ZAPISNIK
sa 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane 15.09.2020. u
prostoriji vijećnice općine Novigrad s početkom u 19:00 sati
Prisutni članovi vijeća: Antonio Sinovčić, Blaženka Zubčić, Krešimir Pedić, Nenad
Baraba, Stojan Viduka ,Slobodan Jergan ,Martina Viduka, , Ante Kokić , Ivan Bakić i Ive
Blašković
Odsutni članovi vijeća: Patricia Baždarić
Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Mirjana Zubčić ( zapisničar )
Predsjednik utvrđuje kvorum i otvara 33. sjednicu općinskog Vijeća Općine Novigrad i
daje dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se prihvaća slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća
2. Izvršenje proračuna od 01.01. do 30.06.2020. – donošenje odluke
3. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020- Odluka o
usvajanju izvješća
4. Usvajanje zapisnika o otvaranju ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u
naselju Ćuskijaš k.o Pridraga
5. Usvajanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za proširenje mjesnog
groblja u Pridrazi
6. Obrada pristiglih zahtjeva i dopisa
7. Razno
AD 1.
Predsjednik je zapisnik sa 32. sjednice općinskog vijeća stavio na glasovanje .Nakon
kraće rasprave dizanjem ruku objavljuje da je zapisnik sa 32. sjednice općinskog vijeća
jednoglasno usvojen .
AD 2.
Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Novigrad za
2020. - Predsjednik je dao polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Novigrad
za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.godine na raspravu.
Nakon kratke rasprave, dizanjem ruku jednoglasno je donesena
Odluka
o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Novigrad za
razdoblje od 01.01.2020 do 30.06.2020.
Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD 3.
Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020- Načelnik je ukratko
predstavio najznačajnije projekte koji su realizirani u proteklom razdoblju. Nakon kraće
rasprave sa 9 glasova za i 1 suzdržanim donesena je
O usvajanju

Odluka
izvješća načelnika za razdoblje od 01.01.2020 do 30.06.2020
godine

Koje se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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AD 4.
Usvajanje zapisnika o otvaranju ponuda za prodaju građevinskog zemljišta
Ćuskijaš k.o Pridraga – nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena

u naselju

Odluka
o usvajanju Zapisnika o otvaranju ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u
naselju Ćuskijaš , k.o Pridraga
Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD 5.
Usvajanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za proširenje mjesnog groblja
u Pridrazi- po provedenom postupku jednostavne nabave izabrani su najpovoljniji
izvođači i to za pripremne radove obrt Ante Čulina sa cijenom od 166.300,00 kn bez
PDV-a i za građevinske radove obrt ETNA sa cijenom od 489.075,00 kn bez PDV-a.
Sa zainteresiranim korisnicima obavljeni su razgovori te će cijena za krajnje korisnike
iznositi za duplu grobnicu 29.850,00 kn i za jednostavnu grobnicu 25.425,00 kn .
Planirano je izgraditi 15 duplih i 15 jednostavnih grobnica. Naknada za izgradnju
grobnica korisnici plaćaju direktno izvođaču radova obrtu ETNA ,a općina Novigrad
preuzima ulogu nadzora koji će povjeriti Davoru Dobroviću dipl.ing.građ.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena
Odluka
o usvajanju zapisnika o otvaranju ponuda za proširenje
Mjesnog groblja u Pridragi
Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
AD 6.
6.1. Zahtjev Ivice Zubčića i Danijela Zubčića za kupnju građevinskog zemljišta za
stambeno zbrinjavanje mladih obitelji – nakon kraće rasprave dan je prijedlog da se
za Danijel Zubčića raspiše natječajza k.č br.3893 k.o Pridraga površine 760 m2 , a da se
za Ivicu Zubčića napravi revizija dodijeljenih terena za stambeno zbrinjavanje i da se
na slijedećoj sjednici donese Odluka o raspisivanju natječaja slobodnih terena
Dizanjem ruku jednoglasno je donesena

