU GRADONAČELNIKA 

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2022.G. 

 

  

1. UVOD 

Ovo izvješće o radu gradonačelnika izrađuje se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 

2022.g, a njime je obuhvaćen rad upravnih tijela. Cilj ovog izvješća je 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 propisanim Zakonom o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi te utvrđene u odredbama Statuta i niza posebnih zakona 

kojima se uređuje 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 tijekom izvještajnog razdoblja jednom tjedno održavali 
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su se kolegiji gradonačelnika radi praćenja razvoja i izvršenja projekata, kao i koordinacije 

Grada i gradskih tvrtki, zajedno s turističkim zajednicama i žurnim službama.  

Tijekom prvog izvještajnog razdoblja fokus rada gradonačelnika i njegovih suradnika 

bio je na realizaciji razvojnih projekata i daljnjeg razvoja Novalje. S tim u vezi, održan je i 

sastanak s kapetanom Lučke kapetanije Senj Nenadom Bugarinom početkom veljače, kada se 

razgovaralo o izmještanju i izgradnji zgrade Lučke kapetanije i Lučke uprave. S ravnateljicom 

Županijskog zavoda za hitnu medicinu, Martinom Brmbolić održan je sastanak na temu 

nabavljanja vozila hitne pomoći, defibrilatora i aspiratora koji su od velike važnosti za naš grad. 

Tijekom istog razdoblja, gradonačelnik je posjetio i Ministarstvo poljoprivrede gdje se 

razgovaralo o Savjetodavnoj poljoprivrednoj službi i zapošljavanju ribarskog inspektora. 

Održani su i sastanci s direktorom APN-a Draganom Hristovom s kojim je dogovorena 

zamjena parcela za izgradnju POS stanova u Novalji, a s Ministarstvom gospodarstva i održivog 

razvoja dogovorena je prijava Grada Novalje na natječaj za financiranje kompostana i 

reciklažnih dvorišta, dok je s Ministarstvom unutarnjih poslova dogovorena ugradnja kamera 

na obilaznici i definirana je izgradnja nove policijske postaje i policijskog stacionara.  

Od 7. travnja do 9. travnja održan je službeni posjet delegacije Grada Novalje Općini 

Konavle, u cilju sklapanja Sporazuma o prijateljstvu. Nadalje, s upraviteljicom Šumarije Pag, 

Ljiljanom Šestan dogovoreno je uređenje i otvorenje poučne staze „Straško“.  

U cilju sigurne i kvalitetne turističke sezone, s ravnateljicom Zavoda za hitnu medicinu 

LSŽ Martinom Brmbolić dogovoreno je uspostavljanje trijažnog punkta na plaži Zrće od 1. 

srpnja do 1. rujna.  

 

2.1. Suradnja s državnom vlašću  

Tijekom izvještajnog razdoblja održani su i brojni sastanci s predstavnicima državne 

vlasti RH, od kojih je najznačajniji posjet premijera Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, 

zajedno s ministrima Marijom Vučković i Olegom Butkovićem. Razgovaralo se o suradnji 

Vlade RH i Grada, s posebnim naglaskom na trenutne i buduće projekte, od kojih je 

gradonačelnik istaknuo aglomeraciju Novalje, uređenje luke Žigljen, ribarske luke, luke Jug 

otvorene za javni promet, luke Metajna, izgradnju sortirnice, rekonstrukciju Primorske ulice, 

izgradnju policijske postaje i stacionara, dogradnju osnovne škole za jednosmjenski rad i 

cjelodnevni boravak, izgradnju zgrade lučke kapetanije te solarni park u Zaglavi, a ukupne 

vrijednosti oko 676 milijuna kuna. 

Također, krajem svibnja Grad Novalju posjetila je ministrica poljoprivrede Marija 

Vučković. Na sastanku se razgovaralo o temama od zajedničkog interesa te ključnim projektima 

koje je Grad realizirao uz potporu Ministarstva poljoprivrede: rekonstrukcija i dogradnja 

Dječjeg vrtića i jaslica „Carić“ ukupne vrijednosti 12.440.952,85 kn te rekonstrukcija zgrade 

DVD-a Novalja ukupne vrijednosti 8.830.968,36 kn. 

U lipnju je upriličeno svečano otvorenje sortirnice ukupne vrijednosti 7.1204.515,79 

kuna, od čega EU sufinanciranje iznosi 6.760.817,55 kuna. Sortirnicu je otvorila predstavnica 

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Anamarija Matak.  
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Također, održana je i Svečana sjednica Grada Novalje u povodu obilježavanja Dana 

Grada. Sjednici su, među ostalima, nazočili i izaslanik predsjednika Vlade RH župan Ličko-

senjske županije Ernest Petry, izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora Jasna Orešković 

Brkljačić, veleposlanik Ukrajine u Republici Hrvatskoj Vasilj Kirilič, državni tajnici iz nekoliko 

ministarstava: Spomenka Đurić, Dominik Paparić, Šime Mršić i Sanjin Rukavina te mnogi 

gradonačelnici i načelnici.  

Krajem lipnja Grad Novalju posjetila je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU 

Nataša Tramišak te je održan radni sastanak na kojem je potpisan i Ugovor o financiranju kojim 

je definirano uređenje povijesne jezgre Grada Novalje - rekonstrukcija Istarske ulice. 

 

3. RAD GRADSKE UPRAVE 

 

3.1. Gradsko vijeće i radna tijela  

U izvještajnom razdoblju pripremljeno su i održane 4 sjednice Gradskog vijeća, a 

sukladno ovlaštenjima iz članka 46. Statuta Grada Novalje gradonačelnik je podnio Gradskom 

vijeću ukupno 48 prijedloga akata i to sljedećom dinamikom:  

- VII. sjednica Gradskog vijeća - 18. ožujka 2022.g.     14 prijedloga 

- VIII. sjednica Gradskog vijeća -28. travnja 2022.g.    17 prijedloga 

- IX. sjednica Gradskog vijeća - 02. lipnja 2022.g.    13 prijedloga 

- X. sjednica Gradskog vijeća - 06. srpnja 2022.g.                4 prijedloga 

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 ukupno 11 sjednica i to kako slijedi:  

- Odbor za proračun i financije      1 sjednicu 

- Odbor za izbor i imenovanja        2 sjednice 

- Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti    2 sjednice 

- Socijalno vijeće        3 sjednice 

- Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju     2 sjednice 

- Komisija za dodjelu javnih priznanja      1 sjednicu 

 

3.1.1. Socijalno vijeće  

U izvještajnom razdoblju Socijalno vijeće održalo je tri sjednice na kojima su razmatrani 

zahtjevi za jednokratne financijske pomoći, slijedom čega je odobreno 28 zahtjeva. 

Bon za prehranu je dodijeljen 8 obitelji i 7 samaca, sufinancirani su troškovi stanovanja za 3 

samca, isplaćeno je 18 naknadi za novorođeno dijete te su sufinancirani troškovi za jednu obitelj 

s djecom s teškoćama u razvoju. 



Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine 

4 

 

3.1.2. Stožer civilne zaštite  

U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Stožera, na kojoj se raspravljalo o 

spremnosti sustava za protupožarnu sezonu 2022. 

 

3.1.3. Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja  

 

U izvještajnom razdoblju održane su 2 sjednice na kojima je razmatrano 25 zahtjeva i 

donesena rješenja. 

Ukupno zaduženje za izvještajno razdoblje iznosi 406.200,00 kn, a ukupno uplata 94.500,00 kn 

koje se uglavnom odnose na dugovanja iz 2021. godine. 

 

3.1.4. Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti  

U razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine, Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske 

uspješnosti idejnih projekata (za izgradnju ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i stambeno-

poslovnih ili poslovno-stambenih građevina), na području Grada Novalje održalo je 2 sjednice 

na kojima su razmatrana 4 projekta, od čega su 3 projekta odobrena, 1 projekt je u fazi dorade 

i ispravaka. 

 

3.1.5. Savjet mladih  

Savjet mladih Grada Novalje savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća koje je u ovom 

izvještajnom razdoblju održalo dvije sjednice. U veljači je održana Konstituirajuća sjednica na 

kojoj je za predsjednika izabran Anđel Barić, a za potpredsjednicu Anamarija Petković. Na 

drugoj sjednici, održanoj u svibnju, raspravljalo se o idejama za Dan Grada Novalje 10. lipnja 

2022. godine. 

 

3.2. Pravo na pristup informacijama i javnost rada  

Tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljeno je 7 zahtjeva za pravo na pristup 

informacijama na koje je i odgovoreno u zakonskom roku. 

Kvalitetan rad Gradske uprave i gradonačelnika od iznimne je važnosti za lokalnu 

zajednicu stoga javnost ima pravo kontinuiranog i pravovremenog uvida u njega. S ciljem 

osiguranja dostupnih informacija redovno je ažurirana službena internetska stranica Grada 

Novalje www.novalja.hr. Redovno održavanje internetske i Facebook stranice neophodno je u 

današnjem vremenu kada do svih potrebnih informacija građani dolaze upravo putem interneta. 

Stoga su tijekom navedenog razdoblja na stranicama objavljivane sve novosti vezane uz rad 

gradonačelnika, Gradskog vijeća, rad upravnih odjela i sam Grad Novalju.  

Ujedno, kako bi se podigla razina opće informiranosti građana o radu lokalne samouprave, 

redovno su svi lokalni i nacionalni, tiskovni, radijski, televizijski i elektronički mediji 

izvještavani o svim aktivnostima Grada putem priopćenja za medije i poziva za medije kako bi 

izravno sudjelovali na istima i samim time objektivno i pravovremeno izvijestili javnost o svim 

događanjima. Grad Novalja time je osigurao popraćenost, kako na lokanoj tako i na nacionalnoj 

razini. 
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Rad gradske uprave otvoren je i transparentan, sjednice Gradskog vijeća su javne i 

prenosile su se uživo putem YouTube kanala Grada Novalje. 

 

3.3. Pravni poslovi 

 

 Tijekom ovog razdoblja sklopljeno je jedanaest ugovora o kupoprodaji dijelova 

nekretnina potrebnih za uređenje komunalne infrastrukture na području grada.  

 Nadalje, tijekom ovog razdoblja raspisan je javni natječaj za prodaju dijela nekretnina 

na području Poduzetničke zone Čiponjac II za pet nekretnina, a sve temeljem Odluke Gradskog 

vijeća. 

U ovom razdoblju provedeni su javni natječaji za: 

A) zakup poslovnog prostora na trgu Briščić po čijoj provedbi je sklopljen Ugovor o 

zakupu poslovnog prostora, 

B) zakup javne površine na dijelu nekretnine k.č.br. 20023 k.o. Novalja za obavljanje 

ugostiteljsko – turističkih djelatnosti i pružanja usluge aktivnog i pustolovnog 

turizma (Zrće) po čijoj provedbi je sklopljeno pet ugovora o zakupu, 

C) zakup gradskih javnih površina na lokaciji Obala kneza Domagoja (tržnica) po čijoj 

provedbi je sklopljeno pet ugovora, 

D) zakup montažnog objekta s pripadajućom ugostiteljskom terasom na dijelu 

nekretnine k.č.br. 20178 k.o. Novalja – I po čijoj je provedbi sklopljen Ugovor o 

zakupu. 

