ZAPISNIK
sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad
održane dana 14 . lipnja 2021. godine s početkom u 19:00 sati u općinskoj vijećnici Općine
Novigrad
Sjednicu je otvorila Željka Kokić dipl.oec. pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine
Novigrad temeljem članka 87. stavak 1 . Zakona o lokalnim izborima .
Svim izabranim vijećnicima čestitala je na izboru i u narednom mandatu poželjela uspješan
rad. Prije početka sjednice izvedena je Himna Republike Hrvatske
Željka Kokić otvorila je konstituirajuću sjednicu, pozdravila nazočne, zahvalila se na
odazivu, izvršila prozivku nazočnih te utvrdila da postoji valjan kvorum za donošenje
pravovaljanih odluka jer je nazočno 8 vijećnika od ukupno 9 . Odsutan je Krešimir Pedić ,
koji je svoju odsutnost opravdao bolešću.
Nazočni:
1. Antonio Sinovčić
2. Ante Kokić
3. Ive Blašković
4. Nenad Baraba
5. Dina Babić
6. Ante Baraba
7. Ante Pedić
8. Stojan Viduka
Sjednici je nazočan Općinski načelnik Joso Klapan
Zapisnik vodi : Mirjana Zubčić
Presjedateljica Željka Kokić predlaže slijedeći

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DNEVNI RED
Izbor Mandatne komisije
Izvješće Mandatne komisije o mandatima članova predstavničkog tijela
Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će presjedati konstituirajućom
sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća
Polaganje svečane prisege vijećnika Općinskog vijeća
Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Izbor Komisije za izbor i imenovanja
Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Novigrad
Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Novigrad

Nakon čitanja pita nazočne ima li netko prijedlog za izmjenu ili dopunu Dnevnog reda, kako
istih nije bilo daje na glasovanje predloženi Dnevni red i utvrđuje da je isti jednoglasno
usvojen sa 8 glasova za.

Ad.1. Izbor Mandatne komisije
Željka Kokić poziva vijećnike da predlože kandidate za predsjednika i članove Mandatnog
povjerenstva.
Vijećnici Hrvatske demokratske zajednice , Kandidacijske liste birača i Hrvatske narodne
stranke – Liberalni demokrati -HNS dostavili su pisani prijedlog i za predsjednika Mandatnog
povjerenstva predložili Dinu Babić , a za članove Antu Pedića i Stojana Viduku.
Presjedateljica poziva vijećnike da se glasovanjem izjasne o prijedlogu.
Vijećnici općinskog vijeća jednoglasno su sa 8 glasova temeljem čl.4. Poslovnika o radu
općinskog vijeća donijeli
Odluku
o izboru Dine Babić za predsjednicu , Ante Pedić i Stojan Viduka za članove Mandatnog
povjerenstva

Ad.2. Izvješće Mandatne komisije o mandatima članova predstavničkog tijela
Predsjednica Mandatne komisije Dina Babić čita Izvješće kako slijedi
Temeljem odredbi članka 51. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije
br.08/13 i ), Mandatna komisija Općinskog vijeća Općine Novigrad na konstituirajućoj
sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
O PROVEDENIM IZBORIMA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
NOVIGRAD
I.
Mandatna komisija Općinskog vijeća općine Novigrad , temeljem objave konačnih rezultata
izbora za članove Općinskog vijeća Općine Novigrad , Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Novigrad KLASA: 5371/1-2021 URBROJ: 5371/1-2021-1, izvješćuje da je od
ukupno 2.167 birača upisanih u popis birača, glasovalo 973 birača, odnosno 44.90 %,
Važećih listića bilo je 936, odnosno 96,20 %. Nevažećih je bilo 37 listića, odnosno 3,80 %.
Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, nositelj kandidacijske liste: Joso
Klapan 524 glasova odnosno 55.98 %
2. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj kandidacijske liste: Ante Baraba 226 glasova
odnosno 24,14 %
3. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS- nositelj
kandidacijske liste : Stojan Viduka 106 glasova odnosno 11.32 %
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE -SDP- nositelj kandidacijske liste : Ivan Bakić 80 glasova odnosno 8.54 %

II.
Na osnovi članka 84. i članka 85. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19,
42/20, 144/20, 37/21) utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta
u općinskom vijeću:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ nositelj kandidacijske liste Joso
Klapan dobila je 6 mjesta te su s te liste izabrani:
1. Joso Klapan
2. Antonio Sinovčić
3. Ante Kokić
4. Krešimir Pedić
5.Nenad Baraba
6. Ive Blašković
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA, nositelj kandidacijske liste Ante Baraba,
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani
1. Ante Baraba
2. Ante Pedić

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI-HNS- nositelj
kandidacijske liste : Stojan Viduka dobila je 1 mjesto te je s ove liste izabran
1. Stojan Viduka
1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA -HSS, SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE -SDP- nositelj kandidacijske liste : Ivan Bakić dobila je 0 mjesta te s
ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član .

