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ZAPISNIK 

sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane    12.09.2019. u 

prostoriji vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 90:00 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, utvrđuje kvorum i otvara 25. sjednicu općinskog 

Vijeća Općine Novigrad i daje dnevni red na glasovanje.  

 

Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća sljedeći   

                                                                                          

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice općinskog Vijeća 

2. Izgradnja infrastrukture u Poslovnoj zoni Pridraga 1- donošenje odluke o početku 

postupka javne nabave  

3. Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Novigrad za 2019.   

4. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu  studentskih  potpora  

5. Obrada pristiglih  dopisa i zahtjeva    

6. Razno  

 

AD 1. 

Predsjednik je zapisnik sa 24.  sjednice  općinskog vijeća stavio na glasovanje , za riječ 

se javio vijećnik  Slobodan  Jergan sa  prijedlogom  da se  materijali za vijeće  

dostavljaju barem sedam dana prije sjednice kako bi se vijećnici mogli   pripremiti   za  

sjednicu. Predsjednik je odgovorio da  će se ubuduće nastojati   dostaviti materijali u 

predloženom  roku.  Nakon kraće  rasprave dizanjem ruku  objavljuje da je zapisnik sa 

24.sjednice općinskog vijeća   usvojen sa 10 glasova za i 1 suzdržanim .  

  

AD 2.  

Izgradnja  infrastrukture u Poslovnoj zoni Pridraga 1 KK.03.1.2.03.0041 –  

Načelnik je  obrazložio  da je   za izgradnju  infrastrukture  u Poslovnoj zoni Pridraga 1  

potrebno donijeti Odluku o početku postupka  javne  nabave za izgradnju   infrastrukture 

u Poslovnoj zoni Pridraga 1 . Dizanjem ruku  jednoglasno je donesena 

 

Odluka 

O početku postupka    javne nabave za Izgradnju infrastrukture u Poslovnoj zoni 

Pridraga 1 KK.03.1.2.03.0041 
 

Koja se prilaže ovom zapisniku   i čini njegov sastavni dio. 

 

 AD 3. 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Novigrad za 

2019. -   Predsjednik je   dao   polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine 

Novigrad  za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.godine   na raspravu. Nakon 

kratke rasprave u kojoj su sudjelovali   vijećnici  Slobodan Jergan i Marija Sjauš Baždarić 

i tražili obrazloženje  pojedinih  pozicija .  Dizanjem ruku jednoglasno je donesena 

 

Odluka 

O  usvajanju polugodišnjeg izvješća  o izvršenju  Proračuna Općine Novigrad  za 

razdoblje od 01.01.2019 do 30.06.2019. 
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Koja se prilaže ovom zapisniku   i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 4. 

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu  studentskih  potpora  za 

2019./2020. – Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena 

 

Odluka 

O raspisivanju natječaja za dodjelu potpora studentima  s područja općine 

Novigrad za akademsku godinu 2019./2020. 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku   i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 5. Obrada  pristiglih    zahtjeva i dopisa  

5.1. Usvajanje zapisnik o  otvaranju ponuda za prodaju graĎevinskog zemljišta  

Klasa: 944-01/19-01/15, ur.br. 2198/08-19-1  od 12.09.2019. -   Načelnik je   

pročitao zapisnik   o otvaranju ponuda ,  te su vijećnici  prihvatili ponude pod točkom a) i 

pod točkom  c)  , a za  točku  b) zatražit će se  dodatno mišljenje  pravne službe.   

zapisnika o  otvaranju ponuda pristiglih po natječaju za prodaju graĎevinskog 

zemljišta   Klasa: 944-01/19-01/15, ur.br.2198/08-19-1 pod točkom 1. a) i pod 

točkom  1.  c) . 

 

Dizanjem ruku  jednoglasno je donesena 

 

Odluka 

O usvajanju  zapisnika o  otvaranju ponuda pristiglih po natječaju za prodaju 

graĎevinskog zemljišta   Klasa: 944-01/19-01/15, ur.br.2198/08-19-1 pod 

točkom 1. a) i pod točkom  1.  c) . 

 

Zapisnik  o otvaranju ponuda  i Odluka  se prilažu ovom zapisniku   i čini njegov sastavni 

dio. 