 

Sklopljeno je osam ugovora o najmu nekretnine za smještaj 42 službenika MUP-a 

tijekom turističke sezone 2022. godine. 

Tijekom ovog razdoblja u zemljišnoknjižnim i katastarskim operatima provedeni su 

geodetski elaborati snimke izvedenog stanja komunalne infrastrukture za Sportski centar 

Novalja, Sportski centar Metajna i Sportski centar Zubovići. 

Tijekom izvještajnog razdoblja podnesen je zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za 

osnivanje Muzeja pred Ministarstvom kulture i medija. 

Nadalje, u ovom razdoblju Grad Novalja sudjelovao je u cca 50 postupaka (sudjelovanje 

u sudskim postupcima te izradi geodetskih elaborata po zahtjevu različitih stranaka). 

 

3.4. Komunalno i prometno redarstvo  

U izvještajnom razdoblju djelovanjem prometnog  redarstva izdano je 2280 obavijesti i 

67 upozorenja. Komunalno redarstvo pokrenulo je 48 upravna postupka i 73 neupravnih 

postupaka po pitanju komunalnog reda.  

Ukupno su na osnovu prometnih kazni u izvještajnom razdoblju naplaćene 1004 

komunalne kazne, a njih 514 nije plaćeno. 

 

3.5. Komunalna naknada   

U izvještajnom razdoblju ažurirana je baza podataka temeljem uvida u vlasničke listove, 

ugovore o kupoprodaji, rješenja o nasljeđivanju, darovnih ugovora i službene aplikacije GIS i 

GEO portal.  
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Za 2022. godinu ukupno je zaduženo 6.587.419,6 kuna, a do 30. lipnja 2022. uplaćeno 

je 1.060.596,00 kuna. Povećano zaduženje komunalne naknade nastalo je zbog zaduženja novih 

kampova na području Grada Novalje i zbog povećanja broja novih obveznika. 

 

3.6. Komunalni doprinos  

 U izvještajnom razdoblju izdano je 37 rješenja komunalnog doprinosa, od toga 25 

rješenja za novogradnju, 12 rješenja u postupku legalizacije. 

Ukupno zaduženje je 3.112.843,10 kuna. U istom razdoblju od 01. siječnja 2022.g. do 30. lipnja 

2022.g. na ime komunalnog doprinosa uplaćeno je 2.787.594,79 kuna. 

Izdano je 38 potvrda o nedugovanju komunalnog doprinosa. 

 

3.7. Naknada za nezakonito izgrađene zgrade  

 U izvještajnom razdoblju izdano je 21 rješenje za Naknadu za nezakonito izgrađene 

zgrade. Ukupno je zaduženo 105.094,45 kuna. U istom razdoblju od 01. siječnja 2022.g. do 30. 

lipnja 2022.g na ime Naknade za nezakonito izgrađene zgrade uplaćeno je 114.908,16 kuna.  

 

3.8. Zakup javnih površina  

U izvještajnom razdoblju ukupno je zaduženo 287.527,77 kuna a naplaćeno 475.250,00 

kuna. 

 

3.9. Porez na kuće za odmor  

U izvještajnom razdoblju zaduženo je 5.748.425,31 kuna te je izdano 7 643 rješenja i to 

5 665 za domaće, a 1 978 za strane obveznike. 

U navedenom razdoblju uplaćeno je 2.418.174,94 kuna. 

30. lipnja 2022.g. ukupan dug za Porez na kuće za odmor iznosi 3.271.314,14 kuna. 

 

3.10. Provedba katastarske izmjere  

U izvještajnom razdoblju na ime katastarskih izmjera evidentirane su uplate u ukupnom 

iznosu od 8.757,47 kuna. 

 

3.11. Naknada za uređenje voda  

Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva jedinice lokalne samouprave, uz 

obračun i naplatu komunalne naknade, naplaćuju i naknadu za uređenje voda u ime i na račun 

Hrvatskih voda.  

U izvještajnom razdoblju financijsko zaduženje naknade za uređenje voda iznosilo je 

3.376.361,77 kn od čega je naplaćeno 753.142,37 kn. 

 

3.12. Društvene djelatnosti  

Grad stipendira učenike deficitarnih strukovnih zanimanja i redovite studente 

preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih 
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studija. U školskoj/akademskoj godini 2021./2022. pravo na dodjelu stipendije ostvarilo je: 20 

novih učenika deficitarnih strukovnih zanimanja, 20 novih redovitih studenata preddiplomskih, 

diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih studija, 11 

dosadašnjih učenika deficitarnih strukovnih zanimanja i 42 dosadašnja redovita studenta 

preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih 

studija. Također, Grad je u izvještajnom razdoblju financirao i logopeda u Osnovnoj školi, 

prijevoz učenika srednjih škola te sufinancirao rad Glazbene škole „Iva Kuprešak“. 

Nadalje, održane su i brojne kulturne manifestacije. U travnju je na plaži Vrtić u suradnji 

s Osnovnom školom A. G. Matoša Novalja, Dječjim vrtićem Carić, Domom zdravlja, 

Vatrogasnom zajednicom Grada Novalje, Arburožom d.o.o. i Sportskim ribolovnim društvom 

Luc prigodno obilježen „Svjetski Dan činjenja dobrih djela“ u cilju poticanja ekološke svijesti.  

U Pastoralnom centru održan je i „Kolokvij o životu i djelu nadbiskupa Antona 

Tamaruta“ te predstavljanje knjige o nadbiskupovim obiteljskim i duhovnim korijenima „Zvali 

su me ribaru“.  

 

3.13. Socijalno uključivanje 

 

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja osnovana je i Udruga za pomoć u kući starijim i 

nemoćnim osobama Grada Novalje „Providenca“ s ciljem pružanja pomoći starijim i nemoćnim 

osobama pri obavljanju svakodnevnih životnih potreba. Udruga se bavi utvrđivanjem potreba 

korisnika kroz pojedine programe, poticanjem edukacije volontera kako bi se popularizirao 

volonterski rad, pružanjem psihosocijalne pomoći i sprečavanjem socijalne isključenosti 

starijih osoba. Udruga doprinosi ojačavanju osoba treće životne dobi sudjelovanjem u 

društvenim aktivnostima Grada i na taj način ojačava društvenu integraciju osoba treće životne 

dobi kao sastavnog i aktivnog dijela društva. 

 

3.14. Ekologija 

 

Okoliš je sve ono što nas okružuje. Zaštita okoliša nikada nije bila od veće važnosti, a 

osnovni strateški ciljevi zaštite okoliša su trajno očuvanje izvornosti, biološke raznolikosti 

prirodnih zajednica i očuvanje ekološke stabilnosti. 

Slijedom toga, u izvještajnom razdoblju gradonačelnik Grada Novalje Ivan Dabo obišao 

je lokvu Svetojašnicu u povodu Međunarodnog dana zaštite močvarnih staništa. Radi se o 

prirodnoj, stoljetnoj lokvi, jednoj od rijetkih sačuvanih na otoku Pagu.  

Također, akcijom čišćenja Zaglave te podmorja u Staroj Novalji obilježen je Svjetski 

dan zaštite okoliša. Akciju je organizirao Grad Novalja uz Turističku zajednicu Grada Novalje 

i Turističku zajednicu Stare Novalje, zajedno s lokalnim građevinskim tvrtkama, Dobrovoljnim 

vatrogasnim društvom i Ronilačkim klubom "Dupin".  
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4. KAPITALNI PROJEKTI  

U izvještajnom razdoblju započeti su, u tijeku su ili su izvedeni sljedeći projekti: 

 Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada 

 Nabava opreme za opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada 

 Izvođenje radova na rekonstrukciji Primorske ulice – I.faza 

 Izgradnja šetnice oko punte Vrtića – I. faza 

 Energetska obnova zgrade Gradskog muzeja u Novalji 

 

4.1. Strateški projekti Grada Novalje  

 

4.1.1. Izgradnja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada 

 

Građevina za gospodarenje otpadom - Faza 5  

Građevina za gospodarenje otpadom, sastoji se od zgrade unutar koje se odvijaju tehnološki 

procesi sortiranja, baliranja i skladištenja odvojeno sakupljenog otpada (sortirnice) te zgrade 

za zaposlenike. Unutar zgrade sortirnice postavljena je sortirna linija. U 

zgradi će se prihvaćati prethodno izdvojene sastavnice komunalnog otpada, koje doprema 

ovlaštenik te će se mehaničkom obradom, ručno, na sortirnoj liniji, izdvajati nečistoće iz tako 

dopremljenog otpada. Predviđeno je da u tehnološkom procesu sudjeluje do 8 zaposlenika. 

Za potrebe zaposlenika, uz zgradu sortirnice, izgradit će se zgrada za zaposlenike, s dvije 

garderobe, dva sanitarna čvora i čajnom kuhinjom Za potrebe skladištenja, unutar sortirnice, 

osigurat će se površina od 95 m2, na kojoj će biti moguće skladištiti 600 bala. Što iznosi između 

75 t i 150 t uskladištenog materijala 

Investitor: Grad Novalja, 

Izvođač: MIPEK d.o.o., Industrijska cesta 14, Križ 

Dodataka I. ugovora o izvođenju radova – izgradnja postrojenja odvojeno prikupljanje otpada 

– produženje roka izvođenja radova do 15.03.2022. 

Dodataka II. ugovora o izvođenju radova – izgradnja postrojenja odvojeno prikupljanje otpada 

– produženje roka izvođenja radova do 15.04.2022. 

 

Razdoblje izvršenja radova: 6 mjeseci od uvođenja od posao 

Vrijednost  ugovorenih radova: 6.581.337,55 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 5.526.859,54 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi na predmetnom objektu. 

 

4.1.2. Nabava opreme za opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada 

 

Tehnološki proces mehaničkog (ručnog) odvajanja nečistoća iz dopremljenih sastavnica 

otpada te skladištenja do konačne predaje ovlašteniku, odvijat će se na sortirnoj liniji, koja 

čini jedinstvenu cjelinu i koja se sastoji od slijedeće opreme:  
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 - Usipnog koša za prihvat otpada,  

 - Prihvatnog transportera,  

 - Sortirnog transportera,  

 - Prihvatno dozirnog transportera, 

 - Automatske preše - balirke, s potisnom silom glavnog cilindra 30 t, pogodne za prešanje        

papira, kartona, tekstila te PET i MET otpada, kapaciteta oko 2,5 t/h, 

 

Investitor: Grad Novalja, 

Izvođač: Tehnix d.o.o., Ulica Braće Radića 35, 40 320 Donji Kraljevac 

Razdoblje izvršenja radova: 3 mjeseca od dana primitka pisane obavijesti Naručitelja 

Vrijednost  ugovorenih radova: 1.324.281,25 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 1.324.281,25 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvršeni su svi radovi. 

