
ZAPISNIK 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane    20.07.2021.g. u prostoriji 

vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 20:00 sati 

 

Prisutni članovi vijeća: Antonio Sinovčić,  Nenad Baraba, Ante Kokić , Dina Babić , Ive  

Blašković, Ante Pedić i Krešimir Pedić      

Odsutni članovi vijeća:  Ante  Baraba i Stojan  Viduka  

Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Mirjana Zubčić    ( zapisničar ) 

 

Predsjednik utvrđuje kvorum i otvara 3. sjednicu općinskog Vijeća Općine Novigrad i daje 

dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća slijedeći   

                                                                                           

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća 

2. Odluka o donošenju „ UPU Crnopalj“ -pročišćeni tekst 

3. Odluka o produženju važenja strateškog razvojnog programa Općine Novigrad za 

razdoblje od 2016 -2020.godine 

4. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije društvenog 

doma u Novigradu unutar mjere 07 „  Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim 

područjima“ iz  programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.g.  

5. Odluka o utvrđenju da su dijelovi k.č 3289/1, dio k.č 3201, dio 3299,dio 3300, dio 3298  

sve k.o Novigrad , označeni  novim brojem k.č 5471 k.o Novigrad  nerazvrstana cesta 

javno dobro u općoj uporabi , neotuđivo vlasništvo općine Novigrad 

6. Odluka o utvrđenju  da je dio k.č 304/2 i dio 286/2  sve k.o Novigrad , označena novim 

brojem k.č. 5470 k.o Novigrad nerazvrstana cesta javno dobro u općoj uporabi , 

neotuđivo vlasništvo općine Novigrad 

7. Izmjene i dopune Odluke o donošenju UPU-a naselja „ Grubići- Ćuskijaš-Vrulja“ 

( Službeni glasnik općine Novigrad 04/21)  

8. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju UPU-a Paljuv zapad – usklađenje sa odredbom 

čl.111 st.1.točka 4. Zakona o prostornom uređenju  

9. Izrada Provedbenog programa općine Novigrad za razdoblje  2021-2025.- prihvaćanje 

ponude  

10. Obrada pristiglih zahtjeva – cesta Ante Pedića u Paljuvu- odluka o početku nabave  

11. Razno  

 

 

 

 

AD 1. 

Predsjednik je zapisnik sa 2.  sjednice  općinskog vijeća stavio na glasovanje te je   isti 

jednoglasno usvojen . 

 

AD 2.  Odluka o donošenju „ UPU Crnopalj“ -pročišćeni tekst - Za riječ se javio načelnik Joso 

Klapan koji je ukratko objasnio  da se radi  o pročišćenom tekstu  sukladno čl. 113. st. 3. Zakona 



o prostornom uređenju ( NN 153/13,65/17,114/18,39/19 i 98/19)  koji se donosi nakon što se 

usvojene Izmjene i dopune  UPU „Crnopalj „ ( Službeni glasnik općine Novigrad 07/21)  

 

Predsjednik  je stavio prijedlog pročišćenog teksta na glasovanje , te je jednoglasno donesena  

 

Odluka 

Donošenju  UPU   „Crnopalj“ ( pročišćeni tekst) 

 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

 

AD 3. 

Odluka o produženju važenja strateškog razvojnog programa Općine Novigrad za razdoblje od 

2016. -2020.godine – Načelnik je ukratko objasnio da  je  zbog prijava na natječaj  potrebno 

odnijeti ovu Odluku i to   do donošenja novog Strateškog razvojnog programa  općine Novigrad . 

Nakon   kraće rasprave  dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

O produženju važenja Strateškog razvojnog programa općine Novigrad za razdoblje od 

2016 do 2020. godine 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

 

AD 4. 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije društvenog doma u 

Novigradu unutar mjere 07 „  Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima“ iz  

programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.g. – Dizanjem ruku jednoglasno je 

donesena  

 

    

 

Odluka 

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt rekonstrukcije društvenog doma 

u Novigradu unutar mjere 07 „  Temeljne usluge i obnove sela u ruralnim područjima“ 

iz  programa Ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.g. 

 

      

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD5.  

Odluka o utvrđenju da su dijelovi k.č 3289/1, dio k.č 3301, dio 3299,dio 3300, dio 3298  sve k.o 

Novigrad , označeni  novim brojem k.č 5471 k.o Novigrad   kao nerazvrstana cesta javno dobro u 



općoj uporabi , neotuđivo vlasništvo općine Novigrad-  Načelnik je  ukratko upoznao vijećnike o 

kojoj cesti  se radi, te prepustio riječ predsjedniku koji je prijedlog odluke stavio na glasovanje.  

Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o utvrđenju da su dijelovi k.č 3289/1, dio k.č 3301, dio 3299,dio 3300, dio 3298  sve k.o 

Novigrad , označeni  novim brojem k.č 5471 k.o Novigrad  nerazvrstana cesta javno dobro 

u općoj uporabi , neotuđivo vlasništvo općine Novigrad 

 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD6. 

