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ZAPISNIK 

sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane   17. 12.2020. godine 

u prostoriji vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 18:00 sati 

 

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

Baraba, Slobodan Jergan ,Martina Viduka, ,  Ante Kokić , Ivan Bakić, Ive  Blašković i 

Patricia Pilipović 

Odsutni članovi vijeća:   Stojan Viduka 

Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Marina Mikecin ( zapisničar ) 

 

Predsjednik utvrđuje kvorum i otvara 35. sjednicu Općinskog vijeća Općine Novigrad i 

daje dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća slijedeći   

                                                                                           

DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća 
2. Izmjene i dopune proračuna za 2020.godinu-donošenje odluke o usvajanju 
3. Plan proračuna za 2021.godinu- donošenje odluke o usvajanju  
4. Odluka o donošenju UPU  naselja Paljuv zapad 
5. Odluka o nabavi sadnog materijala u 2021.godini 

6. Obrada pristiglih zahtjeva i dopisa 
- Zahtjev Mile Čulina 
- Zahtjev Zoran Batur  
-  Zahtjev Luka Pedić 

7.  Razno  

 

 

AD 1. 

Predsjednik prije stavljanja zapisnika  sa 34.  sjednice  Općinskog vijeća na glasovanje  

pita da li ima netko primjedbi na isti. 

Za riječ se javila Patricija samo da joj se prezime ispravi sa Baždarić na Pilipović jer je 

zaključila brak .  

Za riječ se javio Slobodan Jergan sa prijedlogom da se sjednica odradi u što kraćem roku 

zbog epidemiološke situacije. 

Nakon kraće rasprave  dizanjem ruku predsjednik  objavljuje da je  zapisnik sa 34. 

sjednice Općinskog vijeća  sa prijedlogom i primjedbom  jednoglasno  usvojen . 

 

AD 2.  

Predsjednik daje riječ načelniku koji je u kratkim crtama obrazložio Izmjene i dopune 

Proračuna Općine Novigrad za 2020. Godinu. 

Nakon kratkog obrazloženja predsjednik iste stavlja na glasovanje, a nakon glasovanja 

dizanjem ruku objavljuje da je  jednoglasno donesena 

 

Odluka  

O Izmjenama  i dopunama  Proračuna Općine Novigrad  za 2020.godinu 

 

koja se prilaže ovom zapisniku i čiji tekst čini njegov sastavni dio. 

 

AD 3.  

Predsjednik daje riječ načelniku koji je kratko obrazložio Proračun Općine Novigrad za 

2021.  godinu kako nije bilo primjedbi i upita  predsjednik isti stavlja na glasovanje, a 

nakon glasovanja dizanjem ruku objavljuje da je jednoglasno donesena  

 

 

 



 2 

Odluka 

O planu Proračuna općine Novigrad za 2021.g.  

 

Koje se prilažu ovom zapisniku i čiji tekst čini njegov sastavni dio. 

 

AD 4.  

Predsjednik je dao riječ  načelniku koji je istaknuo što se tiče prijedloga odluke o 

donošenju UPU naselja Paljuv zapad  da je sve zakonski odrađeno sprovedena javna 

rasprava, bilo na javnom izlaganju te obrađene primjedbe i prijedlozi. 

Predsjednik istu stavlja na glasovanje, a nakon glasovanja dizanjem ruku objavljuje da je 

jednoglasno donesena  

 

Odluka 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Paljuv zapad 

 

koja se prilaže ovom zapisniku i čiji tekst čini njegov sastavni dio. 

 

AD 5.  

Načelnik je istaknuo da se planira nabava sadnog materijala za 2021. g, kao i za 

prethodne godine  i da  svi zainteresirani mještani Općine Novigrad mogu naručiti sve 

vrste sadnog materijala kojeg  će Općina Novigrad sufinancirati. 

Upis za sadni materijal planira se do 20.01.2021.g. o čemu će biti pisana obavijest. 

Predsjednik je isto stavio na glasovanje a nakon glasovanja dizanjem ruku objavljuje da 

je jednoglasno donesena  

Odluka 

o nabavi sadnog materijala za 2021.godinu  

 
 
koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 6. 