 

4.1.3. Izvođenje radova na rekonstrukciji Primorske ulice – I. faza 

 

Glavnim projektom predviđena je rekonstrukcija Primorske ulice 1. faza. Zahvat 

obuhvaća ulicu Plasica, dio ulice Braće Radića, Domagojevu obalu i Primorsku ulicu do 

pozicije otprilike 20 m zapadno od spoja Rapske ulice na Primorsku ulicu. Navedenim ulicama 

planiraju se napraviti dva nova parkirališta. Prvo uz ulicu Plasica prije sadašnje benzinske i 

drugo parkiralište paralelno uz Primorsku ulicu od ulice kneza Branimira do ulice punta Mira. 

Ukupna duljina planiranog zahvata, ne uzimajući u obzir novoplanirana parkirališta, od ulice 

Plasica do kraja 1. faze u osi 2 cca 20 m nakon Rapske, iznosi 828 m. Rekonstrukcijom je 

predviđeno proširenje postojećih prometnica sa osiguranjem dvosmjernog prometa cijelom 

trasom, proširivanje kolnika, dodavanje pješačkih staza, dodavanje biciklističkih staza. 

Rekonstrukcijom prometnice planira se dvosmjerni promet vozila i promet pješaka. Širine 

kolnika predviđene rekonstrukcije prometnice OS1 i OS2 iznose š=2x3,00m=6.00m, 

š=2x2,75m=5.50m.  

Uz veći dio prometnica predviđene su jednostrane i obostrane pješačke staze širine 1.00m – 

7.70m te biciklistička staza širine 2.00m. U prvom dijelu Domagojeve obale, zbog zadržavanja 

postojećeg stanja, prolazi biciklistička staza koja je jednosmjerna, a pješački promet se zadržava 

samo na postojećoj, sjevernoj strani Domagojeve obale. 

Pješačke staze odvojene su visinski h=14cm cestovnim rubnjakom od kolnika. Dijelom između 

pješačkih staza i kolnika je uski zeleni pojas dok dijelom, sjevernom stranom nema staze već 

zeleni pojas do privatnih parcela. 

Po rubu zahvata prema moru, na poziciji dodira i prelaska obalne crte, projektom je predviđeno 

izvođenje potpornih obalnih zidova. Na navedenim pozicijama mjestimično su planirani i 

upojni bunari, linijski postavljeni po rubu zahvata, u funkciji sustava oborinske odvodnje koji 

ujedno služe kao potporni konstruktivni element prema morskoj površini. 

Planira se izvesti nova oborinska odvodnja s kolnika i pločnika prometnica i to cestovnim 

slivnicima, rešetkama i ostalim površinskim slivnim elementima. Oborinska voda se skuplja u 

cjevovod ukupan u koridoru kolnika te se iz cjevovoda usmjerava u upojne bunare. Oborinska 
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odvodnja sa parkirališta se preko separatora vodi do upojnih bunara.  

 

Predlagatelj: Grad Novalja,  

Izvođač:  

Razdoblje izvršenja radova:  

Vrijednost  ugovorenih radova:  

Vrijednost izvedenih radova:  

 

Zaključak: 

Ponovljena je nova projektna prijava prema min. mora, prometa i infrastrukture sa 

korigiranom procjenom vrijednošću, prijava je prošla administrativnu provjeru, a po dobivanju 

odluka o financiranju, raspisati će se nova javna nabava. 

 

4.1.4. Izgradnja šetnice oko punte vrtića I.faza 

 

Planira se uređenje šetnice oko punte Vrtića I. faza. Zamijenit će se postojeća javna 

rasvjeta, izgradit će se novi potporni zid uz portić i uz plažu. Uredit će se prostor uz plažu Vrtić 

sa betonskim opločnicima. Projekt se sufinancira min. mora, prometa i infrastrukture. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja,  

Izvođač:  

Razdoblje izvršenja radova:  

Vrijednost  ugovorenih radova:  

Vrijednost izvedenih radova:  

 

Zaključak: 

U tijeku je postupak javne nabave i odabir izvođača. 

 

4.1.5. Energetska obnova zgrade Gradskog muzeja u Novalji 

 

Cilj sanacije objekta je i provesti i energetsku sanaciju zgrade. Cijeli objekt dobit će 

uglavnom izvana toplinsku izolaciju od mineralne vune (MW) a na mjestima gdje to nije 

moguće, dodat će se toplinska izolacija sa unutarnje strane. 

Dodatno će se toplinski izolirati i podgled krovne /stropne konstrukcije.  

Namjerno se nije išlo u drastična mijenjanja vanjskog izgleda, specifičnih otvora na fasadi, 

likova i odnosa koji su uspostavljeni, kao ni unutrašnje raščlambe prostora, postojećih veza, 

jedno-prostornosti unutrašnjeg volumena.  

Prozori će se zamijeniti s novim kvalitetnim, plastičnim u istom rasteru i raščlambi kao 

postojeći. Dijelovi raščlambe prozora će biti zatvoreni tako da se s vanjske strane montira 

reflektirajuće staklo u plavkastom tonu, iza koga dolazi termička izolacija od kamene vune, 

parna brana i dvostruka obloga gips-kartonskim pločama. Sam otvor će uskom fugom , po rubu, 

biti naznačen iznutra, dok će se izvana plavetnilo fiksnih stakala nastaviti na refleksiju neba u 

prozirnim  staklima prozora, time novi elementi nužnog zatvaranja prozorskih otvora, 

ostavljaju, pogotovo u eksterijeru, osjećaj da se gotovo ništa nije promijenilo. Projekt se 
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sufinancira od Fonda za zaštitu okoliša. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja,  

Izvođač:  

Razdoblje izvršenja radova:  

Vrijednost  ugovorenih radova:  

Vrijednost izvedenih radova:  

 

Zaključak: 

U tijeku je postupak javne nabave i odabir izvođača. 

 

 

5. ZNAČAJNIJI PROJEKTI 

 

5.1. Asfaltiranje na području grada Novalje 

 

 Izvodit će se asfaltiranje makadamskih puteva te prekopa koji ugrožavaju sigurnost 

prometa na području grada Novalje.  

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: KRUŠEVO-PUT d.o.o., Smilčić 70, 23420 Benkovac 

Ugovor potpisan: 06. travnja 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 12 mjeseca 

Vrijednost ugovorenih radova: 1.645.843,75 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 1.314.297,28 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Na području Grada Novalje ovim ugovorom do sada je asfaltirano 4.165,13 m2 novih 

cesta te je sanirano 2.800,45 m2 prekopa. 

 

5.2. Održavanje i otvaranje poljskih puteva 

 

 Izvodit će se nasipavanje ulegnuća na makadamskim putevima, ispranim dijelovima 

uzrokovane velikom količine kiše i slično te probijanje novih makadamskih puteva. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Danijel Tomulić, vl. Obrta Autotaksi „ City“ Novalja, Vrtli 1, 53291 Novalja, 

OIB:77879055836 

Ugovor potpisan: 10. ožujka 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 9 mjeseci od dana potpisa ugovora  

Vrijednost  ugovorenih radova: 214.000,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 172.500,00 kn s PDV-om 
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Izvedeni radovi: 

 

 Održavanje puteva: 

 Ulica Kadile 

 Varsan put uz more 

 Ulica Vrisak 

 Potočnica ne asfaltirane ceste 

 Cesta uz more – Škuncini stani – babe 

 Vidasovi stani 

 Neasfaltirani put Škovardara 

 Šonjevi stani 

 Škuncini stani 

 Šankovi stani 

 Škuncini stani – rotor Gajac 

- Škuncini stani sajužni – Braničevica 

- Vrtić uređenje oko autobusne čekaonice, 

- Plaža Jadra 

 

5.3. Probijanje poljskih puteva 

 

 Izvodit će se probijanje novih makadamskih puteva sa pripremom terena i razastiranje 

tamponskog materijala. Na dijelovima srušenog zida postaviti će se farmer mreža. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Ivica Kustić, vl. Obrta Autoprijevoz Kustić, Južni porat 1, 53291 Novalja, 

OIB:22144619444 

Ugovor potpisan: 10. ožujka 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 9 mjeseci od dana potpisa ugovora  

Vrijednost  ugovorenih radova: 219.375,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Ugovor je sklopljen, a na jesen se očekuje početak radova. 

 

5.4. Uređenje trga ispred Crkve svetog Anđela čuvara u naselju Lun 

 

Izvodit će se radovi na uređenju javnih površina na području naselja Lun 

Planira se uređenje trga ispred crkve svetog Anđela čuvara u naselju Lun. Radovi će obuhvaćati 

strojno površinsko skidanje tampona i pripremu tampona i rizle za postavu betonskih opločnika. 

Kao završna obloga postaviti će se betonski opločnici. 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Soboslikarski i fasaderski obrt „Rokić“ Novalja, Dalmatinska 14, 53291 Novalja, 

OIB: 81129177060 
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Ugovor potpisan: 23. ožujka 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 6 mjeseci od dana potpisa ugovora  

Vrijednost  ugovorenih radova: 522.437,50 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Početak radova očekuje se 5.10.2022 godine. 

 

5.5. Širenje rasvjete na području Staro selo u naselju Kustići  

 

Planira se proširenje javne rasvjete u naselju Kustići. Izvodit će se iskop za polaganje 

kabela u dužini od 276 m, te polaganje kabela za javnu rasvjetu . Postavit će se sedam novih 

stupova javne rasvjete. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Ivica Kustić, vl. Obrta Autoprijevoz Kustić, Južni porat 1, 53291 Novalja, 

OIB:22144619444 

Narudžbenica: 37/2022, 03. ožujka 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 8 mjeseci od dana potpisa narudžbenice  

Vrijednost  ugovorenih radova: 121.187,50 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 113.600,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

90% radova je izvedeno. 

 

5.6. Uređenje javnih površina u naselju Kustići   

 

Izvelo se uređenje kružnog toka ulaza u naselju Kustići s navodnjavanjem. Uredio se 

okoliš oko crkve gdje su se postavili betonski opločnici. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Ivica Kustić, vl. Obrta Autoprijevoz Kustić, Južni porat 1, 53291 Novalja, 

OIB:22144619444 

Narudžbenica: 38/2022, 03. ožujka 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 8 mjeseci od dana potpisa narudžbenice  

Vrijednost  ugovorenih radova: 226.125,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 140.437,50 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi prema ugovorenom troškovniku. 
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5.7. Izrada kamenih zidova uz prometnice na području Grada Novalje 

 

U svrhu poboljšavanja uvjeta svih sudionika u prometu potrebno je izraditi ogradne 

zidove uz prometnicu. 