Odluka o utvrđenju  da je dio k.č 304/2 i dio 286/2  sve k.o Novigrad , označena novim brojem 

k.č. 5470 k.o Novigrad nerazvrstana cesta javno dobro u općoj uporabi , neotuđivo vlasništvo 

općine Novigrad- Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o utvrđenju  da je dio k.č 304/2 i dio 286/2  sve k.o Novigrad , označena novim brojem k.č. 

5470 k.o Novigrad nerazvrstana cesta javno dobro u općoj uporabi , neotuđivo vlasništvo 

općine Novigrad 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD7. 

Izmjene i dopune Odluke o donošenju UPU-a naselja „ Grubići- Ćuskijaš-Vrulja“ 

( Službeni glasnik općine Novigrad 04/21) – Radi  usklađenja sa postojećim PPUO Novigrad   

daje se prijedlog za donošenje ove odluke. Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je 

donesena  

 

Odluka 

O  donošenju Izmjene i dopune Odluke o donošenju UPU-a naselja „ Grubići- Ćuskijaš-

Vrulja“( Službeni glasnik općine Novigrad 04/21) 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

 AD8.  

Izmjena i dopuna Odluke o donošenju UPU-a Paljuv zapad –   Radi usklađenja sa odredbom 

čl.111 st.1.točka 4. Zakona o prostornom uređenju daje se prijedlog za donošenje ove Odluke. 

Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o  ispravku nepravilnosti u tekstualnom  dijelu  Odluke o donošenju UPU-a Paljuv zapad 

 ( Službeni glasnik općine Novigrad  15/20)  

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  



 

AD9.  

Izrada Provedbenog programa općine Novigrad za razdoblje  2021-2025.-  za izradu 

Provedbenog programa pristiglo je više ponuda.   Prijedlog je da se prihvati ponuda Udruge  za 

održivi razvoj zajednice „ Forum“ koja iznosi 20.000,00 kn  kao najpovoljnija ponuda.  

Nakon kraće rasprave  dizanjem ruku  jednoglasno je  donesena  

 

Odluka 

O prihvaćanju ponude Udruge  za održivi razvoj zajednice „ Forum“  za Izradu 

Provedbenog programa općine Novigrad za razdoblje  2021-2025. u iznosu od 20.000,00 kn. 

 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD10.  

10.1. 

Odluka o pokretanju postupka javne nabave za  uređenje   ulice Ante Pedića  u Paljuvu- 

Procijenjena vrijednost nabave je 192.000,00 kn bez PDV-a. Nakon kraće rasprave dizanjem 

ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

O početku postupka javne nabave za uređenje ulice Ante Pedića u Paljuvu , procijenjene 

vrijednosti od 192.000,00 kn bez PDV-a 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

 

10.2.  

Zahtjev  Emine   Van Pelt za izvođenje radova   sanacije krova- Nakon kraće rasprave  

jednoglasno je donesen  zaključak  da se iziđe na teren i obavi  razgovor sa susjedima i  nakon 

toga donese  Odluka. 

 

10.3.  

Zahtjev Danijele Jandrijev za  otkup  k.č 3390/2  k.o Novigrad  površine 51 m2 – Pod  ovom 

točkom daje se prijedlog da se   napravi procjena sudskog procijenitelja te  na osnovi   toga 

raspiše natječaj za prodaju naveden čestice. Prijedlog je jednoglasno usvojen .  

 

10.4. Program kulturnog lita 2021. – Načelnik je upoznao vijećnike sa programom kulturnog lita 

2021. za općinu Novigrad. Također je  istaknuo da  je zbog epidemiološke situacije program 

podložan promjenama.  

 

11. Razno  

11.1. Za riječ se javio vijećnik Ante Pedić   sa pitanjima u svezi:  

-  zahtjeva Ive  Bakića za kupnju građevinskog terena. Načelnik je odgovorio  da 

vijećnici iz Paljuva  trebaju dati svoje očitovanje u svezi  navedenog zahtjeva. 



- Zahtjeva Jure Baždarića za  vodovodni  priključak  - načelnik je odgovorio da je  

Vodovod d.o.o Zadar proveo  postupka nabave, izabrao izvođača radova  , te  se 

čeka  uvođenje u posao 

- Zamolba   Nataše Duspare  za dostavu Odluke o imenovanju ulica u Novom 

naselju Paljuv  Područnom uredu za Katastar Zadar u svrhu   dodjele kućnog 

broja.  Tražena Odluka će se dostaviti  u Područni ured za katastar Zadar. 

- Sufinanciranje udžbenika – Načelnik je obavijestio vijećnike da  će se  

sufinancirati udžbenici i radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola na 

području općine Novigrad. 

11.2. Vijećnik Krešimir  Pedić zamolio je  da se uredi  prostor oko dječjeg   i 

malonogometnog  igrališta u Pedića.  

 

 

 

Kako se više nitko nije javljao za riječ Predsjednik zaključuje sjednicu u 21.00 h  

 

 

  

 

 

 

Klasa: 021-05/21-01/06 

Ur.broj:2198/08-01-21-1 

Novigrad,21.06.2021.g. 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK 

Mirjana Zubčić        Antonio Sinovčić  

 


