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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 
 

Naziv dokumenta za koji je 
provedeno javno savjetovanje  

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu 

Vrijeme trajanja javnog savjetovanja Od 1. ožujka 2019.g. do 18. ožujka 2019.g. 

Cilj javnog savjetovanja Cilj javnog savjetovanja je dobivanje povratne informacije od zainteresirane javnosti o Nacrtu 
prijedloga Odluke o komunalnom redu 

Objava akta Objava na web stranici Grada Novalje - www.novalja.hr 

Popis predstavnika zainteresirane 
javnosti koji su dostavili očitovanja 

Na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu svoje očitovanje dostavio je: 

1. Goran Jurčević 

Troškovi provedenog savjetovanja Za provedbu javnog savjetovanja nisu bila potrebna financijska sredstva 
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PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA  
 

Redni 
broj 

Datum 
zaprimanja 

Naziv 
predstavnika 
zainteresiran

e  javnosti 

Tekst primjedbe ili prijedloga Primjedba ili 
prijedlog 

prihvaćeno ili 
neprihvaćeno 

Razlozi prihvaćanja ili neprihvaćanja 

1. 16.03.2019. Goran 
Jurčević 

Prijedlog da se u Odluci spomenu 
bazne stanice na krovovima zgrada 
koje nagrđuju vizuru grada. 

Prijedlog nije 
prihvaćen 

Grad Novalja razmatrao je mogućnost 
reguliranja postavljanja baznih 
telekomunikacijskih stanica u Odluci o 
komunalnom redu. Člankom 104. Zakona o 
komunalnoj djelatnosti određeno je da u 
svrhu uređenja naselja te uspostave i 
održavanja komunalnog reda u naselju 
predstavničko tijelo jedinice lokalne 
samouprave donosi odluku o komunalnom 
redu kojom se propisuje i uređenje uređaja 
koji se prema posebnim propisima grade bez 
građevinske dozvole i glavnog projekta. Kako 
se bazne telekomunikacijske stanice grade 
prema glavnom projektu Gradsko vijeće 
Grada Novalje nema ovlasti nad 
postavljanjem istih. 

   Prijedlogom odluke nije zabranjeno 
spaljivanje najlona i otpada sa 
gradilišta, nema ni kontrole nad 
otpadom, te kad zapuše bura ga 
raznosi po cijelom gradu Novalji. 

Prijedlog je 
prihvaćen 

 

 

   Prijedlog/Primjedba da nitko ne 
kontrolira kod tehničkog pregleda 
objekata boju fasade, koliko je zelenila 
posađeno, da li su montirane grilje ili 
obične rolete, vanjske ogradne zidove 
i sl. 

Prijedlog nije 
prihvaćen  

Pregled boje fasade, koliko je zelenila 
posađeno te vanjske ogradne zidove 
kontrolira Komisija kod tehničkog pregleda 
zgrade. Prema prostornom planu Grada 
Novalje  dozvoljeno je postavljanje i grilja i 
roleta. 
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   Prijedlog/Primjedba da se 
nekontrolirano reže asfalt i nestručno 
saniraju isti od telekompanija, elektre i 
komunalija. Bez ikakvog dopuštenja 
Komunalne službe. 

 
Prijedlog nije 

prihvaćen 

Prekopi nerazvrstanih cesta uređeni su 
Odlukom o nerazvrstanim cestama Grada 
Novalje. Prekop i rezanje asfalta nije 
dozvoljeno bez odobrenja Komunalnog 
redarstva te plaćanja naknade za prekop. 
Prema našim saznanjima nema 
nekontroliranog rezanja asfalta i prekopa 
ulica. Nažalost, nekvalitetnih saniranja 
prometnica nakon završetka radova ima 
(primjer HEP-a). Ti nekvalitetni radovi se ne 
odnose na one koje naruči Grad Novalja.  

   Prijedlog/primjedba da treba 
razmišljati o nekom roku zabrane 
korištenja najlonskih vrećica koje 
stvaraju velike probleme na području 
grada Novalje. 

Prijedlog nije 
prihvaćen  

Zabrana korištenja najlonskih vrećica koje 
stvaraju velike probleme na području grada 
Novalje nije u nadležnosti Gradskog vijeća 
Grada Novalje. 

   Prijedlog da bi trebalo organizirati 
akciju čišćenja na područja cijeloga 
grada i okolnih područja i podmorja, 
gdje bi učestvovali zaposlenici 
Arburože, gradske uprave, HEP-a, 
Komunalija, učenici osmih razreda i 
građani i to do 15.04. kada zvanično 
počinje turistička sezona kako bi se 
dočekali turisti za Uskrs sa uređenim i 
čistim gradom. 

Prijedlog nije 
prihvaćen  

Organizirati akciju čišćenja na području 
cijelog Grada i podmorja od strane svih nas 
podržavamo, međutim takav prijedlog ne 
može biti dio Odluke o komunalnom redu. 

 

   Prijedlog povećati kazne u svim 
člancima i aktima kaznenih odredbi jer 
će se tako dovesti u red svi koji krše 
komunalni red. 

Prijedlog nije 
prihvaćen 

Smatramo da su sadašnje visine kazni u 
Odlukama Grada Novalje primjerene. 

 


