ZAPISNIK
sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane 11.08.2020. u
prostoriji vijećnice općine Novigrad s početkom u 17:00 sati
Prisutni članovi vijeća: Antonio Sinovčić, Blaženka Zubčić, Krešimir Pedić, Nenad
Baraba, Stojan Viduka ,Slobodan Jergan ,Martina Viduka, , Ante Kokić , Ivan Bakić
Odsutni članovi vijeća: Ive Blašković
Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Mirjana Zubčić ( zapisničar )
Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i otvara 32. sjednicu općinskog
Vijeća Općine Novigrad i daje dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se
prihvaća slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća
2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine
Novigrad
donošenje Odluke o usvajanju
3. Izrada studijske dokumentacije za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture
aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora- prihvaćanje prijedloga sporazuma
4. Razno
AD 1.
Predsjednik je zapisnik sa 31. sjednice općinskog vijeća stavio na glasovanje , dizanjem
ruku objavljuje da je zapisnik sa 31.sjednice općinskog vijeća jednoglasno usvojen .
AD 2.
Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Novigrad –
predsjednik je pozvao dipl.ing.arh.Marija Pezelja predstavnika izrađivača Plana
Arheo d.o.o da ukratko predstavi postupak izrade Plana te
najznačajnije izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja općine Novigrad .
Za riječ se javio vijećnik Ivan Bakić sa upitom proširenja građevinske zone u naselju
Novigrad. Projektant je ukratko obrazložio područja koja su uvrštena u građevinsku
zonu.
Vijećnika Stojana Viduku zanimalo je da li se visina od max 13 m odnosi samo na
odmaralište Slavija transa ili se može primjeniti i na neke druge objekte. Projektant je
odgovorio da je ovo samo za odmaralište Slavija transa.
Za riječ se javio vijećnik Slobodan Jergan sa prijedlogom da se u Plan kao arheološki
lokalitet ubaci i Gorčina. Projektant je dao odgovor da su lokaliteti preuzeti iz -----,
Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena
ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Novigrad
Koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio .
AD 2.
Izrada studijske dokumentacije za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture
aglomeracija Karinskog i Novigradskog mora – Nakon kraće rasprave dizanjem ruku
jednoglasno je donesena
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Odluka
O davanju suglasnosti za potpisivanje sporazuma o sufinanciranju projekta
Izrada studijske dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture
aglomeracije Karinskog i Novigradskog mora, podvelebitskog kanala te
zapadnog dijela zadarskog zaleđa u iznosu od 22.395,00 kn
Koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio .
AD 3.
Privremena zabrana izvođenja građevinskih radova na području naselja Novigrad izuzev
Denona i Grgora i naselje Vrulja i Ćuskijaš u Pridragi - Načelnik je upoznao vijećnike da
je pristiglo nekoliko zahtjeva iznajmljivača za produljenje zabrane izvođenja radova .
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesen zaključak da do kraja mjeseca kolovoza
održi još jedna sjednica vijeća na kojoj će se raspravljati o zahtjevima.
AD 4. Razno
4.1. Pod ovom točkom Načelnik je pročitao očitovanje Mjesnog odbora Novigrad na
prijedlog Ugovora sa Pekarom Dalmacija iz Novigrada u kojme ističu svoje neslaganje
sa člankom 2. prijedloga Ugovora. Sukladno navedenom očitovanju Općina Novigrad će
kao vlasnik pokrenuti postupak legalizacije navedenog objekta po konzervatorskim
uvjetima.
4.2. Zahtjev Alana Anzulovića za otkup zemljišta- Načelnik je upoznao vijećnike sa
očitovanjem Mjesnog odbora Novigrad koji daje svoju suglasnost za prodaju zemljišta k.č
3338 k.o Novigrad Alanu Anzuloviću.
Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena
Odluka
O prodaji k.č 3338 k.o Novigrad Alanu Anzuloviću

Koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio .
4.3. Načelnik je upoznao vijećnike sa dodatkom ugovora o zamjeni zemljišta sa
vlasnicima koji su dali svoje zemljište za izgradnju škole i sportske dvorane, te je
ovim dodatkom ugovora okončan cijeli postupka zamjene.
4.4. Vijećnik Nenad Baraba - postavio je pitanje saniranja rupa na cestama u naselju
Paljuv , izvođač je započeo sa radovima ali ih nije završio. Načelnik je odgovorio da je
će se ponovno kontaktirati izvođač.

Kako se više nitko nije javio za riječ PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu u 21.25 sati.
Klasa: 021-05/20-01/05
Ur.broj:2198/08-01-20-1
Novigrad, 11.08.2020
ZAPISNIČAR:
Mirjana Zubčić

PREDSJEDNIK
Antonio Sinovčić
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