 Izvodit će se više vrsta zidova i to: 

 Kameni zid bunja, jedno lice kamen drugo beton s obradom kamena s fugom 

 Kameni zid bunja, oba lica kamen s obradom kamena bez fuge  

 Kameni zid bunja, tip suhozid jedno lice kamen drugo beton bez obrade kamena 

 Kameni zid bunja, tip suhozid oba lica kamen bez obrade kamena 

 Kameni zid bunja, oba lica kamen s obradom kamena s fugom 

 Zid od blok opeke 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Arburoža d.o.o. Čiponjac jug 6, 53291 Novalja 

Ugovor potpisan: 10 .svibnja 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 12 mjeseci od dana potpisa ugovora  

Vrijednost  ugovorenih radova: 389.250,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 85.307,13 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su radovi na uređenju zidova na sljedećim lokacijama: 

  Dječje igralište kod Cocoma 

  Zid kod Gozdenice 

Trenutačno se izvode radovi na izradi zida na Dabovim stanima u duljini od 150 m. 

 

5.8. Uređenje javnih površina na području naselja Gajac 

 

Izvest će se radovi na  proširenju javne rasvjete uz obalni pojas. Uz obalni pojas postavit 

će se osam novih stupova javne rasvjete. Planira se postaviti javna rasvjeta unutar samih kazeta 

te će se postaviti 20 kom stupića za javnu rasvjetu. Predviđena ja sanacija dijelova betonske 

stazice koji su ispucali dotrajali te kao takvi predstavljaju opasnost za korisnike staze. 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Royal Holiday d.o.o. Izidora Poljaka 58, 10 000 Zagreb, OIB: 96914667253 

Ugovor potpisan: 25 veljače 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 8 mjeseci od dana potpisa ugovora  

Vrijednost  ugovorenih radova: 305.581,25 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 193.125,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su radovi na postavi nove javne rasvjete uz obalni pojas i unutar kazeta. Još 

je preostalo sanirati betonsku stazu. 
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5.9. Uređenje Istarske ulice 

 

Planira se popločavanje stare gradske jezgre kamenim opločenjem. 

 

Investitor: Grad Novalja 

Izvođač: Kamen koloseum j.d.o.o. Gajac A-18A, 53291 Gajac, OIB:45818406263 

Ugovor potpisan: 25 .veljače 2022. godine  

Dodatak I. ugovora: produženje ugovornog roka do 15.lipnja 2022 godine, potpisan 

24.svibnja 2022 godine. 

Rok izvođenja radova: 6 mjeseci od dana potpisa ugovora  

Vrijednost ugovorenih radova: 624.687,50 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 602,175,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi prema ugovorenom troškovniku. 

 

5.10. Širenje javne rasvjete na području Grada Novalje u 2022. godine 

 

Na području Grada Novalje planira se proširenje mreže javne rasvjete. Planira se u 

iskopani kanal položiti kabel za napajanje rasvjete i bakreno uže za uzemljenje. Kabel i bakreno 

uže potrebno je zaštiti posteljicom od drobljenog kamenog agregata, postaviti PVC traku 

upozorenja te ostatak kanala zatrpati probranim materijalom iz iskopa. Temelji za rasvjetne 

stupove betoniraju se betonom C25/30 na koje se montiraju rasvjetni stupovi. Dimenzije 

temelja stupova su 70x70x70 i 90x90x90 cm ovisno o veličini rasvjetnog stupa. S obzirom na 

lokaciju stupovi moraju imati izjavu o sukladnosti za III. vjetrovnu zonu. Predviđa se postava 

stupova visine 6 i 8 metara sa svjetiljkama LED izvora svjetlosti , lampe snage od 35-60 W. 

Obveza izvođača je montaža i spajanje stupića na elektro mrežu.   

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: GS – gradnja d.o.o. Zagrebačka 26, 53000 Gospić, OIB:12683624880 

Ugovor potpisan: 25. veljače 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 8 mjeseci od dana potpisa ugovora 

Vrijednost  ugovorenih radova: 620.317,53 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 620.317,53 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi prema ugovorenom troškovniku. 

 

5.11. Probijanje novih puteva na području naselja Jakišnica 

 

Planira se proširenje i sanacija postojećih makadamskih puteva na način da se 

djelomično ruše kameni suhozidi te se postavlja farmer pletivo visine 1,00 m. Postavit će se 

završni tamponski sloj te će putevi biti funkcionalni i spremni za korištenje vozilima. 

Investitor:  Grad Novalja 



Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine 

16 

 

Izvođač:  

Ugovor potpisan (Narudžbenica): godine  

Vrijednost  ugovorenih radova: kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Raspisan je natječaj i postupak je u fazi nabave naručitelja. 

 

5.12. Održavanje i nasipanje plaža 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: GPD Trcol, Čiponjac III/1, 53291 Novalja 

Ugovor potpisan : Ugovor br.23/2022 za održavanje i nasipavanje plaža  

Rok izvođenja radova: 6 mjeseca 

Vrijednost  ugovorenih radova: 523.125,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 579.375,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi prema ugovorenom troškovniku. 

 

5.13. Uređenje ulaza u naselju Dražica  

 

Planira se asfaltiranje kolnika ulaza u naselje Dražicu i asfaltiranje parkinga kod škole 

u Dražici. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: KRUŠEVO-PUT d.o.o., Smilčić 70, 23420 Benkovac 

Ugovor potpisan: 13. travnja 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 2 mjeseca od dana potpisa narudžbenice 

Vrijednost  ugovorenih radova: 61.249,38 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

S radovima se planira početi u listopadu. 

 

5.14. Uređenje trga ispred ckve u naselju Zubovići  

 

Planira se iskop temelja za potporne zidove, izrada novih potpornih zidova te opločenje 

trga betonskim opločnicima. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: AMK gradnja d.o.o. Kravarščani 6, 10 000 Zagreb 

Ugovor potpisan:  
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Rok izvođenja radova:  

Vrijednost  ugovorenih radova: 267.925,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

S radovima se planira početi u listopadu. 

 

5.15. Uređenje šetnice Podzaglav I. faza na području naselja Metajna 

 

Planira se uređenje šetnice Podzaglav, šetnica će se betonirati u površini od 2.200,00 m2 

te će se napraviti stepenice unutar šetnice, te će se izvesti novi ogradni zid. 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: AP Kustić vl. Ivica Kustić, Južni porat 1, 53 296 Kustići, OIB:22144619444 

Ugovor potpisan:  

Rok izvođenja radova:  

Vrijednost  ugovorenih radova: 466.650,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

S radovima se planira početi u listopadu. 

 

5.16. Izrada i montaža zaštitne ograde na šetnici uz more ST NV 

 

Planira se montaža ograde uz šetnicu radi povećanja sigurnosti svih ljudi na šetnici. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Varenje Novalja j.d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 7, 53291 Novalja 

OIB:17720829676 

Ugovor potpisan: 02.03.2022. 

Rok izvođenja radova:  2 mjeseca  

Vrijednost  ugovorenih radova: 56.250,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 56.250,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi prema troškovniku. 

 

5.17. Izrada ograde oko dječjeg igrališta u naselju Metajna 

 

Planira se izrada ogradnog zida oko dječjeg igrališta i postave pocinčane žice oko 

nogometnog igrališta. 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Soboslikarski i fasaderski obrt „Rokić“ vl.Alen Zubović Dalamtinska 14, 53291 

Novalja, OIB:81129177060 
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Ugovor potpisan: 02.03.2022. 

Rok izvođenja radova:  2 mjeseca  

Vrijednost  ugovorenih radova: 97.062,50 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 97.062,50 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi prema troškovniku. 

 

5.18. Zamjena limarije na objektu autobusnog kolodvora u Novalji 

 

Planira se zamjena stare limarije na atici krova te promjena satrih leksan ploča s novim. 

 

Investitor: Grad Novalja 

Izvođač: Građevinska limarija „Puček“ vl. Mladen Puček Ljubičica 38, 10 360 Sesvete  

Ugovor potpisan: 11.03.2022. 

Rok izvođenja radova:  2 mjeseca  

Vrijednost  ugovorenih radova: 111.142,50 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 111.142,50 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi prema troškovniku. 

 

5.19. Usluge hortikulturnog uređenja na području Grada Novalje 

 

Planira se uređenje rotora južni ulaz u grad i Primorska ulica kružni tok „ Galebi“ te 

nadosadnja bilja na mjestima gdje je potrebno. Posađeno je deset komada novih palmi u zoni 

Vrtić te je zamijenjena jedna palma na trgu Bazilika. 

 

Investitor: Grad Novalja 

Izvođač: Arburoža d.o.o., Čiponjac 6, 53291 Novalja, OIB: 65785118677  

Ugovor potpisan: 29.03.2022. 

Rok izvođenja radova:  8 mjeseca  

Vrijednost  ugovorenih radova: 248.624,75 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 133.096,25 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi prema troškovniku. 

 

5.20. Krajobrazno uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Novalje 

 

Planira se uređenje dječjih igrališta na području Grada Novalje. U naselju Metajna i 

Vidalići postavit će se nova kombinirana igračka i uredit će se površina s rizlom. U Gradu 

Novalji postaviti će se 3 nove igračke te će se postaviti nova gumena podloga.  
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Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: ZZ concept d.o.o., Heinzlova 47a, 10 000 Zagreb, OIB: 29317746059  

Ugovor potpisan: 17.05.2022. 

Rok izvođenja radova:  6 mjeseca  

Vrijednost  ugovorenih radova: 360.241,25 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 180.728,75 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Postavljene su nove igračke u Metajni, Vidalićima i Novalji te je još potrebno postaviti 

novu gumenu podlogu na dječjem igralištu kod Cocoma. Podloga se planira postaviti početkom 

listopada. 

 

5.21. Izrada invalidskih rampi za ulazak u more 

 

Planira se izrada invalidskih rampi za ulazak u more. Planira se izrada dvije invalidske 

rampe u more-jedna na plaži babe, a druga u Primorskoj ulici. Kako bi se poboljšali uvjeti na 

gradskim plažama i pomoglo osobama slabe pokretljivosti izvest će se invalidske rampe za 

ulazak u more. 

 

Investitor: Grad Novalja 

Izvođač: Građevinarstvo Vlado, Vl. Vlado Peranić, Mul 14, 53291 Novalja OIB: 

71589282770 

Ugovor potpisan: 15.04.2022. 

Rok izvođenja radova: 2 mjeseca  

Vrijednost  ugovorenih radova: 138.000,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 55.500,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedena je jedna betonska rampa u Primorskoj ulici a druga će se izvesti nakon 

turističke sezone. 

 

5.22. Nabava horizontalne prometne signalizacije 

 

Predmet nabave je izrada horizontalne prometne signalizacije (pješački, zaustavne 

linije, izrada natpisa STOP, ŠKOLA i sl.) na području grada Novalje 

Investitor:  Grad Novalja, 

Izvođač: Finish line j.d.o.o., Krasica 92, 51222 Bakar 

Narudžbenica: Nabava prometne signalizacije Grupa 1: Nabava horizontalne prometne 

signalizacije 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 112.187,50 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od:  110.000,00 kn s PDV-om 
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Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi prema troškovniku. 

