
Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova 

Naziv akta za koji je provedeno 
savjetovanje s javnošću  

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu 
Grada Novigrada-Cittanova 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Grad Novigrad-Cittanova, Upravni odjel za poslove ureda 
gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih 
pitanja 

Primjenom postojeće Odluke je utvrđeno da je istu nužno 

doraditi posebice u pogledu pitanja podzakupa, sredstva 

osiguranja plaćanja zakupnine i priznavanja ulaganja u 

poslovni prostor.  

U cilju smanjenja potencijalnog kruga novih dužnika, u  

prijedlogu Odluke se proširuje krug osoba s kojima se ne može 

ući u zakupni odnos.  

Odredbama prijedloga nove Odluke uvodi se izmjena sredstava 
osiguranja plaćanja, radi veće financijske sigurnosti 
Zakupodavca.  
 
Prijedlogom Odluke se propisuje i donošenje novog Pravilnika 
o početnim cijenama zakupa, kojim  će se, osim ekonomskih 
cijena, utvrditi i povlaštene cijene zakupa i to za slijedeće dvije 
kategorije zakupnika: udruge i druge neprofitne organizacije te 
za deficitarne djelatnosti, dakle za zakupnike  za koje postoji 
interes i potreba da posluju na području Grada.   
Novim se prijedlogom Odluke, u potpunosti zabranjuje 
podzakup, kao i svaka druga vrsta korištenja poslovnog 
prostora trećih, bez obzira na pravni osnov.  

Propisana su i pravila postupanja u slučaju većih ulaganja u 

poslovni prostor, s ciljem da se detaljnije propiše procedura, 

uvjeti i postupak kojih se zakupnici moraju držati prilikom 

ulaganja u poslovni prostor u vlasništvu Grada Novigrada-

Cittanova.  

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

Mrežne stranice Grada Novigrada-Cittanova 

www.novigrad.hr.  

 

 

28. prosinac 2022. godine do 27. siječnja 2023. godine  

 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

 Nije bilo podnesenih prijedloga i mišljenja  

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih 
mišljenja i prijedloga  

- 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću 

 

- 

 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 

 

http://www.novigrad.hr/

