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ZAPISNIK 

sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane  18.12.2019. u 

prostoriji vijećnice općine Novigrad  s  poĉetkom u 17:00 sati 

 

Prisutni ĉlanovi 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 ĉlanovi vijeća:    

Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Mirjana Zubčić   ( zapisničar ) 

 

Predsjednik Vijeća  pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i otvara 27. sjednicu općinskog 

Vijeća Općine Novigrad i daje dnevni red na glasovanje.  

 

Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća sljedeći   

                                                                                          

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice općinskog Vijeća općine Novigrad  

2.  I. Izmjene i dopune proračuna općine Novigrad za 2019.godinu-donošenje  

Odluke  

3. Plan proračuna  općine Novigrad za 2020.godine- Donošenje odluke  

4. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama  

5. Urbanistički plan uređenja golf igrališta Ladina ( R1) sa pratećim  sadržajima– 

Donošenje odluke  o donošenju  

6. Odluka o određivanju pravnih osoba  od interesa za sustav civilne zaštite na 

području općine Novigrad  

7. Analiza stanja  sustava civilne zaštite za 2019. godinu, donošenje plana razvoja 

sustava civilne zaštite za 2020. g. na području općine Novigrad s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje  

8. Plan i program rada Knjižnice i čitaonice Novigrad za 2020.g.- Donošenje Odluke  

9. Usvajanje  zapisnika   za Poslovnu zonu Pridraga 1 

10. Davanje suglasnosti Anti Narančiću za prodaju č.z 1718 ( nova izmjera)  k.o 

Pridraga površine 673 m2  

11. Prodaja zemljišta u naselju Ćuskijaš  za potrebe sufinanciranja izgradnje dječjeg 

vrtića u  naselju Pridraga  

12. Obrada pristiglih  zahtjeva  

 prijedlog kupnje vozila za DVD Novigrad i DVD Pridraga  

 donošenje odluke o nabavi sadnog materijala  

 zahtjev Mathiasa Pedića za kupnju građevinskog  zemljišta   za stambeno 

zbrinjavanje  

 zahtjev Zorana  Bakića  

 zahtjev Josipa Kokića  

 zahtjev Udruge  Jedina solucija  

       13. Razno 

 

 

AD 1. 

Predsjednik je zapisnik sa 26.  sjednice  općinskog vijeća stavio na glasovanje , dizanjem 

ruku objavljuje da je  zapisnik sa 26.sjednice općinskog vijeća  usvojen sa 10 glasova za 

i 1 suzdržanim .  

  

AD 2.  

Predsjednik je  prijedlog  I. izmjena i dopuna  proračuna Općine Novigrad za 2019. g. 

stavio  na glasovanje. Nakon kraće rasprave i  obrazloženja pojedinih stavki , dizanjem 

ruku jednoglasno je donesena  
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Odluka 

O usvajanju I.  Izmjena i dopuna proraĉuna Općine Novigrad za 2019. godinu 

 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD 3. 

Predsjednik je otvorio raspravu o prijedlogu Plana proračuna za 2020.godinu. Za riječ se 

javio vijećnik Stojan Viduka sa pitanjem izgradnje nogostupa u Pridrazi, te cesta od škole 

do Ćuskijaša. Načelnik je odgovorio da  su sredstva  za projektirani dio  nogostup 

predviđena  u 2020.g. , a ostale   ceste  će se raditi  u suradnji sa  Županijskom upravom 

za ceste i još  se ne zna koliki će biti dio sufinanciranja Općine Novigrad, nakon 

potpisivanja ugovora sa ŽUC-om  napravit će se rebalans Proračuna. 

Vijećnik Slobodan Jergan predložio je da se sa Hrvatskim šumama  očiste i šumski  

putevi na području Općine. Načelnik je odgovorio da se prije turističke sezone uredi veći 

dio navedenih puteva. Vijećnik Jergan također je  postavio pitanje smanjenja sredstava 

za izgradnju  mrtvačnice u Pridrazi. Načelnik je odgovorio da  ni ta sredstva nisu 

stavljena u Proračun  jer trenutno nema  raspisanih  natječaja za ovu vrstu investicije.  