 

5.23. Nabava prometnih znakova i stupića 

 

Investitor:  Grad Novalja, 

Izvođač: Gelax d.o.o., Zanatska 4, 52460 Buje 

Narudžbenica: Nabava prometne signalizacije Grupa 2: nabava prometnih znakova i stupića 

Vrijednost Ugovorenih radova: 83.918,75 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od:  83.918,75 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Nabavljeni su prometni znakovi prema troškovniku. 

 

5.24. Nabava komunalne opreme 

 

Investitor: Grad Novalja, 

Izvođač: Kurija suveniri d.o.o. Mihanovićeva 4, 47 000 Karlovac, OIB:10384365453 

Narudžbenica: Nabava komunalne opreme grupa 1: Nabava štandova 

Vrijednost Ugovorenih radova: 78.740,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od:  78.740,00 kn s PDV-om 

  

Zaključak: 

 Izvedeni su svi radovi. 

 

5.25. Razni građevinski radovi na području grada Novalje 

 

 Predmet radova su razne sanacije na području Grada Novalje 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Metoda Lovrić – Zidar Novalja, Slatinska bb, 53291 Novalja 

Ugovor potpisan: 01. travnja  2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 12 mjeseci od dana potpisa ugovora 

Vrijednost Ugovorenih radova: 480.643,75 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 268.684,39 kn s PDV-om 

 

5.26. Izrada drvenog stubišta u zgradi Gradske knjižnice 

 

 Predmet radova je izrada drvenog stubišta u zgradi Gradske knjižnice 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Modern line d.o.o., Škalnica 65, 51217 Klana, OIB:06039151701 

Ugovor potpisan: 28. ožujka  2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 2 mjeseci od dana potpisa ugovora 
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Vrijednost Ugovorenih radova: 45.400,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 45.400,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

 Izvedeni su svi radovi. 

 

5.27. Nabava i ugradnja solarnih pokazivača brzine 

 

Planira se ugradnja solarnih pokazivača brzine kako bi se osigurala sigurnost svih 

sudionika u prometu. Postava je sufinancirana od MUP-a. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Finish line j.d.o.o. Krasica 92, Krasica, 51222 Bakar, OIB:63456685128 

Narudžbenica: 24. svibnja  2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 30 dana  

Vrijednost Ugovorenih radova: 49.062,50 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 49.062,50 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi 

 

5.28. Nabava i instalacija digitalne kino opreme 

 

 Planira se nabava nove digitalne kino opreme. Sufinancirano sredstvima Ministarstva 

kulture. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Prahin inc d.o.o., Karabljev odvojak 5, 10 431 Sveta Nedelja 

Narudžbenica: 07. lipnja 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 2 mjeseca  

Vrijednost Ugovorenih radova: 391.211,25 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 391,211,25 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Isporučena je sva roba. 

 

5.29. Postava kamenih poklopnica na zid ispred zgrade Grada Novalje 

 

Planira se postava kamenih poklopnica na zid ispred zgrade Grada Novalje – Gradske 

uprave. 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Royal holiday d.o.o., Izidora Poljaka 58, 10 000 Zagreb, OIB: 96914667253 

Narudžbenica: 25. svibnja  2022. godine,  
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Rok izvođenja radova: 2 mjeseca  

Vrijednost Ugovorenih radova: 47.730,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 47.730,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi. 

 

5.30. Betoniranje temelja na nogometnom stadionu za rasvjetne stupove  

 

Planira se izrada armaturnog koša za temelje, postava ankera za stupove JR i betoniranje 

temelja. Nabavu i postavu stupova te reflektora financira HNS. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Royal holiday d.o.o., Izidora Poljaka 58, 10 000 Zagreb, OIB: 96914667253 

Narudžbenica: 25. svibnja  2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 30 dana  

Vrijednost Ugovorenih radova: 111.750,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 111.750,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi. 

 

5.31. Radovi na adaptaciji ljetne pozornice  

 

 Predmet nabave izvođenje radova na uređenju ljetne pozornice, izradom pozornice od 

drveta i farbanje zidova i poda ljetne pozornice. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Royal holiday d.o.o., Izidora Poljaka 58, 10 000 Zagreb, OIB: 96914667253 

Narudžbenica: 11. srpnja  2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 30 dana  

Vrijednost Ugovorenih radova: 59.475,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 59.475,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

 Izvedeni su svi radovi. 

 

5.32. Usluge suzbijanja štetočina na području Grada Novalje 

 

 Grupa I: Usluge preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije te zaštite bilja 

na području Grada Novalje u 2022. godini. 

 Predmet nabave je provođenje obvezatnih mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije 

na području Grada Novalje prema planu provođenja te zaštite bilja. 
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Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: PECTO d.o.o., Ulica samostalnog bataljuna 2, 23 223 Škabrnja  

Ugovor potpisan: 24. ožujka 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 12 mjeseci od dana potpisa ugovora 

Vrijednost Ugovorenih radova: 198.750,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 173.750,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Ugovoreni su radovi: 

 2 tretmana deratizacije  

 5 usluge Larvicidne dezinsekcije 

 5 usluge Adulticidme dezinsekcije 

 2 tretmana dezinfekcije 

 1 usluga zaštita bilja 

 1 usluga suzbijanja korova 

 

 Grupa II: Usluge preventivne zaštite palmi na području Grada Novalje 

 

Predmet nabave je preventivno i kurativno natapanje debla i krune debla koktelom 

insekticida. Predviđaju se četiri tretmana u narednoj godini. Planira se tretman na cca 60 palmi 

koje se nalaze na javnim površinama.  

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: ARBUSTUS d.o.o., Crno b.b., 23 000 Zadar 

Ugovor potpisan: 24.ožujka  2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 12 mjeseci od dana potpisa ugovora 

Vrijednost Ugovorenih radova: 68.400,00 kn s PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: kn s PDV-om 

 

 

6. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

 

6.1. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju sportskog centra u 

Novalji 

 

Projektna dokumentacija sadrži: 

 Idejni i glavni projekt rekonstrukcije dogradnje i nadogradnje postojećeg prizemnog i 

dijelom katnog objekta u kojem se smještene svlačionice nogometaša, prostori 

službenog osoblja i novinara. Dogradnjom i nadogradnjom planirana je izvedba prostora 

za zatvoreno vježbanje  (fitness), preuređenje svlačionica, platforma (gledalište) i 

uređenje pripadajućeg terena uz objekt (cca 600.00 m2 neto zatvorenog prostora), 
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 Idejni i glavni projekt objekta svlačionica za potrebe tenisa i košarke sa službenim 

prostorima tenis kluba, spremištima, uredima i tehničkom prostorijama veličine cca 150 

m2, 

 Idejni i glavni projekt dijela gradske prometnice unutar obuhvata te parkinga s 

pripadajućim vodovodnim instalacijama te instalacija fekalne i oborinske odvodnje, 

 Idejni i glavni projekt sportskih terena koji se sastoji od nogometnog igrališta sa manjim 

tribinama (nogometno igralište umjetna trava dim cca 100x64 m s pripadajućim 

zaštitnim pojasom, 4 kom teniskih terena, 1 kom košarkaškog igrališta s pripadajućim 

tribinama i uređenje okoliša u cijelom obuhvatu, 

 Glavni projekt rasvjete terena (nogomet, košarka, tenis), projekt rasvjete prometnice i 

parkinga, projekt rasvjete u sklopu uređenje okoliša, 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Sirisu – Zadar d.o.o., Velebitska ulica 19A, 23000 Zadar 

Ugovor: Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju 

Sportskog centra u Novalji, potpisan 09.rujna 2021. godine 

Rok izvođenja: u roku od 2 mjeseca 

Vrijednost  radova: 236.250,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 236.250,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je nadopuna projekta i priprema za kandidiranje na natječaj Ministarstva 

turizma i sporta. 

 

6.2. Izrada projektne dokumentacije za ostatke ladanjskog kompleksa biskupa Palčića s 

crkvom Sv. Antuna Padovanskog Caska 

 

Izradom projektne dokumentacije sanacije i rekonstrukcije crkve sv. Antuna 

Padovanskog stvorit će se preduvjeti za izvođenje građevinskih radova sanacije i rekonstrukcije 

crkve sv. Antuna Padovanskog koja je sastavni dio Ladanjskog kompleksa biskupa Palčića u 

Caskoj. Sanacijom i rekonstrukcijom crkve sv. Antuna Padovanskog doprinosi se očuvanju 

vrijednog primjera spomeničke baštine unutar kulturnog naslijeđa otoka Paga. 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: TU i SAD d.o.o., Schrottova 5, 10 000 Zagreb 

Ugovor ( Narudžbenica): Izrada projektne dokumentacije za ostatke ladanjskog kompleksa 

biskupa Palčića s crkvom sv. Antuna Padovanskog Caska 15.listopada 2021. godine 

Vrijednost  radova: 49.800,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 25.000,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izrađena je projektna dokumentacija i u tijeku je dobivanje potrebnih dozvola. 
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6.3. Izrada projektne dokumentacije za arheološko nalazište - rimska nekropola Caska 

 

Izradom projektne dokumentacije sanacije i rekonstrukcije rimskih zidova na 

arheološkom nalazištu Caska“- stvorit će se preduvjeti za izvođenje građevinskih radova 

sanacije rimskih zidova koji čini sastavni dio arheološkog nalazišta uvala Caska.  

Sanacijom zidova osigurat će se sigurnost prolaznika i kupača te će se isti moći adekvatno 

prezentirati javnosti što doprinosi očuvanju kulturne baštine Grada Novalje. 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: TU i SAD d.o.o., Schrottova 5, 10 000 Zagreb 

Ugovor: Izrada projektne dokumentacije za arheološko nalazište  –rimska nekropola u naselju 

Caska 

Rok izvođenja: 2 mjeseca, rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 206.000,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 206.000,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

Izrađena je projektna dokumentacija i u tijeku je dobivanje potrebnih dozvola. 

 

6.4. Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice i 

natkrivenog skladišnog prostora na odlagalištu otpada Caska 

 

FAZA 7 - Pretovarna stanica mora biti projektirana kao natkrivena, denivelirana površina, 

namijenjena za prihvat komunalnog otpada sakupljenog na području Grada Novalje te njegov 

pretovar u vozila većeg kapaciteta radi odvoza na Pretovarnu stanicu Pag ili Centar za 

gospodarenje otpadom Biljane Donje. Pretovar iz komunalnih vozila, mora biti predviđen na 

način da se istovar obavlja na pokretne horizontalne trake kojima se dozira utovar u vozila 

većeg kapaciteta - poluprikolice s ugrađenom hidrauličnom prešom. Pretovar se obavlja 

gravitacijski, preko usipnog lijevka, na način da je spriječeno rasipanje i razlijevanje otpada u 

okoliš te da je osigurana vizualna kontrola postupaka pretovara i prešanja otpada u 

poluprikolicama, sa centralnog mjesta unutar pretovarne stanice. 

