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ZAPISNIK 

sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane    28.03.2019. u 

prostoriji vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 19.00 sati 

 

Prisutni članovi vijeća: Antonio Sinovčić, Ivan Bakić, Blaženka Zubčić, Krešimir Pedić, 

Nenad Baraba, Ante Kokić  , Stojan Viduka ,Slobodan Jergan ,Martina Viduka   i  Marija 

SjaušBaždarić 

Odsutni članovi vijeća:   Patricija Baždarić 

 

Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Mirjana Zubčić   ( zapisničar ) 

 

Predsjednik Vijeća  pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i otvara 20. sjednicu općinskog 

Vijeća Općine Novigrad.  

 

Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća sljedeći   

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice  općinskog vijeća 

2. Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Novigrad za 2018.g. - Odluka o usvajanju  

3. Odluka o porezu na kuće za odmor – rasprava ( u prilogu stara Odluka)  

4. Prijedlog odluke o dopuni članka 84. i 85. PPU Općine  Novigrad  

5. Obrada zahtjeva i dopisa 

6. Razno  

 

 

AD 1. 

Predsjednik je zapisnik sa 19.  sjednice  općinskog vijeća stavio na glasovanje , za riječ 

se javio vijećnik Ivan Bakić  sa primjedbom da  se u zapisnik nije unio  njegov prijedlog 

da  će  se na sljedećoj sjednici  općinskog  vijeća   raspravljati  o povećanju vijećničkih 

naknada.  Nakon kraće  rasprave dizanjem ruku  objavljuje da je zapisnik sa 19. sjednice 

općinskog vijeća  jednoglasno  usvojen .  

  

AD 2.  

Izvješće o radu  Knjižnice i čitaonice Novigrad za 2018. godinu – Odluka o 

usvajanju.Pod ovom točkom nakon kratke rasprave   dizanjem ruku jednoglasno je 

donesena  

 

Odluka 

o  usvajanju Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice Novigrad za 2018. godinu 

 

Odluka je sastavni dio ovog  zapisnika  i čini njegov sastavni dio. 

 

 

AD 3. 

Odluka o   izmjeni i  dopuni  članka 12. Odluke  o općinskim porezima općine 

Novigrad-  Predsjednik  je  obrazložio da se do sada  porez na kuće za odmor naplaćivao 

svima u istom i godišnjem  iznosu    , te predlaže da   se naplaćuje  po  stvarnoj neto 

korisnoj  površini   , a da iznos ostane isti 12,00 kn /m2 ,  a za sve koji ne dostave neto 

korisnu površinu da   se obračunava za  površinu od 100 m2 . Za riječ se javio vijećnik   

Slobodan Jergan  sa prijedlogom  da iznos bude 10,00 kn /m2.  

U raspravu su se uključili i  ostali vijećnici te je nakon  rasprave  dizanjem  ruku 

jednoglasno   je donesena  
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Odluka 

O izmjeni i dopuni članka 12. Odluke o općinskim porezima Općine Novigrad 

 

Odluka je sastavni dio ovog  zapisnika  i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 4.  

Prijedlog odluke o izmjeni  i dopuni članka 84. i 85. PPU Općine  Novigrad  

Predsjednik je prepustio riječ Načelniku  koji je  upoznao vijećnike sa zahtjevom Marina 

Zubčića koji je podnio zahtjev za  izdavanje građevinske dozvole  za izgradnju destilerije 

za smilje  te je potrebno donijeti Odluku o   izmjeni i dopuni  članka 84. i 85. PPU Općine  

Novigrad.   

Vijećnik Stojan Viduka postavio je pitanje odnose li se izmjene i dopune i na druge 

investitore? 

Načelnik je odgovorio da  će izmjene i dopune koristiti svim investitorima.  

Nakon  rasprave  dizanjem  ruku jednoglasno   je donesena  

 

Odluka 

O izmjeni i dopuni članka 84. i 85 . PPU Općine Novigrad 

 

Odluka je sastavni dio ovog  zapisnika  i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 5.  

Obrada pristiglih  zahtjeva i dopisa  

 

5.1. Usvajanje zapisnika o otvaranju ponuda po natječaju za prodaju 

graĎevinskog zemljišta- po raspisanom natječaju pristigle su četiri ponude  od kojih je 

jedna nevažeća jer  nije uplaćena jamčevina. 

Za dio k.č 512/1 k.oPridraga nije pristigla niti jedna ponuda , te se daje prijedlog da se 

za navedenu česticu  ponovno raspiše natječaj nakon što se utvrde zakonske mogućnosti 

smanjenja  procjene vrijednosti zemljišta.   

Nakon kraće  rasprave  dizanjem ruku  jednoglasno je donesena 

 

Odluka 

O usvajanju  zapisnika po natječaju za prodaju graĎevinskog zemljišta  Klasa: 

944-01/19-01/03, ur.br. 2198/08-19-1 

 

 

Odluka i zapisnik o otvaranju ponuda sastavni su dijelovi Zapisnika.  

 

5.2. Odluka o  objavi javnog poziva  o evidentiranju nerazvrstane ceste za dio 

k.č 4790 k.o Novigrad – Pod ovom točkom nakon kraće rasprave dizanjem ruku 

jednoglasno je donesena 

 

 

 

 

 

 

Odluka 

O  objavi javnog poziva  o evidentiranju nerazvrstane ceste  na dijelu k.č 4790 

k.o Novigrad 

 

Odluka je sastavni dio ovog  zapisnika  i čini njegov sastavni dio. 
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5.3. Izmjena   članka 9. UPU naselja Crnopalj -  u članak 9. UPU naselja  Crnopalj   

dodaje se stavak : Iznimno van planom propisanog gradivog dijela čestice , može s  

smjestiti bazen .  