Nakon kraće rasprave  dizanjem ruku jednoglasno  je donesena  

 

Odluka 

o  usvajanju Plana proraĉuna općine Novigrad za 2020. godinu 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD 4.  

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, 

izgubljenim i divljim životinjama  usklađena  je sa Zakonom.  Općina Novigrad ima 

potpisan Ugovor o zbrinjavanju   napuštenih životinja  sa azilom u Privlaci.  

Nakon kraće  rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o uvjetima i naĉinu držanja kućnih ljubimaca i naĉinu postupanja s napuštenim, 

izgubljenim i divljim životinjama 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD 5.  

Predsjednik je prepustio riječ Načelniku koji je ukratko  upoznao vijećnike da je  

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja  dalo  suglasnost na konačni 

prijedlogUPU golf igrališta (R1)   Ladina - s pratećim sadržajima   te  je potrebno donijeti 

odluku o usvajanju Plana.  

Dizanjem ruku jednoglasno je donesena 

  

Odluka 

o donošenju  Urbanistiĉkog  Plana ureĊenja golf igrališta (R1) Ladina – s 

pratećim sadržajima 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
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AD 6.  

 Predsjednik je upoznao vijećnike da je na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3.  

Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18),potrebno donijeti 

Odluka o određivanju pravnih osoba  od interesa za sustav civilne zaštite na području 

općine Novigrad. 

Dizanjem ruku  jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o odreĊivanju pravnih osoba  od interesa za sustav civilne zaštite na podruĉju 

općine Novigrad 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD 7.  

Pod ovom točkom  Načelnik je upoznao vijećnike sa aktivnostima koje su se obavile  na 

području  sustava civilne zaštite za 2019. godine  koje općina provodi sukladno 

zakonskim odredbama.  

Dizanjem ruku  jednoglasno je donesen 

 

ZAKLJUĈAK 

o prihvaćanju Analize stanja  sustava civilne zaštite za 2019. godinu, donošenje 

plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020. g. na podruĉju općine Novigrad s 

financijskim uĉincima za trogodišnje razdoblje 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD 8.  

Plan i program rada Knjižnice i ĉitaonice Novigrad za 2020.g. 

Predsjednik je  stavio na glasovanje Plan i program rada Knjižnice i čitaonice Novigrad za 

2020.g.Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o usvajanju Plan i program rada Knjižnice i ĉitaonice Novigrad za 2020.g. 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD 9. 

 Usvajanje zapisnika za poslovnu zonu Pridraga 1- Načelnik je obrazložio da  je u 

Poslovnoj zoni Pridraga 1 općina Novigrad knjižni vlasnik ali da se u novoj katastarskoj 

izmjeri pojavilo puno posjednika  sa kojima je postignut dogovor oko iznosa nadoknade  

sredstava za zemljište. Posjednici su  imenovali svog predstavnika za zastupanje u 

navedenoj stvari, radi se  o Anti Viduki , Slavkovom. Sukladno navedenom načelnik 

predlaže da se  u povjerenstvo općine Novigrad imenuju Joso Klapan, Željka Kokić i 

Mirjana Zubčić. Za riječ se javio vijećnik Stojan Viduka koji smatra da se radi o uzurpaciji 

zemljišta od strane navedenih posjednika.  

Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena 

 

Odluka 

o usvajanju zapisnika  za Poslovnu zonu Pridraga 1 sa sastanka održanog 

03.12.2019. u Pridrazi  po kojoj će raspisati natjeĉaj za prodaju graĊevinskih 

parcela  u Poduzetniĉkoj zoni Pridraga 1 po poĉetnoj cijeni od 120,00 kn /m2  

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
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AD10. 

Davanje suglasnosti Anti Narančiću za prodaju č.z 1718 ( nova izmjera)  k.o Pridraga 

površine 673 m2 – nakon kraće rasprave  dizanjem ruku jednoglasno se donosi  

 

 

Odluka 

o davanju suglasnosti  Anti  Naranĉiću za prodaju ĉ.z 1718 k.o Pridraga površine 

673 m2 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD 11.  