Za potrebe pretovara, potrebno je predvidjeti dva pretovarna mjesta, s dvije poluprikolice. 

Predviđeni kapacitet pretovara iznosi 33,0 t/dnevno. Sastavni dio projekta Pretovarne stanice 

moraju biti priključne ceste, manipulativne i parkirališne površine za smještaj poluprikolica, 

priključak na NN elektroopskrbnu mrežu i razdjelni sustav odvodnje za oborinske i tehnološke 

vode. 

Faza 8 - Natkriveni skladišni prostor mora biti projektiran kao natkrivena površina veličine oko 

300 m2 unutar koje će se skladištiti glomazni otpad prije predaje ovlaštenicima. Uz natkriveni 

skladišni prostor, moraju biti izgrađene i radionice u kojima će se obavljati priprema za ponovnu 

uporabu proizvoda ili dijelova proizvoda koji su postali otpadom, a koji se provjerom, 

čišćenjem ili popravkom, mogu pripremiti za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne obrade 

(npr. odbačene stolice, suncobrani, vrtni namještaj, itd.) Uz radionice, potrebno je predvidjeti i 

manji skladišni prostor za skladištenje popravljenih proizvoda. Ukupna površina radionica i 

skladišnog prostora mora biti veličine oko 100 m2. 
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Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: H-projekt d.o.o. Horvaćanska cesta 162, 10 110 Zagreb 

Ugovor (Narudžbenica) : Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarne 

stanice i natkrivenog skladišnog prostora na odlagalištu otpada Caska 

Vrijednost  radova: 69.000,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije i dobivanje posebnih uvjeta. 

 

6.5. Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja DC 106 i LC 59077 u 

kružno raskrižje 

 

  Osnovni cilj predviđenog zahvata je osigurati sigurno odvijanje prometa projektiranjem 

novog rješenja. U ljetnim mjesecima na postojećem raskrižju dolazi do značajnijeg povećanja 

prometa. Propusna moć raskrižja, kao i sigurnost za sve sudionike u prometu postala je 

nedovoljna, te dolazi do čestih gužvi i zastoja, a naročito u vršnim satima.  Zbog toga se pojavila 

potreba za rekonstrukcijom postojećeg raskrižja i to u raskrižje s kružnim tokom prometa. 

Obzirom na raspoloživi prostor, veličinu građevinskog zahvata, te troškove održavanja 

raskrižja tokom eksploatacije, kružno raskrižje se nametnulo kao najbolje rješenje. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Promel projekt d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb 

Ugovor : Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja DC 106 i LC 59077 u 

kružno raskrižje 

Dodatak I: Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja DC 106 i LC 59077 u 

kružno raskrižje, potpisan 09.svibnja 2022. i produžuje se rok do 31. kolovoza 2022. 

Rok izvođenja: 6 mjeseci  

Vrijednost  radova: 156.875,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.6.  Izrada idejnog i glavnog projekta trase prometnice DC 106 Škuncini stani- Gajac 

 

Izrada projekte dokumentacije (idejni i glavni projekt) za ishođenje lokacijske i 

građevinske dozvole, dužina prometnice cca 900 m'. Obuhvatit će se projektiranje prometnice 

sa obostranim pločnikom odvojenim rubnjakom duž cijele prometnice ukoliko je to moguće. 

Projektom treba postaviti širinu kolničkog zastora od 5,5 metara s jednostranim pločnikom 

ukupne širine 2,00 m'. Ukupna širina ceste (nogostup + kolnik + nogostup) je 7,50 m' odnosno 

prema situaciji na terenu. 
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Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Promel projekt d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb 

Ugovor : Izrada idejnog i glavnog projekta trase prometnice DC 106-Škuncini stani – Gajac 

Dodatak I: Izrada idejnog i glavnog projekta trase prometnice DC 106-Škuncini stani – 

Gajac, potpisan 09.svibnja 2022. i produžuje se rok do 31. kolovoza 2022. 

Rok izvođenja: 6 mjeseci  

Vrijednost  radova: 181.875,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 60.000,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.7. Izrada idejnog i glavnog projekta rotora na južnom ulasku u grad, raskrižje 

obilaznica - Slatinska 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: TSE traffic planing d.o.o., Ružmarinka 21, 10 000 Zagreb 

Ugovor : Izrada idejnog i glavnog projekta rotora na južnom ulasku u grad, raskrižje 

obilaznica - Slatinska  

Rok izvođenja: 6 mjeseci  

Vrijednost  radova: 223.750,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 60.000,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.8. Elaborat vođenja i upravljanja prometom u Gradu Novalji 

 

Prometni elaborat vođenja i upravljanja prometom u Gradu Novalji (ustroj prometa, 

smirivanje prometa, ustroj parkirališta, dostava…) će sadržavati: 

 Analizu postojećeg stanja, 

 Analizu postojeće dokumentacije, 

 Izradu projekta postojećeg stanja odvijanja prometa, 

 Brojanje prometa i analiza strukture prometa u zoni, 

 Izradu prometnog rješenja (jednosmjerne ulice, smirivanje prometa, ustroj novih 

parkirališta, regulacija ulaska vozila u centar i regulacija dostave u vrijeme sezone i 

izvan sezone), 

 Okvirni troškovnik, 

 Tisak projekta s plotanim nacrtima, 

 Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Novalje,  

 Popis cjelokupne vertikalne signalizacije na području Grada Novalje (sastavni dio 

Odluke o uređenje prometa). 
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Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: TSE traffic planing d.o.o., Ružmarinka 21, 10 000 Zagreb 

Ugovor : o izradi elaborata vođenja i upravljanja prometom u Gradu Novalji, potpisan 

19.studenog 2021. godine 

Rok izvođenja: 6 mjeseci  

Vrijednost  radova: 223.750,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 60.000,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.9. Izrada glavnog projekta prometnice u zoni Zaglava - Prozor 

 

Predmet ovog projekta je izgradnja prometnica u gospodarskoj zoni Zaglava - Prozor u 

Gradu Novalja, u istoimenoj katastarskoj općini (k.o. Novalja), pri čemu je svrha idejnog 

rješenja ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, a za potrebe kasnije izrade glavnog 

projekta za ishođenje građevinske dozvole. Osim zahvata na prometnim površinama, 

predmetnom dokumentacijom bit će obuhvaćena i komunalna infrastruktura, odnosno javna 

rasvjeta te kabelska kanalizacija za potrebe polaganja EKI-ja (elektroničke komunikacijske 

infrastrukture), kao i pripadajuća oborinska kanalizacija kojom će se priključiti površinske 

oborinske vode sa svih prometnih površina u zoni zahvata. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Uljanik d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 

Ugovor : o izradi glavnog projekta prometnice u zoni Zaglava - Prozor, potpisan 18.kolovoza 

2021. godine 

Rok izvođenja: 8 mjeseci rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog postupka 

za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 148.125,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.10. Izrada glavnog projekta heliodroma  

 

Cilj izrade ovog projektnog zadatka je omogućiti kontinuitet prijevoza pacijenta koje 

trenutno vrše helikopteri iz sastava HRZ, projektnim rješenjem je omogućen nesmetan rad 

helikoptera HRZ u specijalnom režimu. 

Projektni zadatak sadrži: 

1. Izgradnja helidroma s mogućnošću noćnog slijetanja/uzlijetanja 

2. Izgradnja pristupne ceste 

Glavnim projektom potrebno je definirati namjenu, položaj i veličinu sadržaja na 
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lokaciji te priključak na javnu prometnu površinu i infrastrukturu, kao i uklapanje predviđenog 

objekta u postojeći okoliš. 

Planirani opseg operacije helikoptera je: 

 Prilaz 

 Slijetanje 

 Prijem i/ili predaja pacijenta (saniteskog materijala, transplatacijskog materijala, 

lječničkog osoblja…) 

 Polijetanje 

 Odlazak 

Na predmetnoj lokaciji nije predviđeno da se helikopter zadržava, niti su planirane 

operacije punjenja goriva, servisiranja ili parkiranja helikoptera. 

Također se predviđa samo kratkotrajno zadržavanje interventnih vozila, u tijeku prijema i 

predaje pacijenta, dok je helikopter u mirovanju 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Uljanik d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 

Ugovor : o izradi glavnog projekta heliodroma, potpisan 18.kolovoza 2021. godine 

Rok izvođenja: 8 mjeseci rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog postupka 

za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 86.250,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.11. Izrada projektne dokumentacije prometnice odvojak Lunjski put k.č. 1074/155 k.o. 

Novalja 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Trames d.o.o., Špičine 2, 20 000 Dubrovnik 

Ugovor : o izradi projektne dokumentacije prometnice odvojak Lunjski put k.č. 1074/155 k.o. 

Novalja, potpisan 06. rujna 2021. godine 

Rok izvođenja: 6 mjeseci rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog postupka 

za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 23.625,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 
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6.12. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade Sportskog centra i Mjesnog 

odbora Zubovići 

 

Planira se projektirati zgrada Sportskog centra i Mjesnog odbora koja će sadržavati. 

 Bruto površina prizemlja P= cca 70-90 m²  -sala za sastanke, sanitarni proctor 

 Bruto površina kata P= cca 70-90 m²  -uredi, sanitarni proctor 

 Uređenje okoliša: nogometno igralište, boćalište te dodatni sadržaj, uređenje pristupne 

prometnice 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Projekt mod d.o.o., Masarykova 25, 10 000 Zagreb, OIB: 28161928201 

Ugovor :  

Rok izvođenja:  

Vrijednost  radova: kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.13. Izrada projektne dokumentacije za zgradu DVD Lun 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Sirius – Zadar d.o.o. N.Š. Zrinskog 7, 23 000 Zadar, OIB: 65394272029 

Ugovor : Ugovor o izradi projektne dokumentacije, predmet nabave: Usluga izrade projektne 

dokumentacije za zgrade od lokalnog značaja Grupa2: Izrada projektne dokumentacije za 

zgradu DVD Lun, 22.travnja 2022. godine 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

 

Vrijednost  radova: 168.750,00kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.14. Izrada projektne dokumentacije zamjenske građevine i proširenje prometnica na 

k.č.1003/2 k.o. Novalja 

 

Planirani zahtvat će obuhvaćati: 

 Bruto površina prizemlja P= cca 100-120 m² 

U prizemlju je predviđeno: ugostiteljski objekt s terasom s pomoćnim i sanitarnim 

prostorijama, ured za javnog bilježnika( predviđeni uredi veličine za 2-4 osobe), ured za 

prodaju karata, 

 Bruto površina kata P= cca 100- 120 m²  
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Na katu je predviđeno: sala za sastanke, uredi Lučke kapetanije Novalje s pomoćnim i 

sanitarnim uredima, (predviđeni uredi veličine za 2- 4 osobe), ured ravnatelja, čekaonica, 

arhiva i slično 

 Bruto površina  potkrovlja  P= cca 100-120 m²  

sala za sastanke, uredi Lučke uprave Novalje s pomoćnim i sanitarnim uredima, 

(predviđeni uredi veličine za 2- 4 osobe), ured ravnatelja, čekaonica, arhiva i slično  

 Bruto površina okolnog terena P= cca 150 m², proširenje prometnice P= cca 30 m2 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Alfaplan d.o.o., Ulica Marka Marojice 3, 20 000 Dubrovnik, OIB:02201626953 

Narudžbenica : Izrada idejnog projekta zamjenske građevine i proširenja prometnice na 

k.č.1003/2 k.o. Novalja 

Rok izvođenja: 2 mjeseca, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 112.500,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.15.  Izrada projekta zamjenske građevine i proširenje prometnice na k.č. 