6.1. Zahtjev Mile Čulina  za izdavanje suglasnosti radi uknjižbe k.č. 6691 k.o. Novigrad  

koja se nalazi uz njegovu kuću I koristi od davnina na kojoj su zasađeni trajni nasadi. 

Nakon kratke rasprave predsejdnik je isto stavio na glasovanje a nakon glasovanja 

dizanjem ruku objavljuje da je jednoglasno donesena 

 

Odluka 

o uvažavanu  zahtjeva  Mile Čulina za  k.č. 6691. k.o. Pridraga 

 

Koja se prilaže ovom zapismiku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

6.2. Zahtjev Zorana Batura  za kupnju parcele č.z. 7931 k.o. Pridraga  cca 250 m2 koja 

se nalazi ispred njegove kuće, navodi da je uredno  održava te bi istu koristio za parking 

jer se bavi turizmom. 

Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo ZAKLJUČAK da 

se zahtjev pošalje na mišljenje Mjesnom odboru Pridraga.  

 

 

6.3. Zahtjev Luke Pedića za kupnju građevinske parcele u zaseoku Pedići. 

Načelnik je istaknuo da je Luka Pedić mlada obitelj te udovoljava uvjetima kupnje. 
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Predsjednik je isto stavio na glasovanje, a nakon glasovanja dizanjem ruku objavljuje da 

je jednoglasno donesena  

 

ODLUKA 

o raspisivanju natječaja za prodaju k.č.  6205 k.o. Pridraga, površine 1476 m2 

regulacije Pedići 

 

 

koja se prilaže ovom zapisniku I čini njegov sastavni dio. 

 

 

6.4. Načelnik  iznosi da su u Pedića : Miro Pedić, Goran Pedić,  Nadislav Pedić i Pedić 

Ante  prije rata a neki I poslije izgradili  kuće na općinskom zemljištu po program 

obnove. Ranije se na vijeću raspravljalo da će im se do 1500 m2 priznati bez naplate a 

da im se ostali dio naplati.  Svi su oni okrupnili parcele u iznosu od 1500 m2. Pitanje da li 

će Općina uložiti prigovor  ili dati izjavu da ne polaže pravo i omogućiti im upis 

vlasništva.  

 Nakon kratke rasprave predsjednik je isto stavio na glasovanje, a nakon glasovanja 

dizanjem ruku objavljuje da je jednoglasno donesena  

 

 

ODLUKA 

daje se odobrenje  načelniku Općine  Novigrad  da izda suglasnost da Općina 

Novigrad ne polaže pravo na k.č. br. 6201,6202,6203 I 6206  u posjedu Pedić 

Gorana, Pedić Miroslava, Pedić Ante i Pedić Nadislava. 

 

 

koja se prilaže ovom zapisniku I čini njegov sastavni dio. 

 

6.5.Načelnik je   istaknuo  da je od  Državnog inspektorata zaprimljena prijava da se u 

Pridragi  na dvije private lokacije odlaže autootpad, te bi iste trebalo ukloniti.  

Iako se radi o njihovim privatnim parcelama trebali bi imati za to posebe dozvole. 

Općina Novigrad izdati će im Rješenje  o uklanjanju, te ako ne uklone Općina Novigrad će 

isto obaviti ali o njihovom trošku- što je vijeće jednoglasno prihvatilo s tim da 

načelnik prethodno sa njima obavi razgovor. 

  

6.6. Zahtjev Zorana Kokića s kojim traži da mu se pomogne financijski oko izgradnje 

grobnice te navodi te se poziva na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. 

Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno ZAKLJUČAK da Općina Novigrad nije 

nadležna  isto odnosno nema zakonske osnove da bi mu pomogla u izgradnji 

grobnice u financijskom dijelu. 

 

Za riječ se javio Ivan Bakić sa već ranijim problemom oko kanalizacije koja prodire u 

njegovu kuću, te moli da se to već jednom riješi. 

Načelnik je istaknuo da je već o tome razgovarao sa komunalnim redarom I da će se 

riješiti.  

 

 

 Kako se više nitko nije javio za riječ PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu u 18.30. sati.  
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Klasa: 021-05/20-01/08 

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

Novigrad,17.12.2020. godine 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK 

Marina Mikecin        Antonio Sinovčić  

 

 

 

 


