ZAPISNIK
sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane 25.04 .2019. u
prostoriji vijećnice općine Novigrad s početkom u 19.30 sati
Prisutni članovi vijeća: Antonio Sinovčić, Ivan Bakić, Blaženka Zubčić, Krešimir Pedić,
Nenad Baraba, Ante Kokić , Stojan Viduka ,Slobodan Jergan ,Martina Viduka i Marija
Sjauš Baždarić, Patricija Baždarić
Odsutni članovi vijeća: Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Mirjana Zubčić

( zapisničar )

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrĎuje kvorum i otvara 21. sjednicu općinskog
Vijeća Općine Novigrad.
Nakon glasovanja jednoglasno se prihvaća sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice općinskog vijeća
2. Sporazum o financiranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni
uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za k.o Pridraga i Ugovor o
meĎusobnim pravima i obavezama
3. Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019. g.
4. UvoĎenje autobusne linije Pridraga-Novigrad -Paljuv -Zadar – rasprava i
utvrĎivanje konačnog rasporeda
5. Rekonstrukcija i dogradnja hotela u Novigradu – suglasnost na idejno rješenje
6. Kulturno ljeto 2019. – program - rasprava
7. Obrada zahtjeva i dopisa
8. Razno
AD 1.
Predsjednik je zapisnik sa 20. sjednice općinskog vijeća stavio na glasovanje , kako nije
bilo primjedbi dizanjem ruku objavljuje da je zapisnik sa 20. sjednice općinskog vijeća
jednoglasno usvojen .
AD 2.
Sporazum o financiranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni
uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom za k.o Pridraga i Ugovor o
meĎusobnim pravima i obavezama – načelnik je obavijestio vijećnike da javno
izlaganje i uvid za k.o Pridraga započinje dana 16.5.2019. g. Sukladno tome potrebno
je donijeti zaključak o usvajanju Sporazuma o financiranju naknada članovima
povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka katastarskom izmjerom za katastarsku
općinu Novigrad i Ugovora o meĎusobnim pravima i obavezama . Dizanjem ruku
jendoglasno je donesen
ZAKLJUČAK
O sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području k.o
Pridraga, Općina Novigrad i o potpisivanju Ugovor o meĎusobnim pravima i
obvezama
Zaključak je sastavni dio ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
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AD 3.
Plan upravljanja pomorskim dobrom – Predsjednik je dao prijedlog Plana
upravljanja pomorskim dobrom za 2019. na raspravu.
Za riječ se javio vijećnik
Slobodan Jergan sa prijedlogom da se iz Plana izbace skuteri, prijedlog je podržao i
vijećnik Stojan Viduka . Vijećnik Ivan Bakić je predložio da se skuteri ostave u Planu
uz uvjet da se dodijeli koncesijsko odobrenje samo korisniku sa područja općine
Novigrad ukoliko bude zainteresiranih. Načelnik je takoĎer istaknuo da bi se trebala
odrediti još jedna mikrolokacija i to duž cijele rive , te da paušal iznosi 1.000,00 kn
po danu. Predsjednik je predložio da se Plan uputi na suglasnost u Upravni odjel za
pomorsko dobro , more i promet .Nakon rasprave dizanjem ruku jednoglasno je
donesena
Odluka
O usvajanju Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu.
Odluka i Plan su sastavni dijelovi ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.
AD 4.
UvoĎenje autobusne linije Pridraga-Novigrad -Paljuv -Zadar – Općinski načelnik
je upoznao vijećnike sa prijedlogom Liburnije d.o.o Zadar za uvoĎenje autobusne linije
subotom . Cijena linije je 4.500,00 kn mjesečno ili da se ukine linija koja prometuje
nedjeljom , u tom slučaju linija subotom bi bila besplatna. Vijećnici su podržali
prijedlog sa naznakom da se do slijedeće sjednice odredi polazak za Zadar i povratak
iz Zadra te da se donese konačna odluka.
AD 5.
Rekonstrukcija i dogradnja hotela u Novigradu – suglasnost na idejno rješenje po novom idejnom projektu povećava se širina i visina objekta ali u skladu sa
postojećim uvjetima iz PPUO Novigrad . Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena
Odluka
O davanju suglasnosti na idejni projekt investitora Novi hotel d.o.o,
Tomislava Baždarića 3, 23 312 Novigrad izraĎen po Studio Kušan d.o.o,
Ilica 56, 10 000 Zagreb
Odluka je sastavni dio ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio
6. Prijedlog kulturnog lita 2019. godinu- Načelnik je upoznao vijećnike sa
prijedlogom Kulturnog lita za 2019. godinu . Program čine dogaĎaji koji se odvijaju
već tradicionalno , te će se nadopunjavati. Za riječ se javio vijećnik Nenad Baraba
prijedlogom da se i za Paljuv ostave slobodni termini kako bi se mogao organizirati neki
sportski ili kulturni dogaĎaj. Prijedlog je jednoglasno usvojen .
7.
7.1. Usvajanje statuta Knjižnice i čitaonice u Novigradu – usklaĎenje sa novim
zakonskim odredbama . Dizanjem ruku jednoglasno je donesen
Zaključak
o davanju suglasnosti na Statut Knjižnice i čitaonice Novigrad
Odluka i Statut

sastavni su dijelovi dio ovog zapisnika .