Nakon kraće rasprave  dizanjem ruku jednoglasno je  donesena  

 

Odluka 

O  izmjeni  članka 9. UPU   naselja Crnopalj 

 

Odluka je sastavni dio ovog  zapisnika  i čini njegov sastavni dio. 

 

6.Razno 

6.1. Rasprava o  Izmjeni i dopuni članka 83.  i 100 a.  PPU Općine Novigrad  - 

Pod ovom točkom nakon kraće rasprave dizanjem ruku  jednoglasno je donesen 

Zaključak  da se  prijedlog   izmjene i dopune članka 83. i 100 a  PPU općine Novigrad 

pošalje Izrađivaču  Izmjena i dopuna PPU općine Novigrad.  

Prijedlog je sastavni dio zapisnika.  

 

6.2.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  za nabavu   općinskog vozila putem 

operativnog leasinga – po provedenom  postupku jednostavne nabave pristigla  je jedna 

ponuda i to Erste &Steirmarkischeleasinga u iznosu od 118.107,00  kn  bez PDV-a,  na 

rok od 6 godina.  Predloženo je da se   postojeće vozilo   procijeni i proda.  

Nakon kraće rasprave  dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o odabiru najpovoljnije ponude  za nabavu općinskog vozila  putem operativnog 

leasinga u iznosu od  118.107,00 kn bez PDV-a 

 

 

Odluka je sastavni dio ovog  zapisnika  i čini njegov sastavni dio. 

 

6.3. Plan  gospodarenja otpadom  općine Novigrad za 2018.g. usvajanje izvješća  – pod 

ovom   točkom  dizanjem ruku jednoglasno je donesena 

 

 

Odluka 

O usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom   Općine Novigrad 

za 2018.g. 

 

Odluka je sastavni dio ovog  zapisnika  i čini njegov sastavni dio. 

 

6.4.Odluka o davanjusuglasnostinaprovedbuulaganja u projekt  “Uređenje/ 

rekonstrukcijadječjeigraonice u Novigradu” i projekt “ Izgradnjapješačkestaze”  

usvrhuprijavenaNatječajzaprovedbu T.O.2.1.1. Izgradnja i 

rekonstrukcijajavneinfrastrukture u svrhupoboljšanjakvaliteteživotanapodručju LAG-a. 

Načelnik  jeupoznaovijećnike  da je LAG   Buraraspisaonatječajte je 

potrebnodonijetiOdluku o davanjusuglasnotizapredmetninatječaj.  

Dizanjemrukujednoglasno je donesena 

 

Odluka 

O davanjusuglasnostizaprovedbuulaganja u projekt 

“ UreĎenje /rekonstrukcijadječjeigraonice u Novigradu”  i projekt 

“  Izgradnjapješačkestaze” 

 

 

Odluka je sastavni dio ovog  zapisnika  i čini njegov sastavni dio. 
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6.5.  

1.  Vijećnik  Ivan Bakić postavio je pitanje  u kojoj je fazi  strateška procjena  za golf 

igralište Ladina  –  Načelnik je odgovorio   da je procjena  pri kraju  i  vijećnici će je  

dobiti na uvid .  

2. Vijećnica Blaženka Zubčić    postavila je pitanje   autobusne linije  subotom   o čemu 

je već bilo riječi na vijeću. Načelnik je odgovorio da  je Liburniji poslan naš prijedlog da 

sufinanciramo  polovicu ponuđenog iznosa.  

3.  Vijećnica  Martina Viduka upozorila je problem pješačkog prijelaza kod trgovine 

Bakmaz    gdje učenici pretrčavaju  cestu . Načelnik je odgovorio  da  nije moguće imati 

toliko pješačkih prijelaza na  Državnoj cesti , te da će dati prijedlog  da se prijelaz kod 

kružnog toka prebaci ispred trgovine Bakmaz d.o.o.  

4.Predsjednik  vijeća je  ukazao na problem   ležećih policajaca u Novigradu, koji stvaraju  

buku. Na to se nadovezala i  vijećnica   Marija SjaušBaždarić  koja smatra da  su 

postavljeni na pogrešna mjesta te da bi umjesto njih na početak rive    trebalo staviti 

trepteće  svjetlo sa ograničenjem  brzine.  

5. Vijećnik Ivan Bakić   upozorio je na loše stanje šume  i  slabu prohodnost Drage te 

predložio  da se   pozovu Hrvatske šume i Hrvatske vode   da očiste navedeno područje. 

Načelnik je odgovorio da    je to čišćeno prije nekoliko godina .   Također je   postavio 

pitanje povećanja vijećničkih naknada. U raspravu se uključio i vijećnik Stojan Viduka 

koji  je predložio da  do slijedećeg vijeća  predsjednik napravi prijedlog.  

6. Vijećnica Marija SjaušBaždarić postavila je pitanje ceste uz Figuricu   , načelnik je  

odgovorio da je u tijeku sanacija i da će se postaviti zaštitna mreža.  

 

 

 

Kako se više nitko nije javio za riječ PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu u 20.40 sati.  

 

 

Klasa: 021-05/19-01/02 

Ur.broj:2198/08-19-1 

Novigrad,  28.03.2019 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK 

Mirjana Zubčić        Antonio Sinovčić  

 


