ZAPISNIK
sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane 27.06.2019. u
prostoriji vijećnice općine Novigrad s početkom u 20:00 sati
Prisutni članovi vijeća: Antonio Sinovčić, Ivan Bakić, Blaženka Zubčić, Krešimir Pedić,
Nenad Baraba, Ante Kokić , Stojan Viduka ,Slobodan Jergan ,Martina Viduka, Patricia
Baždarić
i Marija Sjauš Baždarić
Odsutni članovi vijeća: Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Mirjana Zubčić ( zapisničar )
Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrĎuje kvorum i otvara 23. sjednicu općinskog
Vijeća Općine Novigrad i daje dnevni red na glasovanje.
Nakon glasovanja jednoglasno se prihvaća sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice općinskog vijeća
2. Pokretanje postupka jednostavne nabave za izradu glavnog projekta IV. faze
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Novigrada – naselje Crnopalj
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe
4. Pokretanje postupka prikupljanja ponuda za podizanje revolving kredita za
sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta i dječjeg vrtića
5. Odluka o naknadi za razvoj odvodnje u naselju Novigrad za korisnike koji nisu
priključeni na sustav odvodnje - rasprava
6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini vijećničke naknade - rasprava
7. Donošenje odluke o godišnjim nagradama općine Novigrad
8. Obrada pristiglih zahtjeva i dopisa
9. Razno

AD 1.
Predsjednik je zapisnik sa 22. sjednice općinskog vijeća stavio na glasovanje , za riječ
se javio vijećnik Slobodan Jergan sa primjedbom da je pod točkom 8.2 Zapisnika
trebalo stajati da je visina pomoći za Zvonka Čulinu i Mladena Cvitića Barabu trebala
iznositi 2.000,00 kn a ne 2.500,00 kako stoji u Zapisniku. Predsjednik je odgovorio da
je odlučeno da će se financirati pola iznosa od tiskanja uz naznaku da se općini daruje
dvadesetak primjera zbirki. Nakon kraće rasprave dizanjem ruku objavljuje da je
zapisnik sa 22. sjednice općinskog vijeća usvojen sa 10 glasova za i 1 suzdržanim.
AD 2.
Pokretanje postupka jednostavne nabave za izradu glavnog projekta IV. faze sustava
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Novigrada – naselje Crnopalj. Načelnik je
upoznao vijećnike da je ovaj projekt uvršten u plan finanaciranja Hrvatskih voda za
2019. godinu i da je omjer financiranja 80 % Hrvatske vode i 20 % općina Novigrad.
Procijenjena vrijednost je 80.000,00 kn bez PDV-a. Za riječ se javio vijećnik Stojan
Viduka sa pitanjem projekta odvodnje i kanalizacije naselja Pridraga, Načelnik je
odgovorio da će se taj dio raditi u sklopu aglomeracije Karinskog mora jer nije moguće
započeti projekt u Pridrazi dok nisu uključena i ostala naselja iz Karinskog mora, a
nositelj projekta će biti Zadarska županija. Nakon kratke rasprave dizanjem ruku sa
10 glasova za i 1 protiv donesena je
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Odluka
o pokretanju postupka jednostavne nabave za izradu glavnog projekta IV. faze
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Novigrada – naselje Crnopalj,
procijenjene vrijednosti 80.000,00 kn bez PDV-a
Koja se prilaže ovom zapisniku

i čini njegov sastavni dio.

AD 3.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodne usluge javne
vodoopskrbe . Načelnik je obrazložio da je u postojeću odluku dodana kategorija
korisnika „Ostale poslovne prostorije“ i „Održavanje zelenih javnih površina“ dok ostale
odredbe iz Odluke ostaju nepromijenjene. Za riječ se javio vijećnik Slobodan Jergan sa
prijedlogom da se u članku 3. stavak 5.2. još ubaci i usluge javne odvodnje. U raspravu
su se uključili i ostali vijećnici koji su podržali prijedlog da se Vodovodu uputi dopis te
je nakon rasprave dizanjem ruku sa 10 glasova za i 1 protiv donesena je
Odluka
o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodne usluge javne
vodoopskrbe
Koja se prilaže ovom zapisniku

i čini njegov sastavni dio.

AD 4.
Odluka o davanju suglasnosti za podizanje revolving kredita za sufinanciranje
izgradnje reciklažnog dvorišta i dječjeg vrtića - Navedena sredstva su potrebna
za pokrivanje dijela sufinanciranja izgradnje reciklažnog dvorišta i dječjeg vrtića. Kredit
u iznosu od 1.700.000,00 kn podiže se na rok godinu dana, a pokrit će se prodajom
zemljišta.
Dizanjem ruku sa 10 glasova za i 1 suzdržanim donesena je
Odluka
o davanju suglasnosti za podizanje revolving kredita u iznosu od
1.700.000,00 kn
Koja se prilaže ovom zapisniku

i čini njegov sastavni dio.

AD 5.
Odluka o naknadi za razvoj odvodnje u naselju Novigrad za korisnike koji
nisu priključeni na sustav odvodnje - Do sada su naknadu za razvoj odvodnje
plaćali samo korisnici koji su bili priključeni na sustav odvodnje i kanalizacije , prijedlog
Vodovoda d.o.o Zadar je da svi korisnici plaćaju naknadu kako bi se unaprijedio sustav
odvodnje i kanalizacije u naselju Novigrad. Za riječ se javio vijećnik Ivan Bakić koji je
se ne slaže sa prijedlogom jer smatra da ni sadašnji sustav nije dobro napravljen. U
raspravu su se uključili i ostali vijećnici koji su predložili da se odluka preimenuje u
naknadu za održavanje koji su priključeni , a za one koji nisu naknadu za razvoj
odvodnje i da iznosi isto odnosno 3,25 kn /m3
Dizanjem ruku sa 8 glasova za , 2 suzdržana i 1 protiv donesena je

O

Odluka
naknadi za održavanje za sve korisnike koji su priključeni na sustav
odvodnje Novigrada u iznosu od 3,25 kn/m3, a svi ostali plaćat će u
jednakom iznosu za razvoj sustava odvodnje u naselju Novigrad
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Koja se prilaže ovom zapisniku

i čini njegov sastavni dio.

