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ZAPISNIK 

sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane    13.11.2020. u 

prostoriji vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 18:00 sati 

 

Prisutni članovi vijeća: Antonio Sinovčić, Blaženka Zubčić, Krešimir Pedić, Nenad 

Baraba, Stojan Viduka ,Slobodan Jergan ,Martina Viduka,  Ante Kokić , Patricia Baždarić , 

Ive Blašković  

Odsutni članovi vijeća:   Ivan  Bakić   

Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Mirjana Zubčić  ( zapisničar ) 

 

Predsjednik Vijeća  pozdravlja nazočne,  utvrđuje kvorum i otvara 34. sjednicu općinskog 

Vijeća Općine Novigrad i daje dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se  

prihvaća slijedeći   

                                                                                           

DNEVNI RED 
1. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća 
2. Rekonstrukcija  javne rasvjete u starom dijelu Paljuva - donošenje Odluke o odabiru 

izvođača 
3. Studentske potpore za akademsku godinu 2020/21- donošenje Odluke 
4. Program  rada dječjeg vrtića „ Školjić“ -prijedlog za donošenje 
5. Odluka o sufinanciranju  katastarske izmjere  i obnove zemljišnih knjiga  na području 

općine Novigrad  za k.o Pridraga -prijedlog  

6. Obrada  pristiglih  zamolbi i   dopisa 
- Mario  Ramić- prijedlog ugovora 
- Program „ Zaželi“ -program zapošljavanja žena-faza II-obavijest  
7. Razno  

 

AD 1. 

Predsjednik je zapisnik sa 33.  sjednice  općinskog vijeća stavio na glasovanje , dizanjem 

ruku objavljuje da je  zapisnik sa 33.sjednice općinskog vijeća  jednoglasno  usvojen . 

 

AD 2.  

Po raspisanom natječaju za dostavu ponude   pristigle su dvije ponude Locum d.o.o i Elos 

d.o.o..Predlaže se  da se Elos d.o.o izabere  kao najpovoljniji  ponuđač za  rekonstrukciju 

javne rasvjete  naselja Paljuv. 

Dizanjem ruku jedonglasno je  donesena  

 

Odluka 

O odabiru   Elos  d.o.o  za izvođenje radova rekonstrukcije   javne rasvjete  

naselja Paljuv u iznosu od 191.700,00 kn bez PDV-a  

 

Koja se prilaže  zapisniku i čini njegov sastavni dio . 

 

AD 3. 

 Načelnik je  upoznao  vijećnike  da su  po raspisanom natječaju za dodjelu studentskih 

potpora pristigle 22 zamolbe i  to 21 redovitih studenata i zamolba Branke Čuline  

izvanredne studentice koja se inače liječila od  zloćudne bolesti ,te daje prijedlog da se za 

nju donese posebna odluka o potpori. 

Nakon kraće  rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

 

Odluka 

o  dodjeli studentskih  potpora za redovite  studente  općine Novigrad za 

akademsku godinu 2020/2021 
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i  

Odluku 

o dodjeli  studentske potpore Branki Čulini 

 

 Koje se prilažu  zapisniku i čini njegov sastavni dio . 

 

AD 4.  

Vijećnica Martina Viduka ukratko je predstavila Program rada dječjeg vrtića  

“ Školjić”  Pridraga. Vijećnika Slobodana Jergana  zanimalo je tko je dao  ime vrtiću.  

Načelnik je   odgovorio da je  ime doneseno  na sjednici Mjesnog odbora Pridraga  te je 

prijedlog  bio na općinskom vijeću koje ga je  i usvojilo.  Daje prijedlog da se  o imenu 

ponovno glasuje.  

Nakon kraće rasprave jednoglasno je  donesena 

 

Odluka 

 

o imenovanju dječjeg  vrtića vrtića “ Školjić” Pridraga 

   

i 

Odluku 

O usvajanju programa rada dječjeg vrtića “Školjić” Pridraga 

 

Koje se prilažu  zapisniku i čini njegov sastavni dio . 

 

AD 5. 

 Načelnik je  upoznao vijećnike  sa  prijedlogom Odluke o sufinanciranju  katastarske izmjere  i 

obnove zemljišnih knjiga  na području općine Novigrad  za k.o Pridraga. Nakon kraće rasprave 

dizanjem ruku jednoglasno je  donesena  

 

Odluka 

o sufinanciranju  katastarske izmjere  i obnove zemljišnih knjiga  na području općine 

Novigrad  za k.o Pridraga 

 

Koja se prilaže  zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

 AD 6 . 

6.1.  Zahtjev Marija Ramića za   kupnju zemljišta k.č 1163/175 površine 580 m2  i 

2586/7  površine 225 m2 sve  k.o Novigrad radi legalizacije zemljišta na kojem je  

sagrađen stambeni  objekt.  Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je  

donesena  

  

 

 

Odluka 

o  raspisivanju  natječaja za prodaju   k.č 1163/175 površine 580 m2 i 2586/7 

površine 225 m2 sve k.o Novigrad 

 

Koja se prilaže  zapisniku i čini njegov sastavni dio . 
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6.2. Usvajanje  zapisnik o otvaranju ponuda  za prodaju zemljišta u naselju Ćuskijaš  , 

k.o Pridraga- Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena 

 

 

Odluka 

O usvajanju  zapisnika o otvaranju ponuda  za prodaju  građevinskog zemljišta  

u naselju Ćuskijaš k.o Pridraga 

 

Koja se prilaže  zapisniku i čini njegov sastavni dio . 

 

 

6.3. “ Zaželi” program zapošljavanja žena -faza II- Pod ovom točkom načelnik je 

upoznao vijećnike o planiranim aktivnostima u sklopu ovog projekta I pozvao vijećnike da  

dostave popis eventualnih korisnika jer se planira zaposliti 8 teško zapošljivih žena za 

gerontodomaćicu koje bi se skrbile za 48 korisnika sa područja općine Novigrad .    

 

6.4.Izbor i imenovanje ranatelja/ice  Knjižnice i čitaonice  Novigrad- po raspisanom 

natječaju pristigle su dvije ponude  , međutim niti jedna ne udovoljava   uvjetima 

natječaja.  

Nakon  kraće rasprave jednoglasno je donesena 

 

Odluka 

O poništenju  natječaja za izbor  i imenovanje   ravnatelja/ice Knjižnice i 

čitaonice Novigrad 

 

i  

Odluka 

O raspisivanju  natječaja za izbor i imenovanje  ravnatelja/icu Knjižnice  

čitaonice Novigrad 

 

Koja se prilaže  zapisniku i čini njegov sastavni dio . 

 

6.5. Dom za odrasle  osobe  Zemunik  dostavio je prijedlog  Ugovora za  program  pomoć 

u kući  za 2021. godinu. Daje se prijedlog  da se dostavi popis korisnika   sa područja 

općine  Novigrad   i nakon toga donese Odluka o  potpisivanju Ugovora. Prijedlog je  

jednoglasno usvojen .  

 

 

Kako se više nitko nije javio za riječ PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu u 19:00 sati.  

 

Klasa: 021-05/20-01/07 

Ur.broj:2198/08-01-20-1 

Novigrad, 13.11.2020 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK 

Mirjana Zubčić        Antonio Sinovčić  
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