1619/2,1619/3,1610/3 i 1618/3 k.o. Novalja 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Sirius - Zadar d.o.o., Velebitska ulica 19A, 23000 Zadar, OIB:65394272029 

Ugovor : Izrada projekta zamjenske građevine i proširenje prometnice na k.č. 

1619/2,1619/3,1610/3 i 1618/3 k.o. Novalja 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 131.250,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.16.  Izrada projektne dokumentacije ulice Vrisak u Novalji 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Promel projekt d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb, OIB:25752627029 

Narudžbenica: Izrada projektne dokumentacije ulice Vrisak 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 62.500,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 43.750,00 kn s PDV-om 
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Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.17.  Izrada projektne dokumentacije uređenja obale u naselju Kustići 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Projekt mod d.o.o., Masarykova 25, 10 000 Zagreb, OIB:28161928201 

Narudžbenica: Izrada projektne dokumentacije uređenja obale u naselju Kustići 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 118.125,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.18.  Izrada projektne dokumentacije uređenja obalnog pojasa u Vidalićima 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Projekt mod d.o.o., Masarykova 25, 10 000 Zagreb, OIB:28161928201 

Narudžbenica: Izrada projektne dokumentacije uređenja obale u naselju Kustići 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 110.000,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

6.19. Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju spomen obilježja žrtvama 

domovinskog rata- Žigljen 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Nova invest d.o.o., Pazarište 35, 53000 Gospić, OIB:58541078487 

Narudžbenica: Izrada projektne dokumentacije uređenja obale u naselju Kustići 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 112.500,00 kn s PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn s PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 
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7. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH I NACIONALNIH FONDOVA 

 

7.1. Projekt dogradnje Dječjeg vrtića Carić  

 Dostava dokumentacije provedbenom tijelu. Završna kontrola projekta od strane 

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Dopuna 

dokumentacije i završna isplata. 

 Zahtjev za isplatu od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje 

vlastitog učešća provedbe projekta. 

 

7.2. Projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade DVD-a Novalja 

 7.690.997,00 HRK 

 Priprema i slanje završnog zahtjeva za isplatu sredstava Agenciji za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

 Slanje 1. zahtjeva za isplatu sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 

za sufinanciranje vlastitog učešća provedbe projekta. 

 

7.3. Projekt “Zaželi”  

 Priprema i slanje završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava i završnog izvješća o 

provedbi projekta. 

 2.167.995,00 HRK 

 

7.4. Program razvoja otoka 2022  

 Prijava projekta – Uređenje povijesne jezgre grada Novalje. Faza IV.- rekonstrukcija 

Istarske ulice. – 08. veljače 2022. 

 Zaprimanje Odluke i Ugovora 

 Provedba projekta 

 

7.5. Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine  

 Prijava projekta – Energetska obnova i sanacija Gradskog muzeja Novalja – 26. siječnja 

2022. 

 Zaprimanje Odluke o sufinanciranju projekta 

 

7.6. Poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada  

 Prijava projekta - Nabava komunalne opreme – 18. svibnja 2022. 

 

7.7. Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj 

uporabi u 2022. g.  

 Prijava projekta – Rekonstrukcija i uređenje šetnice oko Rta Vrtić – 1. veljače 2022. g. 

 Zaprimanje Sporazuma o sufinanciranju 
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7.8. Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja 

žrtvama stradalim u domovinskom ratu  

 Prijava projekta – Spomenik domovinskog rata braniteljima otoka Paga, križ s 

amfiteatrom na Žigljenu – 11. travnja 2022. g. 

 

7.9. Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne 

transoformacije i zelene tranzicije  

 Naziv projektnog prijedloga: Izrada projektno - tehničke dokumentacije i geodetsko 

snimanje trase biciklističke staze i nadvožnajka preko DC na otoku Pagu – 28. veljače 

2022. g. 

 

7.10. Interpretacijski centar “Navalia”  

 Priprema projekta za prijavu na Poziv za ulaganje u javnu infrastrukturu naziva “C1.6. 

R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u 

razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti” 

 

7.11. Sportski centar Novalja  

 Priprema projekta za prijavu na Poziv za ulaganje u javnu infrastrukturu naziva “C1.6. 

R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u 

razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti” 

 

7.12.  Provedbeni program Grada Novalje 2021-2025. godine  

 Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog 

planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz 

srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne 

samouprave. Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme 

trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. 

Slijedom navedenog, Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa 

Grada Novalje za razdoblje od 2021. do 2025. godine (KLASA: 302-01/21-01/01, 

URBROJ: 2125/06-01/01-21-1) pokrenut je proces pripreme izrade dokumenta 

službenog naziva Provedbeni program Grada Novalje za razdoblje 2021-2025 

 

7.13. Razreda baze projekata Grada Novalje  

 Cilj je da Ured u svakom trenutku ima 4-5 pripremljenih projektnih prijava iz svih 

sektora (s naglaskom na turizam, energetiku, edukaciju, kulturnu baštinu te 

infrastrukturu) kako bi se čim veći broj mogao kandidirati na neke od natječaja 

ministarstava, fondova ili direktno programa EU 

 

7.14. Ugovor o sufinanciranju klanja paške janjadi  

 8. veljače 2022. g. Sklopljen Ugovor o sufinanciranju klanja paške janjadi s ciljem 

očuvanja i poticanja stočarstva, odnosno uzgoja i proizvodnje paške janjetine na 

području Grada Novalje, te osiguranja zdravstvene ispravnostii prepoznatljivosti 

janjećeg mesa kao jednog od brandova Grada Novalje 



Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine 

35 

 

 Ugovor je sklopljen sa subjektom Žakan j.d.o.o. iz Novalje 

 Do 30.06. utrošeno je ukupno 131.625,00 HRK za sufinanciranje 1.755 klanja paške 

janjadi 

 

 

8. PROSTORNO PLANIRANJE  

 

8.1. V. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Novalje 

10. ožujka 2022. godine - mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno 

strateške procjene za Izmjene i dopune Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Novalje od Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te 

komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije.  

11. ožujka 2022. godine - mišljenje Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 

prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije da nije potrebno provesti postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene za Izmjene i dopune Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Novalje. 

14. ožujka 2022. godine - zaključak gradonačelnika da nije potrebno provesti postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene za Izmjene i dopune Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Novalje. 

18. ožujka 2022. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke 

o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje („Županijski 

glasnik“ Ličko-senjske županije broj 5/22). 

Travanj-lipanj 2022. godine - izrada Nacrta prijedloga Plana za javnu raspravu. 

  

8.2. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Novalja 

10. ožujka 2022. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene 

odnosno strateške procjene za II. Izmjenu i dopunu Odluke o izradi Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja od Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu 

okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. 

11. ožujka 2022. godine zaprimljeno je mišljenje od Upravnog odjela za graditeljstvo, 

zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije da nije potrebno 

provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene za II. Izmjenu i dopunu Odluke o izradi 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja. 

14. ožujka 2022. godine - zaključak gradonačelnika da nije potrebno provesti postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene za II. Izmjenu i dopunu Odluke o izradi Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja. 

18. ožujka 2022. godine Gradsko vijeće je donijelo Odluku o II. Izmjeni i dopuni 
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Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja („Županijski 

glasnik“ Ličko-senjske županije broj 5/22). 

Travanj-lipanj 2022. godine - izrada Nacrta prijedloga Plana za javnu raspravu. 

 

8.3. II. ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Novalja  

Siječanj-lipanj 2022. godine - radni sastanci i korekcije Nacrta prijedloga Plana za javnu 

raspravu. 

 

8.4. III. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja  

Grad Novalja je tijekom 2022. godine zaprimio nekoliko inicijativa građana za 

pokretanjem izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja sa 

prijedlogom za sufinanciranje Izmjena i dopuna Plana. 

17. veljače 2022. godine - zaključak gradonačelnika o pokretanju izrade III. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja, pripremljen je nacrt Odluke o 

izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja u skladu sa 

zaprimljenim inicijativama. 

08. ožujka 2022. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene 

odnosno strateške procjene za III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Stara 

Novalja od Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno 

gospodarstvo Ličko-senjske županije. 

09. ožujka 2022. godine zaprimljeno je mišljenje od Upravnog odjela za graditeljstvo, 

zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije da nije potrebno 

provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene za III. Izmjene i dopune Urbanističkog 

plana uređenja naselja Stara Novalja. 

14. ožujka 2022. godine - zaključak gradonačelnika da nije potrebno provesti postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene za III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

naselja Stara Novalja. 

18. ožujka 2022. godine Gradsko vijeće je donijelo Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja (Županijski glasnik LSŽ 5/22). 

31. ožujka 2022. - dostava Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Stara Novalja javnopravnim tijelima. 

 

Travanj 2022. godine - dostava mišljenja javnopravnih tijela. 
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8.5. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Potočnica  

Grad Novalja je u prosincu 2021. godine zaprimio inicijativu građana za pokretanjem 

izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potočnica sa prijedlogom za 

sufinanciranje Izmjena i dopuna Plana. 

17. veljače 2022. godine - zaključak gradonačelnika o pokretanju izrade Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potočnica, pripremljen je nacrt Odluke o izradi 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potočnica u skladu sa zaprimljenim 

inicijativama. 

08. ožujka 2022. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene 

odnosno strateške procjene za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Potočnica 

od Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-

senjske županije. 

09. ožujka 2022. godine zaprimljeno je mišljenje od Upravnog odjela za graditeljstvo, 

zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije da nije potrebno 

provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene za Izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja naselja Potočnica. 

14. ožujka 2022. godine - Zaključak gradonačelnika da nije potrebno provesti postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja 

Potočnica. 

18. ožujka 2022. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Potočnica (Županijski glasnik LSŽ 5/22). 

31. ožujka 2022. - dostava Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja naselja Potočnica javnopravnim tijelima. 

 

Travanj 2022. godine - dostava mišljenja javnopravnih tijela. 

 

8.6. IV. ciljane izmjene i dopune detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Čiponjac  

Veljača-ožujak 2022. godine - Grad Novalja je zaprimio dva nova zahtjeva-inicijative 

građana za pokretanjem izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone 

Čiponjac, a koje nisu obuhvaćene važećom Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Plana. 