Prodaja zemljišta u naselju Ćuskijaš  za potrebe sufinanciranja izgradnje dječjeg vrtića u  

naselju Pridraga -  predsjednik je otvorio raspravu pod ovom točkom.  Načelnik općine 

Novigrad je istaknuo da početna cijena  ne smije biti manja od procijenjene vrijednosti 

sudskog procijenitelja po zonama , a prikupljena sredstva  će biti utrošena za izgradnju 

dječjeg vrtića u Pridrazi.  Za riječ se javio vijećnik Stojan Viduka istaknuvši  da je nužno 

postići što veću cijenu jer se radi o atraktivnoj  lokaciji  te predlaže da otvaranje ponuda 

bude na  sjednici općinskog vijeća.   Nakon kraće rasprave   dizanjem ruku donesena je  

 

Odluka 

o prodaju graĊevinskih terena na podruĉju naselja Ćuskijaš po poĉetnoj cijeni 

od 107,00 Eura/m2 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD 12. 

12.1. Prijedlog kupnje vozila za DVD Novigrad i DVD Pridraga – kupnjom ova dva vozila 

kvalitetno bi se riješio problem vozila DVD-a  koji su dotrajali,  ujedno služe i za prijevoz 

djece . Nakon kraće rasprave   dizanjem ruku donesena je 

 

Odluka 

o kupnji  vozila Renault traffic  za potrebe DVD Novigrad i DVD Pridraga putem  

financijskog leasinga 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

12.2.Pod  ovom točkom predsjednik  je predložio da se uputi poziv za iskaz interesa za 

nabavu sadnog materijala za 2020. godinu  mještanima sa područja općine Novigrad , te 

da se nakon toga uputi poziv za dostavu ponuda dobavljačima za nabavu sadnog 

materijala. 

Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o nabavi sadnog materijala za 2020. godinu 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

 

12.3. Zahtjev Mathiasa Pedića  i Dina Pedića  za kupnju građevinskog  zemljišta   za 

stambeno zbrinjavanje – nakon krace rasprave  jednoglasno je donesena 
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Odluka 

o raspisivanju natjeĉaja za prodaju graĊevinskog zemljišta  k.ĉ 6208  k.o 

Pridraga  površine 1158 m2 ( nove izmjere) i k.ĉ 6209 k.o Pridraga  površine 

1606 m2 ( nove izmjere )  radi stambenog zbrinjavanja 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

 

12.4. Zahtjev Zorana Bakića- nakon kraće rasprave jednoglasno je donesen zakljuĉak 

da  se imenuje  komisija u sastavu Nenad Baraba i Joso Klapan te da se iziđe na teren i 

pokuša pronaći najbolje  rješenje.  

 

 

12.5.Zahtjev  Josipa Kokića za otkup  dijela k.č 2471 k.o Pridraga,  površine  cca 55 m2 i  

dio k.č 2904/6 k.o Pridraga  površine cca 20 m2.  Predsjednik je dao prijedlog da se 

donese odluka o prodaji navedenih  čestica  nakon izmjene UPU Grubići- Ćuskijaš-Vrulja. 

Dizanjem ruku jednoglasno je  podržan prijedlog  o donošenju  

 

Odluke 

o prodaji  dijela k.ĉ 2417  i k.ĉ  2904/6  sve  k.o Pridraga  nakon  Izmjena UPU 

Grubići-Ćuskijaš-Vrulja  

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

12.6.Zahtjev  Udruge Jedina solucija  za  financijsku pomoć  za  kupnju  objektiva u 

iznosu od 9.784,05 kn  -  dizanjem ruku jednoglasno je donesena 

 

Odluka 

 o financijskoj pomoći Udruzi  Jedina solucija  u iznosu od 9.784,05 kn 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

12.7.Donošenje Odluke o donošenju  Urbanističkog plana uređenja  Autokampa  Pridraga 

-  nakon kraće rasprave  dizanjem  ruku jednoglasno je  donesena  

 

Odluka 

o donošenju    Urbanistiĉkog plana ureĊenja  Autokampa  Pridraga 

 

koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Kako se više nitko nije javio za riječ PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu u 18:30  sati.  

 

Klasa: 021-05/19-01/09 

Ur.broj:2198/08-01-19-1 

Novigrad,  18.12.2019 

 

ZAPISNIĈAR:       PREDSJEDNIK 

Mirjana Zubčić        Antonio Sinovčić  

 

 


