ZAPISNIK
sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane 21.07.2020. u
prostoriji vijećnice općine Novigrad s poĉetkom u 19:30 sati
Prisutni ĉlanovi vijeća: Antonio Sinovčić, Blaženka Zubčić, Krešimir Pedić, Nenad
Baraba, Stojan Viduka ,Slobodan Jergan ,Martina Viduka, , Ante Kokić , Ivan Bakić i Ive
Blašković
Odsutni ĉlanovi vijeća: Patricia Baždarić
Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Mirjana Zubčić ( zapisničar )
Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, te upoznaje vijećnike da je umjesto vijećnice
Marije Sjauš Baždarić koja je dala ostavku , novi vijećnik Ive Blašković. Predsjednik je
pročitao tekst prisege te je vijećnik Ive Blašković je prisegnuo. Predsjednik utvrđuje
kvorum i otvara 31. sjednicu općinskog Vijeća Općine Novigrad i daje dnevni red na
glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se prihvaća slijedeći
DNEVNI RED
Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
Odluka o osnivanju dječjeg vrtića i programa rada dječjeg vrtića
Odluka o izradi II.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „ Crnopalj“
Prijedlog Odluke o uklanjanju stoke (ovaca, koza, kokoši i sl.) iz naselja Paljuvzahtjev Zoran Bakića
5. Prijedlog Odluke o novom Ugovoru o korištenju prostora pekare u Novigradu
6. Obrada zahtjeva i dopisa
- Upoznavanje sa znanstvenim skupom 800. g. od spomena imena Novigrad
7. Razno
- Prvokup dijela Vlaktović dvora – ponuda Višnje Jelić Muck
- Izvješće o otvaranju ponuda za prodaju zemljišta u Pridrazi
....... ostalo
1.
2.
3.
4.

AD 1.
Predsjednik je zapisnik sa 30. sjednice općinskog vijeća stavio na glasovanje , za riječ
se javio vijećnik Slobodan Jergan sa primjedbom da se u zapisnik nije stavilo njegovo
pitanje Odluke isplate sredstava udruzi Jedina solucija iz Pridrage te pitanje
zapošljavanja lučkog kapetana u Novigradu . Nakon kraće rasprave dizanjem ruku
objavljuje da je zapisnik sa 30.sjednice općinskog vijeća jednoglasno usvojen .
AD 2.
Načelnik je ukratko upoznao vijećnike sa hodogramom za osnivanje dječjeg vrtića i prva
stavka je donošenje Odluke o osnivanju dječjeg vrtić. Za riječ se javio vijećnik Slobodan
Jergan za pojašnjenje članka 5. Odluke, te daje prijedlog da se u Upravno vijeće
imenuju dva člana općinskog vijeća i jedan djelatnik općine , te da u članak 19. stavak
2. stoji najmanje jednom godišnje izvijestiti Osnivača o radu i poslovanju. Načelnik je
odgovorio da je Odluka usklađena sa Zakonom ali da će se prijedlog proslijediti pravnoj
službi. Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena
Odluka o osnivanju djeĉjeg vrtića Školjić u Pridrazi
Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD 3.
Odluka o izradi II.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „ Crnopalj“- ovim
izmjenama ide se na korekciju prometne mreže prema prikupljenim prijedlozima.
Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena
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Odluka
o izradi II.izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana ureĊenja „ Crnopalj“

Koje se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD 4.
Prijedlog Odluke o uklanjanju stoke (ovaca, koza, kokoši i sl.) iz naselja Paljuv-zahtjev
Zoran Bakića - predmet se odnosi na gosp. Ivu Gnjatovića koji drži stoku u blizini
stambenog objekta Zorana Bakića koji se ne pridržava Odluke o komunalnom redu po
kojoj je dužan redovito čistiti štalu i primjereno skladištiti đubar. U tu svrhu općina
Novigrad je spremna pomoći u sufinanciranju troškova izmještanja štale i đubrenjaka.
Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesen zaključak da se izda
opomena Ivi Gnjatoviću po kojoj je dužan u roku od 5 dana očistiti otvoreno gnojilište
iz dvorišta. Također je dužan pri čišćenju štale odmah odvesti gnoj, a ne ga deponirati
u dvorište . Također se daje suglasnost za sufinanciranje preseljenja štale.
AD 5.
Prijedlog novog Ugovora o korištenju prostora pekare u Novigradu- Načelnik je ukratko
obrazložio da općina Novigrad iako je vlasnik navedenog prostora ne može upravljati s
njime jer je Ugovor o ustupanju na korištenje nekretnine od 29.04.1996. g. važeći ,
a ništa ne definira . Novim ugovorom bi se definiralo stvarno stanje i uredilo bi se
vlasništvo i način korištenja. Za riječ se javio vijećnik Ivan Bakić koji ističe da problem
sa Pekarom traje godinama , te daje prijedlog da se u Ugovor kao uporabnikstanovatelj stavi samo Marija Krasniqi bez supruga i naknada u iznosu od 1,00 kn , te da
se prijedlog Ugovora
dostavi na mišljenje Mjesnom odboru i Pekari Dalmacija, a
nakon njihova očitovanja u roku od mjesec dana donese Odluka o usvajanju. Ako
pekar Marija Krasniqi ne prihvati Ugovor , općina neka donese Odluku o zabrani pečenja
kruha u povijesnoj jezgri.
Nakon kraće rasprave dizanjem ruku prijedlog je jednoglasno usvojen.
AD 6.
6.1. Upoznavanje sa znanstvenim skupom 800. g. od spomena imena Novigradnačelnik je ukratko upoznao vijećnike sa programom skupa koji će se održati dana
31.07.2020. godine kao i sa ugovorom sa Sveučilištem u Zadru o financiranju
troškova znanstvenog skupa i tiskanje zbornika po kojem se očekuju ukupni troškovi od
60.000,00 kn gdje bi trošak općine Novigrad bio 30.000,00 kn , a možda i manji.
AD 7.
7.1. Prvokup dijela Vlaktović dvora – ponuda Višnje Jelić Muck- nakon kraće rasprave
jednoglasno je donesen zaključak da općina Novigrad nema trenutno financijskih
sredstava za kupnju navedene nekretnine . Zahvaljuje se obitelji na ponudi prvokupa.
7.2. Izvješće o otvaranju ponuda za prodaju zemljišta u Pridrazi – Nakon kraće
rasprave jednoglasno je donesena
Odluka
O usvajanju Zapisnika o otvaranju ponuda za prodaju zemljišta u predjelu
Ćuskijaš, k.o Pridraga