Odluka
O raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta k.č.br. 3893
k.o
Pridraga( nova izmjera) za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji
Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio .
6.2. Zahtjev Jadranke Carević za prodaju zemljišta i to dio k.č.br.1537/54 k.o Pridraga
( stare izmjere) koja odgovara k.č.br.6197 k.o Pridraga površine 1046 m2 . Nakon
kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena
Odluka
o davanju suglasnosti za prodaju zemljišta Jadranki Carević po tržišnoj
vrijednosti po procjeni ovlaštenog sudskog vještaka uz predhodnu dostavu
imena budućeg kupca
Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio .
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6.3. Izgradnja nove rasvjete u starom dijelu Paljuva- zbog dotrajalosti javne rasvjete u
starom dijelu Paljuva ugradila bi se nova led rasvjeta, radi se o 100 lampi. . Model
financiranja bit će iz mjesečne uštede kroz pet godina . Temeljem navedenog načelnik
predlaže da se da suglasnost za početak postupka jednostavne nabave.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen prijedlog o davanju suglasnosti za
provođenje postupka jednostavne nabave za ugradnju nove javne rasvjete sa
procijenjenom vrijednosti od 199.000,00 kn.
6.4.Izgradnja prometnice od centra Pridrage do naselja Ćuskijaša - Županijska uprava
za ceste raspisala je natječaj za izgradnju navedene ceste. S obzirom da nije još
proveden parcelacijski elaborat kroz nov izmjeru , ŽUC traži da se dostave izjave ili
ugovori o zamjeni posjednika ili vlasnika kojima cesta prelazi preko parcela po starom
katastarskom planu. Načelnik objašnjava da u naravi nikom ništa ne uzima jer su se
svi već izmaknuli po novoj izmjeri. S obzirom da ŽUC inzistira na uzimanju izjava ili
ugovora , Načelnik traži suglasnost od općinskog vijeća za uzimanje izjava i pripremnu
ugovora o zamjeni.Dizanjem ruku jednoglasno se daje suglasnost općinskom
načelniku za uzimanje izjava i pripremu ugovora o zamjeni od posjednika ili
vlasnika za navedenu cestu.
6.5.Načelnik je obavijestio vijećnike da je ravnateljica Knjižnice i čitaonice Novigrad
Jagoda Ivčić pronašla novo radno mjesto. Sukladno navedenom daje se prijedlog da
se raspiše natječaj za prijam u radni odnos ravnateljice Knjižnice i čitaonice u
Novigradu.
Dizanjem ruku jednoglasno je donesena
Odluka
O raspisivanju natječaja za prijam u radni odnos ravnateljice Knjižnice i
čitaonice u Novigradu
Koja se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
6.6.
Strateški plan Knjižnice i čitaonice Novigrad za razdoblje od 2020. 2022.godine Načelnik je ukratko predstavio Strateški plan Knjižnice i čitaonice Novigrad za razdoblje
od 2020. 2022.godine . Dizanjem ruku jednoglasno je donesena
Odluka
O usvajanju Strateškog plan Knjižnice i čitaonice Novigrad za razdoblje od
2020. do 2022.godine

Koja se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
7.
7.1. Vijećnik Stojan Viduka postavio je pitanje u svezi zahtjeva Dalibora Klapana za
kupnju građevinskog terena. Načelnik je odgovorio da za pokretanje postupka prodaje
građevinskog zemljišta postoji procedura , te predlaže da majka Dalibora Klapana
treba podnijeti zahtjev za kupnju ili da se dostavi suglasnost majke i brata.
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7.2. Vijećnik Slobodan Jergan – postavio je pitanje u kojoj fazi je cesta Pećarevac Grabar. Načelnik je odgovorio da se prikupljaju suglasnosti javnopravnih tijela. Vijećnik
je također upozorio na lošu rasvjetu u zaseoku Čuline strana te zamolio da se asfaltira
dio ceste kod kuće Marka Čuline također u zaseoku Čuline strana.
7.3. Vijećnica Blaženka Zubčić postavila je pitanje izmještanja pješačkog prijelaza na
državnoj cesti kod kružnog toka. Načelnik je odgovorio da će se uputiti službeni dopis
radi očitovanja Hrvatskih cesta.
7.4.Vijećnik Nenad Baraba postavio je pitanje asfaltiranje ulica u naselju Paljuv koje
nose imena hrvatskih branitelja te ujedno dao prijedlog da se jedna ulica u novom
naselju Paljuv nazove po imenu poginulog branitelja Rajka Nekića iz Podgradine.
Načelnik je odgovorio da se trenutno radi troškovnik i da će na slijedećoj sjednici
zatražiti suglasnost za raspisivanje natječaja za asfaltiranje.
7.5.Vijećnik Ivan Bakić upozorio je na loše stanje ulice Butka Kurjakovića koju bi
trebalo asfaltirati i napraviti parkirna mjesta kako bi se dovelo u red korisnike koji
ostavljaju stare automobile, drva I ostalo te tako onemogućuju normalan protok
prometa.

Kako se više nitko nije javio za riječ PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu u 20.30 sati.
Klasa: 021-05/20-01/06
Ur.broj:2198/08-01-20-1
Novigrad, 15.09.2020
ZAPISNIČAR:
Mirjana Zubčić

PREDSJEDNIK
Antonio Sinovčić
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