
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane    16.12.2021.g. u prostoriji 

vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 17:00 sati 

 

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

Blašković, Ante Pedić,  Krešimir Pedić , Stojan Viduka  Ante Baraba  

Odsutni članovi vijeća:  - 

Prisutni: Načelnik Joso Klapan,, Željka Kokić  Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  ,  

Mirjana Zubčić    ( zapisničar ) 

 

Predsjednik utvrđuje kvorum i otvara 6. sjednicu općinskog Vijeća Općine Novigrad i daje 

dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća slijedeći   

                                                                                           

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća 

2. II.izmjene i dopune Proračuna općine Novigrad za 2021. g-donošenje odluke 

3. Plan Proračuna Općine Novigrad  za 2022. godinu – donošenje Odluke  

4. Plan  i program rada Knjižnice i čitaonice za  2022. godinu 

5. Odluka o raspolaganju  nekretninom za dječji vrtić „ Školjić“ Pridraga  

6. Obrada pristiglih  predmeta i zahtjeva  

7. Razno 

 

 

AD 1. 

Predsjednik je zapisnik sa 5.  sjednice  općinskog vijeća stavio na glasovanje te je   isti 

jednoglasno usvojen .  

 

 

AD 2. II. izmjene i dopune Proračuna općine Novigrad za 2021. g -  Predsjednik je dao riječ   

Pročelnici  koja  je  u kratkim  crtama  obrazložila  II. Izmjene i dopune Proračuna općine 

Novigrad za 2021. godinu.  Za riječ se javio vijećnik  Stojan  Viduka za obrazloženje odstupanja  

u pojedinim  stavkama    prihoda. Nakon kraće rasprave  dizanjem ruku jednoglasno   je 

donesena  

 

Odluka 

o  II. izmjenama i dopunama  Proračuna općine Novigrad za 2021. godinu  

 

 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD 3. Plan Proračuna  općine Novigrad za 2022. godinu- Predsjednik je  dao riječ Pročelnici  

koja je ukratko obrazložila  pojedine stavke Plana proračuna. Predsjednik je   dao  Plan na 

glasovanje. Dizanjem ruku jednoglasno je donesena 

 

 Odluka  

 o  usvajanju Planu proračuna općine Novigrad za 2022. godinu  



Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD 4. 

Plan  i program rada Knjižnice i čitaonice za  2022. godinu -  Načelnik je ukratko  predstavio  

Plan i program rada Knjižnice za 2022. godinu .  Dizanjem ruku jednoglasno je donesena   

 

Odluka 

o  usvajanju Plana  i programa rada Knjižnice i čitaonice za  2022. godinu 

 

Odluka i Plan se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD5.  

Odluka o raspolaganju  nekretninom za dječji vrtić „ Školjić“ Pridraga – Načelnik je ukratko 

predstavio hodogram  radnji  za otvaranje vrtića. Sukladno tome  potrebno je donijeti i ovu 

Odluku. Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o  raspolaganju  nekretninom za dječji vrtić „ Školjić“ Pridraga 

 

Nakon kraće  rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

AD6. 

6.1. Zahtjev Martina Viduke- Načelnik je upoznao vijećnike da se radi o   dvije k.č i to 6751 

površine 13 673 m2 i za k.č 6749  površine 5353 m2  sve  k.o Pridraga . Po našem prostornom 

planu  obje su u  neizgrađenom  građevinskom području  i u vlasništvu RH . Daje se prijedlog da 

se donese odluka da se za navedene čestice pokrene postupak  izdvajanja prema Ministarstvu u 

svrhu  stambenog zbrinjavanja  mladih obitelji i da se u ovom trenutku ne može udovoljiti  

zahtjevu Martina    Viduke.  

Nakon kraće rasprave  jednoglasno je donesena   

 

Odluka 

o pokretanju postupka izdvajanja   za k.č  6751  k.o Pridraga površine 13 673 m2 i k.č 6749 

k.o Pridraga  površine  5353 m2 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

6.2. Zahtjev Martina Pedića za kupnju zemljišta -  temeljem zahtjeva Martina Pedića za kupnju 

zemljišta za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji , daje se prijedlog da se donese odluka o  

raspisivanju  natječaja i prodaji k.č 6198 k.o Pridraga . 

Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluku 

o prodaji   k.č 6198 k.o Pridraga za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji  

 



 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

6.3. Zahtjev Marina Pedića za kupnju zemljišta- Načelnik je istaknuo da je nekoliko  puta 

pokušao stupiti u kontakt  ali bezuspješno tako da još uvijek nemamo sve informacije u svezi 

zahtjeva.  