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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7.3. Zamolba osnovnih škola za pomoć u sufinanciranju radnih materijala - prijedlog
ravnatelja škola je da se umjesto likovnog pribora ovu godinu sufinancira nabava
radnih materijala za učenike. Sukladno tome dostavili su i ponude za OŠ braće Radić
Pridraga u iznosu od 25.741,00 kn i za OŠ Novigrad u iznosu od 13.197,00 kn . Nakon
kraće rasprave dizanjem ruku jendoglasno je donesena
Odluka
O sufinanciranju nabave radnih materija za uĉenike OŠ braće Radić u iznosu
od 25.741,00 kn , a za OŠ Novigrad u iznosu od 13.197,00 kn.
Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio
7.4. Ulaganje u šumsko-edukativne staze Mjera 8.5.2 - Načelnik je upoznao vijećnike da
je po ovoj mjeri općina Novigrad dobila sredstva za uređenje šumsko - edukativne
staze u Paljuvu .Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena
Odluka
da se provede postupak nabave i izabere izvoĊaĉ za izvoĊenje radova na
ureĊenju šumsko – edukativne staze u naselju Paljuv
Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio
7.5.Projekt proširenja mjesnog groblja u Pridrazi- po projektu je predviđena izgradnja
duplih grobnica , ali će se nastojati da se izgradi i nekoliko jednostavnih grobnica .
Treba pokrenuti postupak nabave te bi se nakon prikupljenih ponuda vidjelo kolika bi
bila cijena grobnice za korisnike o čemu bi se vijeće bilo obavješteno na slijedećoj
sjednici općinskog vijeća.
Za riječ se javila vijećnica Blaženka Zubčić sa prijedlogom da se napravi i jedna grobnica
za polaganje urni. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena
Odluka
O poĉetku postupka nabave za projekt proširenja mjesnog groblja u Pridrazi
Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio
7.6. Načelnik je upoznao vijećnike o potrebi modernizacije javne rasvjete na način da
bi trebalo napraviti energetski pregled javne rasvjete i na osnovu njega izraditi glavni
projekt , provesti postupak nabave i izabrati izvođača. Nakon kraće rasprave općinsko
vijeće je suglasno da se napravi energetski pregled javne rasvjete .
7.7. Odluka o prodaji dijela k.č 1919/138 k.o Novigrad Nenadu Barabi – S obzirom da je
proveden postupak poziva se Nenad Baraba da dostavi pravomoćnu ostavinsku
raspravu.

7.8. Pod ovom točkom načelnik je obavijestio vijećnike o održavanju memorijalnog
malonogometnog turnira u Pridragi 25.07.2020.godine.
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7.9.Za riječ se javio vijećnik Stojan Viduka sa pitanjem može li se zatražiti pravno
mišljenje može li se ostvariti financijska korist za izgrađene vjetrenjače koje se
nalaze na granici k.o Pridraga i k.o Korlat.
7.10. Vijećnik Slobodan Jergan postavio je pitanje javne rasvjete koja ne radi u
zaseoku Jergani.
7.11. Vijećnik Krešimir Pedić postavio je pitanje pristupnog puta prema česticama
koje su prodane za stambeno zbrinjavanje po zadnjem natječaju . Načelnik je odgovorio
da ima pristupni put prema navedenim parcelama , te da će se navedeni put urediti
nakon što korisnici ishoduju građevinske dozvole i započnu gradnju.
7.12. Vijećnik Nenad Baraba problem rupa na cestama u Paljuvu , radovi su
započeli ali su stali. Načelnik je odgovorio da će se ponovno kontaktirati izvođača
radova.
Kako se više nitko nije javio za riječ PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu u 21.25 sati.
Klasa: 021-05/20-01/04
Ur.broj:2198/08-01-20-1
Novigrad, 21.07.2020
ZAPISNIĈAR:
Mirjana Zubčić

PREDSJEDNIK
Antonio Sinovčić
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