III.
Temeljem članka 78. stavka 2. i članka 79. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima
( NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) utvrđuje se da članu u predstavničkom
tijelu Općine Novigrad Josi Klapanu , mandat u predstavničkom tijelu miruje, obzirom da je
izjavom od dana 21. svibnja 2021. prihvatio obnašanje nespojive dužnosti Općinskog
načelnika Općine Novigrad na koju je izabran nakon provedenog prvog kruga glasovanja u
izboru za Općinskog načelnika Općine Novigrad dana 16. svibnja 2021. godine i temeljem
utvrđenih i objavljenih konačnih rezultata od strane Općinskog izbornog povjerenstva Općine
Novigrad od 21. svibnja 2021. godine.
IV.
Temeljem članka 81. st. 4. Zakona o lokalnim izborima ( NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20,
144/20, 37/21) utvrđuje se da član predstavničkog tijela Općine Novigrad Joso Klapan koji je
stavio mandat u mirovanje zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s iste kandidacijske
liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ Dina Babić .
V.

Mandatna komisija utvrđuje da izabrani vijećnici i zamjenici mogu obnašati dužnost člana u
predstavničkom tijelu Općine Novigrad.
Ad.3. Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će presjedati konstituirajućom sjednicom
do izbora predsjednika Općinskog vijeća
Željka Kokić predlaže da Antonio Sinovčić kao prvi izabrani kandidat s kandidacijske liste
koja je dobila najviše glasova predsjedava konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika
Općinskog vijeća što su prihvatili svih 8 vijećnika jednoglasno.
Ad. 4. Polaganje svečane prisege vijećnika Općinskog vijeća
Predsjedavajući Antonio Sinovčić čita tekst prisege “Prisežem svojom čašću da ću dužnost
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Novigrad obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u
svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Novigrad , te da ću se
zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Novigrad ”, te svi vijećnici
pojedinačno izgovaraju „Prisežem“ i potpisuju tekst prisege koji se nalazi u privitku ovog
Zapisnika.
Ad. 5. Izbor komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost predloženi su za predsjednika
Antonio Sinovčić i za članove Ante Baraba i Nenad Baraba. Dizanjem ruku jednoglasno je
donesena
Odluka
O izboru Antonia Sinovčića za predsjednika i Ante Barabe i Nenada Barabe za članove
komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Ad. 6. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
U Komisiju za izbor i imenovanja predloženi su Ive Blašković za predsjednika, Ante Pedić
i Ante Kokić za članove. Dizanjem ruku jednoglasno je donesena

Odluka
O izboru Ive Blašković za predsjednika, Ante Pedić i Ante Kokić za članove Komisiju
za izbor i imenovanja

Ad. 7. Izbor predsjednika Općinskog vijeća Općine Novigrad
Temeljem pristiglih prijedloga utvrđuje se lista kandidata za izbor Predsjednika Općinskog
vijeća:
1.

Antonio Sinovčić

Za izbor Predsjednika općinskog vijeća Općine Novigrad zaprimljen je samo jedan pisani
prijedlog potpisan od strane HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ nositelja
kandidacijske liste Jose Klapana tj. najmanje 1/3 vijećnika. Prijedlog je da se vijećnik

Antonio Sinovčić izabere za Predsjednika Općinskog vijeća o čemu Općinsko vijeće odlučuje
većinom glasova.
Pristupilo se glasovanju i dizanjem ruku jednoglasno je donesena
Odluka
O izboru Antonia Sinovčića predsjednika Općinskog vijeća
Ad. 8. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Novigrad
Daje se prijedlog da se Ante Kokić imenuje potpredsjednikom Općinskog vijeća Općine
Novigrad . Dizanjem ruku jednoglasno je donesena

Odluka
O izboru Ante Kokića za podpredsjednika Općinskog vijeća

Dovršeno u 19:30 sati
KLASA:021-05/21-01/05
UR.BROJ: 2198/08-01-02
Zapisničar

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Mirjana Zubčić

Željka Kokić dipl.oec.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antonio Sinovčić dipl.ing.el.