 

5.2. Izdavanje suglasnosti  u predmetu pok.Lavoslava Klapana -  nakon smrti pok. 

Lavoslava Klapana  potrebno je donijeti izmjenu rješenja za prodaju  građevinskog   

zemljišta   njegovim   nasljednicima Ivici Klapanu i Mladenu  Klapanu. Dizanjem ruku 

jednoglasno  je donesena  

 

Odluka 

O davanju suglasnosti za izmjenu rješenja  za  prodaju graĎevinsko  zemljište 

na Ivici Klapanu i Mladenu  Klapanu 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku   i čini njegov sastavni dio. 

 

5.3. Zahtjev  Nevenke Berber  za  zamjenu zemljišta u svrhu okrupnjavanja parcele  -  

nakon kraće rasprave  donesen je Zaključak  da se sklopi  Ugovor   o zamjeni   između 

Nevenke Berber i   Općine Novigrad. 

 

5.4. Zahtjev Miroslave Mandić za otkup č.z 3032/2  k.o  Novigrad -   Nakon glasovanja 

jednoglasno je   usvojen prijedlog da se  č.z 3032/2  k.o Novigrad   ne prodaje do 

konačnog  definiranja   ceste  i projekta odvodnje za naselje   Gajine.    

5.5. Zahtjev  Marije   Janke  za gradnju  garaže -  vijećnica Marija Sjauš Baždarić 

predložila je da se iziđe na teren kako bi se utvrdilo činjenično stanje. Prijedlog je 

jednoglasno usvojen .  
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5.6. Zahtjev Marija Kokića – za odustajanje od   kupnje   građevinskog terena  na dijelu  

k.č  2471 k.o Pridraga  površine 570 m2  zbog financijskih problema , te ujedno moli da 

mu se naknada za jamčevinu i kupnju terena  vrate.  

Nakon kraće rasprave  jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o prihvaćanju zahtjeva za    odustajanje od kupnje  graĎevinskog zemljišta   

dijela k.č  2471 k.o Pridraga , a o povratu jamčevine raspravljat će se na 

slijedećoj  sjednici 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku   i čini njegov sastavni dio. 

 

5.7. Zahtjev  Luke i Martine Ledenko –  zahtjev je prihvaćen ali će se obaviti i razgovor 

jer su zatražili i Izmjenu PPUO Novigrad  radi uvrštenja svoje parcele  u građevinsko 

zemljište.  

5.8. Ante   Baraba -    sanacija kuće Zekić , uputit će se  dopis  građevinskoj inspekciji.  

 

6. 

6.1. Za riječ se javio vijećnik Ivan Bakić  ukazavši na  problem   između  Mile Gvardiol  i 

Damira Anzulovića , a koji se odnosi na pravo prolaza javnim putem. Također je ukazao 

na problem  ispuštanja kanalizacije  u Novigradu te moli hitnu sanaciju. Načelnik je 

odgovorio da    je za sanaciju potrebno  najprije napraviti  projekt i da će ga aktualizirati 

kod Hrvatskih voda.  

6.2. Za riječ se javio vijećnik Stojan  Viduka sa zamolbom da njegova izjava uđe u 

zapisnik s obzirom da ga  vijećnik Ivan Bakić proziva zbog njegovog odnosa  prema 

Novigradu. Naime, vijećnik  Stojan Viduka  smatra  da je njegova želja da kao vijećnik 

doprinosi razvitku Novigrada, te da ga se pogrešno shvaća.  

6.3.   Za riječ se javio  vijećnik Krešimir Pedić  sa pitanjem u kojem statusu je predmet 

Anke Babić, Načelnik je  odgovorio  da  je u fazi rješavanja.  

6.4. Za riječ se ponovno javio vijećnik  Stojan Viduka sa pitanjem  granica katarske 

općine Pridraga i Biljane  gornje jer po njegovom saznanju došlo je do pomjeranja istih.  

Načelnik je odgovorio da on nije upoznat s time , ali da će uputiti dopis Katastru Zadar   

da napravi usporedbu granica unatrag 200 godina.  

6.5.Za riječ se javio vijećnik Slobodan   Jergan  sa prijedlogom   da se na parkiralište  

kod groblja  do izgradnje mrtvačnice posadi drveće.  Načelnik je odgovorio da  za 

mrtvačnicu   i parkiralište postoji projekt  u kojem je  riješeno  krajobrazno  uređenje, pa 

da bi  trebalo sačekati da  se projekat aplicira na neki od slijedećih natječaja.  

 

Kako se više nitko nije javio za riječ PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu u 20:30  sati.  

 

Klasa: 021-05/19-01/07 

Ur.broj:2198/08-19-1 

Novigrad,  12.09.2019 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK 

Mirjana Zubčić        Antonio Sinovčić  

 