 

6.4. Zahtjev Šime Buterina- vijećnik Ante Pedić je obavijestio vijećnike da je obavio razgovor  

sa Šimom Buterinom te mu je prenio prijedlog općinskog vijeća sa 5. sjednice. Šime Buterin je  

istaknuo da za sad neće poduzimati ništa u svezi navedenog zemljišta ali da nije zainteresiran   za 

prodaju općini Novigrad.  

     

9. Razno 

9.1. Pod ovom točkom Načelnik je upoznao  vijećnike   o četiri terena u Paljuvu za stambeno 

zbrinjavanje  

Načelnik je odgovorio da treba provjeriti sa odvjetničkim uredom   da  napravi koncept odluke .  

Za riječ se javio  vijećnik Ante Baraba   sa prijedlogom  da se ograniči prodaja terena  na rok od 

15 godina i da  se stavi uvjet  gradnje u roku 3 godine.  Odluka će se donijeti  na slijedećoj 

sjednici općinskog vijeća.   

  

9.2. Zapisnik MO Novigrad- prijedlog  Mjesnog odbora Novigrad o  dodjeli koncesije na 

pomorskom dobru  na dijelu č.z 3001/2 k.o Novigrad bit će dostavljen  Županijskom uredu  za 

dodjelu koncesija. Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno se donosi  

 

            Odluka 

o usvajanju Zapisnika Mjesnog odbora Novigrad  sa 24. sjednice vijeća Mjesnog odbora 

 

Odluka i zapisnik se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

9.3.Zamolba  Ivana Zekana    za dodjelu studentske potpore za 2021/2022- Načelnik je upoznao 

vijećnike da  je zamolba stigla van roka za dostavu zamolbi.  Nakon kraće rasprave jednoglasno 

je donesen zaključak da se  navedenom prihvati zamolba .    

 

 

9.4. Zamolba Denija Viduke za   kupnju zemljišta  radi  stambenog zbrinjavanja mladih obitelji- 

daje se prijedlog da se napravi revizija  prodanih terena u   novom naselju Zubčić donji  i da se 

nakon toga donese odluka o prodaji. Prijedlog je jednoglasno usvojen 

 

9.5. Zamolba  Melani Rožman za kupnju zemljišta u novom naselju Zubčići radi stambenog 

zbrinjavanja-   Nakon kraće rasprave  donesen je zaključak  da se predmet  stavi na čekanje dok 

se ne  obavi  dodatni razgovor  sa strankom .  

 

 

 



9.6.  Zamjena  zemljišta sa Stipom  Babićem – Stipe Babić  daje dio zemljišta za izgradnju puta u 

ulici Pridraških urara u  naselju Vrulja , a općina Novigrad  Stipi Babiću  daje  grobnicu na  

Mjesnom groblju Pridraga. Nakon kraće rasprave  jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o zamjeni grobnice  za zemljište za izgradnju nerazvrstane ceste  Pridraških urara 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

9.7. Načelnik je upoznao vijećnike o    pristiglim zamolbama   po raspisanim  natječajima . Za 

komunalnog redara  pristigla je 1  zamolba , a za komunalnog  radnika u vlastitom  pogonu 3 

zamolbe. Sukladno navedenom provest će se daljni  postupak , te će se odluka o prijmu donijeti 

na slijedećem  vijeću.   

 

9.8. Vijećnik Ante Baraba zamolio je  općinsko vijeće za  dodjelu financijske pomoći Kreši 

Viduki koji je   izgubio suprugu  i ostao sa troje malodobne djece. Načelnik je  upoznao 

vijećnike da je već obavio razgovor sa Krešom Vidukom. Nakon rasprave jednoglasno je 

donesena  

 

Odluka 

jednokratnoj financijskoj  pomoći u iznosu od  3.000,00 kn  te da  se  obitelji  

pomogne za financiranje kućne pomoćnice u 2022. godini .Odluka o sufinanciranju  

bit će donesena na slijedećoj  sjednici 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

  

Kako se više nitko nije javljao za riječ Predsjednik zaključuje sjednicu u 18:30 sati.  

 

 

Klasa: 021-05/21-01/10 

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

Novigrad,16.12.2021.g. 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK 

Mirjana Zubčić        Antonio Sinovčić dipl.ing.el.  

 

 