AD 6.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini vijećničke naknade – za riječ se javio
vijećnik Ivan Bakić koji je istaknuo da kao predlagatelj povećanja naknade ne želi da
zbog povećanja naknada doĎe do financijskih problema u Općini.
Predsjednik je dao prijedlog da naknada iznosi 250,00 kn po sjednici. Vijećnik Stojan
Viduka dao je prijedlog da se uvede mjesečna naknada.
Nakon kraće rasprave dizanjem ruku sa 10 glasova za i 1 protiv donesena je
Odluka
O povećanju vijećničke naknade na 250,00 kn po sjednici
Koja se prilaže ovom zapisniku

i čini njegov sastavni dio.

AD 7.
Donošenje odluke o godišnjim nagradama općine Novigrad i nagradi za životno
djelo- Prijedlog je da se upute dopisi udrugama i školama kao i cijeloj javnosti da
podnesu svoje prijedloge za dodjelu nagrada. Prijedlozi se mogu podnositi do
22.07.2019. godine.
8. Obrada pristiglih zahtjeva i dopisa
8.1.ProvoĎenje postupka jednostavne nabave radove na radove sanacije i konzervacije
zidova utvrde Fortica u Novigradu procijenjene vrijednosti 180.000,00 kn bez PDV-a
Dizanjem ruku jednoglasno je donesena
Odluka
o pokretanju postupka jednostavne nabave za izvoĎenje radova sanacije i
konzervacije zidova utvrde Fortica u Novigradu procijenjene vrijednosti od
180.000,00 kn bez PDV-a
Koja se prilaže ovom zapisniku

i čini njegov sastavni dio.

8.2.ProvoĎenje postupka jednostavne nabave za izvoĎenje radova popločanja rive u
povijesnoj jezgri u Novigradu procijenjene vrijednosti 485.000,00 kn
Dizanjem ruku jednoglasno je donesena
Odluka
o provoĎenju postupka jednostavne nabave za izvoĎenje radova na popločanju
u povijesnoj jezgri u Novigradu procijenjene vrijednosti 485.000,00 kn bez
PDV-a
Koja se prilaže ovom zapisniku

i čini njegov sastavni dio.

8.3. ProvoĎenje postupka jednostavne nabave za rekonstrukciju kanalizacijskog
sustava odvodnje općine Novigrad procijenjene vrijednosti 495.000,00 kn bez PDV-a.
Dizanjem ruku jednoglasno je donesena
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Odluka
O provoĎenju postupka jednostavne nabave za izvoĎenje radova
Rekonstrukcije kanalizacijskog sustava općine Novigrad procijenjene vrijednosti
495.000,00 kn bez PDV-a
Koja se prilaže ovom zapisniku

i čini njegov sastavni dio.

8.4. ProvoĎenje jednostavne nabave za izvoĎenje radova ureĎenje prostora dječje
igraonice u Novigradu procijenjene vrijednosti 200.000,00 kn bez PDV-a
Dizanjem ruku jednoglasno donesena je
Odluka
O provoĎenju postupka jednostavne nabave za izvoĎenje radova na ureĎenju
prostora dječje igraonice u Novigrad procijenjene vrijednosti 200.000,00 kn bez
PDV-a
Koja se prilaže ovom zapisniku

i čini njegov sastavni dio.

9.
9.1. Usvajanje sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišnih knjiga
za k.o Pridraga – Dizanjem ruku jednoglasno je donesena
Odluka
Usvajanje sporazuma o sufinanciranju poslova obnove zemljišnih knjiga za k.o
Pridraga
Koja se prilaže ovom zapisniku

i čini njegov sastavni dio.

9.2. Načelnik je obavijestio vijećnike da će se javni uvid za UPU golf igrališta Ladina
(R1) održati u periodu od 15.07.2019 do 15.08.2019 .g. , dok će javna rasprava biti
održana 19.07.2019. godine.
9.3. Za riječ se javio vijećnik Ivan Bakić koji je obavijestio vijećnike da je održao
sastanak sa Mjesnim odborom Novigrad koji su iznijeli svoje primjedbe i prijedloge za
unapreĎenje izgleda Novigrada, te je zamolio Načelnika da se ubuduće zapisnici sa
mjesnog odbora dostavljaju vijeću.
Načelnik je objasnio da se sa tom praksom bilo započelo ali da se vijeće zajedno
usuglasilo da to nije potrebno.
9.4.Vijećnik Nenad Baraba ukazao je na problem rasvjete na igralištu u Paljuvu kao i
ureĎenja Novog naselja Paljuv, a vijećnica Patricija Baždarić na potrebu ureĎenja
dječjeg igrališta u Paljvu.
9.5. Vijećnik Stojana Viduka pohvalio je rad radnika na javnim radovima uz naznaku da
bi trebalo još očistiti i naselje Viduke i igralište u Viduka Batura donjih.
Kako se više nitko nije javio za riječ PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu u 222:00 sati.
Klasa: 021-05/19-01/05
Ur.broj:2198/08-19-1
Novigrad, 27.06.2019
ZAPISNIČAR:
Mirjana Zubčić

PREDSJEDNIK
Antonio Sinovčić
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