7.2. Usvajanje Zapisnika o očevidu – općinska komisija u sastavu Slobodan Jergan ,
Joso Klapan i Ante Kokić obavili su očevid na temelju zahtjeva Ante Kokića pok. Mile

2

za proširenje svoje k.č na dijelu k.č 2471 k.o Pridraga . Nakon kraće rasprave dizanjem ruku
jednoglasno je donesena
Odluka
O usvajanju zapisnik sa terenskog očevida općinske komisije povodom zahtjeva Ante Kokića
pok.Mile za proširenje svoje k.č na dijelu k.č 2471 k.o Pridraga
Odluka i zapisnik sastavni su dijelovi ovog zapisnika.
7.3.Usvajanje procjembenog elaborata za k.č 281/10 k.o Pridraga površine 269 m2 u
iznosu od 8.800,00 kn izraĎen po ovlaštenom sudskom procjenitelju Draženu Žepini i
raspisivanje natječaja za prodaju navedene čestice. Nakon kraće rasprave dizanjem ruku
jednoglasno je donesena
Odluka
O usvajanju procjembenog elaborata za k.č 281/10 k.o Pridraga površine
269 m2 u iznosu od 8.800,00 kn izraĎen po ovlaštenom vještaku za
graditeljstvo i procjenu nekretnina Dražen Žepina dipl.ing.graĎ. i raspisivanju
natječaja za prodaju k.č 281/10 k.o Pridraga
Odluka je sastavni dio zapisnika.
7.4. Predmet Vinka Čuline- načelnik je obavijestio vijećnike da je obavio razgovor sa
Markom Čulinom sinom Mijata Čuline te da ga je zamolio da popriča s ocem o
izmještanju kokoša ispod prozora Vinka Čuline.
Prijedlog je da se ovaj problem pokuša riješiti mirnim putem.
7.5. Podmirenje duga za električnu energiju za Željka Batura koji se obratio za pomoć
općini Novigrad jer mu je zbog duga isključena električna energija . Radi se o korisniku
minimalne zajamčene pomoći.
Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena
Odluka
podmirenju troškova električne energije za Željka Batura
Odluka je sastavni dio zapisnika.
7.6. Odluka o općinskim porezima - predsjednik vijeća je podsjetio vijećnike da je
na prošloj sjednici donesena Odluka o izmjeni i dopuni odluke o općinskim porezima u
kojoj je stajalo da za sve korisnike koji ne dostave neto korisnu površinu odreĎuje
jedinstvena cijena od 1.200,00 kn godišnje. Prema Zakonu o lokalnim porezima, a
prema naputku Porezne uprave nije moguće odrediti jedinstvenu cijenu već je za
svakog korisnika potrebno dostaviti točnu neto površinu kako bi se Odluka mogla
provoditi sukladno Zakonskim obavezama. Sukladno navedenom predsjednik je
predložio da se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine
Novigrad Klasa: 410-01/19-01/03 ur.br. 2198/01-19-1 , od 28.03.2019. poništi , i da
se dostave podaci o neto površinama za sve korisnike.
Dizanjem ruku jednoglasno je donesena
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Odluka
O poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine
Novigrad Klasa: 410-01/19-01/03 ur.br. 2198/01-19-1 , od 28.03.2019.
Odluka je sastavni dio zapisnika.
8.Razno
8.1. Vijećnik Stojan Viduka postavio je pitanje je li potrebna suglasnost općine
Novigrad za postavljanje štanda na privatnoj čestici. Načelnik je objasnio proceduru
dobivanja suglasnosti.
8.2.Vijećnik Nenad Baraba postavio je pitanje javnih radova u općini Novigrad.
Načelnik je odgovorio da je po raspisanom natječaju pristiglo 39 zamolbi , a na rad će
biti primljeno 25 radnika.
8.3. Vijećnik Ante Kokić postavio je pitanje spajanja škola po novoj reformi. Načelnik je
odgovorio da se ne planira spajanje škola u našoj općini.
8.4. Za riječ se javio vijećnik Ivan Bakić sa prijedlogom za ureĎenjem plaža prije
turističke sezone. Načelnik je odgovorio da se započelo sa ureĎenjem plaže za pse na
području iza Puntice u Pridragi. Vijećnici Stojan Viduka i Slobodan Jergan su predložili da
se do slijedeće sjednice pronaĎe odluka sa općinskog vijeća o odreĎivanju mjesta za
navedenu plažu jer im se čini da je došlo do nesporazuma oko tumačenja lokacije.
Prijedlog su podržali i ostali vijećnici.

Kako se više nitko nije javio za riječ PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu u 21.00 sati.
Klasa: 021-05/19-01/03
Ur.broj:2198/08-19-1
Novigrad, 25.04.2019
ZAPISNIČAR:
Mirjana Zubčić

PREDSJEDNIK
Antonio Sinovčić
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