Pripremljen je Nacrt Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Ciljanih Izmjena i 

dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone Čiponjac u skladu sa zaprimljenim 

inicijativama. 

08. ožujka 2022. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene 

odnosno strateške procjene za Izmjene i dopune Odluke o izradi IV. Ciljanih Izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone Čiponjac od Upravnog odjela za graditeljstvo, 

zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije. 
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09. ožujka 2022. godine zaprimljeno je mišljenje od Upravnog odjela za graditeljstvo, 

zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije da nije potrebno 

provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene za Izmjene i dopune Odluke o izradi IV. 

Ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poduzetničke zone Čiponjac. 

14. ožujka 2022. godine - zaključak gradonačelnika da nije potrebno provesti postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene za Izmjene i dopune Odluke o izradi IV. Ciljanih Izmjena i 

dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone Čiponjac. 

18. ožujka 2022. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke 

o izradi IV. Ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poduzetničke zone Čiponjac 

(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 5/22). 

8.7. Ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja dijela Poduzetničke zone 

Čiponjac 

28. listopada 2021.g. Gradsko vijeće donijelo je Odluku o darovanju dijela nekretnine 

oznake k.č. br. 1838/1 k.o. Novalja (novi broj 1838/374) Republici Hrvatskoj u svrhu izgradnje 

objekta Policijske postaje Novalja. 

U tu svrhu se na k.č. br. 1838/374 k.o. Novalja unutar Poduzetničke zone Čiponjac predviđa 

promjena namjene iz K1 (K2, K3, I2) u D – javna i društvena namjena, radi omogućavanja 

uvjeta gradnje za izgradnju zgrade policijske postaje. 

Pripremljen je Nacrt Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela poduzetničke zone Čiponjac. 

19. svibnja 2022. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene 

odnosno strateške procjene za Izmjene i dopune Odluke o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja dijela poduzetničke zone Čiponjac od Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije. 

19. svibnja 2022. godine zaprimljeno je mišljenje od Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije da nije potrebno provesti 

postupak ocjene o potrebi strateške procjene za Izmjene i dopune Odluke o izradi Ciljanih 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela poduzetničke zone Čiponjac. 

02. lipnja 2022.g. Gradsko vijeće donijelo je Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi 

Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela poduzetničke zone Čiponjac 

(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 14/22). 

08. lipnja 2022.godine - dostava Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela poduzetničke zone Čiponjac 

javnopravnim tijelima. 

Lipanj 2022. godine - dostava mišljenja javnopravnih tijela. 
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8.8. Urbanistički plan uređenja Luke otvorene za javni promet županijskog značaja – Luka 

Žigljen 

Grad Novalja zaprimio je zahtjev Lučke uprava Novalja građana za pokretanjem izrade 

Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Žigljen. 

17. veljače 2022. godine - zaključak gradonačelnika o pokretanju izrade Urbanističkog 

plana uređenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Žigljen, pripremljen 

je nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet 

županijskog značaja – luka Žigljen u skladu sa zaprimljenim zahtjevom. 

19. svibnja 2022. zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene odnosno 

strateške procjene za Urbanistički plan uređenja luke otvorene za javni promet županijskog 

značaja – luka Žigljen od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Ličko-senjske županije. 

20. svibnja 2022. zaprimljeno je mišljenje od Upravnog odjela za prostorno uređenje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije da nije potrebno provesti postupak ocjene 

o potrebi strateške procjene za Urbanistički plan uređenja luke otvorene za javni promet 

županijskog značaja – luka Žigljen. 

24. svibnja 2022. godine - zaključak gradonačelnika da nije potrebno provesti postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene za Urbanistički plan uređenja luke otvorene za javni promet 

županijskog značaja – luka Žigljen. 

02. lipnja 2022.g. Gradsko vijeće donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana 

uređenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Žigljen („Županijski 

glasnik“ Ličko-senjske županije broj 14/22). 

09. lipnja 2022. godine - dostava Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke 

otvorene za javni promet županijskog značaja – luka Žigljen javnopravnim tijelima. 

Lipanj 2022. godine - dostava mišljenja javnopravnih tijela. 

 

8.9. II. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Kampa Dražica 

13. travnja 2022. godine - zaključak gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena 

i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Dražica za javnu raspravu. 

Javna rasprava o Prijedlogu Plana trajala je od 20. travnja do 27. travnja 2022. godine s 

javnim izlaganjem 25. travnja 2022. godine. 

09. svibnja 2022. godine stručni izrađivač i nositelj izrade izradili su Izvješće o javnoj 

raspravi. 

Stručni izrađivač je izradio Nacrt konačnog prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim 

očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u Izvješću o javnoj raspravi. 

12. svibnja 2022. godine - zaključak gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga 
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II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Dražica. 

13. svibnja 2022. godine nositelj izrade je u skladu s člankom 108. stavak 1. Zakona 

dostavio Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Dražica 

na ishođenje suglasnosti u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

8.10. Ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Kampa Straško 

Grad Novalja je u lipnju 2022. godine zaprimio inicijativu tvrtke Hadria d.o.o. za 

pokretanjem izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško sa 

prijedlogom za sufinanciranje Izmjena i dopuna Plana. 

29. lipnja 2022. godine - zaključak gradonačelnika o pokretanju izrade Ciljanih Izmjena 

i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško, pripremljen je nacrt Odluke o izradi 

Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško u skladu sa 

zaprimljenom inicijativom. 

29. lipnja 2022. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene 

odnosno strateške procjene za Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja kampa 

Straško od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske 

županije. 

29. lipnja 2022. godine zaprimljeno mišljenje od Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije da nije potrebno provesti 

postupak ocjene o potrebi strateške procjene za Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja kampa Straško. 

30. lipnja 2022. godine - zaključak gradonačelnika da nije potrebno provesti postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene za Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

kampa Straško. 

8.11. II. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone 

Dabi-Vidasi (2. dio) 

Grad Novalja je u lipnju 2022. godine zaprimio inicijativu tvrtke Sea Wiew MT Building 

d.o.o. za pokretanjem izrade II. Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela 

ugostiteljsko – turističke zone Dabi - Vidasi (2.dio) sa prijedlogom za sufinanciranje Izmjena i 

dopuna Plana. 

29. lipnja 2022. godine - zaključak gradonačelnika o pokretanju izrade II. Ciljanih 

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko – turističke zone Dabi -

Vidasi (2.dio)., pripremljen je nacrt Odluke o izradi II. Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja dijela ugostiteljsko – turističke zone Dabi - Vidasi (2.dio) u skladu sa 

zaprimljenom inicijativom. 

29. lipnja 2022. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene 

odnosno strateške procjene za II. Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela 

ugostiteljsko – turističke zone Dabi - Vidasi (2.dio) od Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
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graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije. 

29. lipnja 2022. godine zaprimljeno je mišljenje od Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije da nije potrebno provesti 

postupak ocjene o potrebi strateške procjene za II. Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog 

plana uređenja dijela ugostiteljsko – turističke zone Dabi - Vidasi (2.dio). 

30. lipnja 2022. godine - zaključak gradonačelnika da nije potrebno provesti postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene za II. Ciljane Izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja dijela ugostiteljsko – turističke zone Dabi - Vidasi (2.dio). 

8.12. Iniciranje izrade prostornog plana 

Siječanj-lipanj 2022. godine - zaprimljeno je 5. zahtjeva-inicijativa građana za 

pokretanje izmjena i dopuna ili izradu novih planova u skladu sa člankom 85. st. (2) Zakona o 

prostornom uređenju (“Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19). 

Zaprimljene su 3. inicijative građana za pokretanjem izrade III. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja sa prijedlogom za sufinanciranje Izmjena i 

dopuna Plana. 

17. veljače 2022. godine - zaključak gradonačelnika o pokretanju izrade III. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Stara Novalja nakon održanog radnog sastanka sa 

stručnim službama. 

Zaprimljena je 1. inicijativa građana za pokretanjem izrade Ciljanih Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja kampa Straško sa prijedlogom za sufinanciranje Izmjena i dopuna 

Plana. 

29. lipnja 2022. - zaključak gradonačelnika o pokretanju izrade Ciljanih Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško nakon održanog radnog sastanka sa 

stručnim službama. 

Zaprimljena je 1 inicijativa građana za pokretanje izrade II. Ciljanih Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko – turističke zone Dabi -Vidasi (2.dio) s 

prijedlogom za sufinanciranje Izmjena i dopuna Plana. 

29. lipnja 2022. - zaključak gradonačelnika o pokretanju izrade II. Ciljanih Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko – turističke zone Dabi -Vidasi (2.dio) 

nakon održanog radnog sastanka sa stručnim službama. 
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9. ZAKLJUČAK   

Ovim izvješćem prikazane su aktivnosti i rad ne samo gradonačelnika već i svih 

upravnih odjela, koji su u svom svakodnevnom radu vodili brigu o kvaliteti, efikasnosti i 

unapređivanju rada Gradske uprave. Ova uprava ne zapostavlja niti društveni razvoj grada i 

građana, ponajprije kroz kulturu, sport, obrazovanje, socijalnu osjetljivost, kao i sve druge 

aspekte života u zajednici.  

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Grad Novalja na službenoj 

internetskoj stranici objavljuje opće i pojedinačne akte gradonačelnika i Gradskog vijeća, 

informacije o održavanju sjednica Gradskog vijeća, informacije o postupcima javne nabave, 

obavijesti o raspisanim natječajima i javnim pozivima, obavijesti o načinu ostvarivanja prava 

na pristup informacijama te pregršt ostalih informacija, vijesti, priopćenja, poziva i obavijesti 

o događanjima. 

Također, kontinuirano se radi na poboljšanju komunikacije između građana i Gradske 

uprave. Grad Novalja nazočan je na društvenim mrežama, ima svoju Facebook stranicu kao i 

Instagram profil na kojima se dnevno objavljuju najnovije informacije o radu gradonačelnika i 

Gradske uprave. Time je građanima omogućeno da u realnom vremenu komentiraju i daju svoje 

primjedbe, sve u cilju unaprjeđenja života u gradu.  

Nadalje, Grad Novalja i ove je godine dobio najvišu ocjenu za transparentnost gradskog 

proračuna. Institut za javne financije već duži niz godina analizira proračunsku transparentnost 

svih hrvatskih županija, gradova i općina te je u lipnju predstavio rezultate najnovijeg ciklusa 

istraživanja.  

Cilj nam je realizirati i što više planiranih projekata i programa, što će u značajnoj mjeri 

ovisiti i o dostupnim izvorima financiranja od strane fondova Europske unije, nacionalnih i 

županijskih izvora i u konačnosti izvornim prihodima Grada, no mnogi projekti su već 

pokrenuti i uopće nije pitanje da li će biti realizirani. 
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