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ZAPISNIK 

sa 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane    31.03.2021. u 

prostoriji vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 19:00 sati 

 

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

Baraba, Stojan Viduka ,Slobodan Jergan ,Martina Viduka, ,  Ante Kokić , Ivan Bakić  

Odsutni članovi vijeća:  Ive  Blašković i Patricia Pilipović    

 

Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Mirjana Zubčić  ( zapisničar ) 

 

Predsjednik utvrđuje kvorum i otvara 38. sjednicu općinskog Vijeća Općine Novigrad i 

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

                                                                                           

DNEVNI RED 

 

1.Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Opdinskog vijeća  

2. Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  

“Crnopalj” 

3. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Novigrad 

za 2020.godinu 

4.  1.izmjene i dopune Proračuna za 2021.godinu 

5. Civilna zaštita - plana razvoja sustava civilne zaštite i analiza stanja sustava 

civilne zaštite sa područje općine Novigrad, Procjene  rizika od velikih nesreća za 

općinu Novigrad I Plana djelovanja civilne  zaštite Općine Novigrad 

6.Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom općine Novigrad za  

2020.godinu 

7. Odluka . pokretanju postupka nabave za nastavak radova na uređenju glavne 

plaže u Novigradu, javne površine u povijesnoj jezgri Novigrada i nerazvrstane 

ceste Zubčići  

8. Obrada pristiglih zahtjeva  

- Zahtjev Tomislava Vlatković 

 - Postavljanje bankomata u Novigradu -novi prijedlog 

 - Poslovna zona Pridraga 1- rasprava o visini cijene -zemljišta  

-  Dječ igraonica Novigrad -rasprava o korištenju 

9. Razno 

 

AD 1. 

Predsjednik je zapisnik sa 37.  sjednice  općinskog vijeća stavio na glasovanje . Nakon 

kraće rasprave  dizanjem ruku objavljuje da je  zapisnik sa 37. sjednice općinskog vijeća    

jednoglasno usvojen. 

 

AD 2. 

 Odluka o donošenju 2.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Crnopalj” -  Za 

navedeni Plan izdana je suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine. Sukladno navedenom   potrebno je donijeti Odluku o donošenju  2. 

Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja “Crnopalj” . Dizanjem ruku  

jednoglasno je donesena 

Odluka 

O donošenju  2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  “ Crnopalj” 

  

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  
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AD 3. 

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Novigrad za 2020.godinu - Načelnik je upoznao  

vijećnike da  su  u  izvršenju  Proračuna za 2020. godinu prikazani svi prihodi i rashodi  u 

2020. godini , te objasnio pojedine stavke Proračuna .   

Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

Odluka 

o izvršenju Proračuna Općine Novigrad za 2020.godinu 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

AD 4. 

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad  za 2021. godinu-  Načelnik je istaknuo  

da u Planu proračuna nisu bili planirani troškovi lokalnih  izbora , te projekt  „Mladi  

moru“.Za riječ se javio vijećnik Stojan Viduka  sa primjedbom da je nogostup kroz 

Pridragu niz godina  u Planu ali se još nije realizirao. Načelnik je odgovorio da se čeka 

natječaj iz kojeg bi se  taj projekt mogao financirati i da zbog toga mora biti u Planu . 

Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je  

 

Odluka 

O donošenju   1. izmjena  dopuna Plana proračuna Općine Novigrad za 2021. 

godinu  

 

 

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

 

AD 5.  

Pod ovom točkom daje se prijedlog da se donese Plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području općine Novigrad za 2021. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje i Analiza stanja sustava civilne zaštite sa područje općine Novigrad za 

2020.godinu-  Dizanjem ruku  jednoglasno je donesena 

 

Odluka 

o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Novigrad 

za 2021. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

i 

 

Odluka 

o prihvaćanju Analize  stanja sustava civilne zaštite sa područje općine 

Novigrad za 2020.godinu 

 

i 

  

Odluka  

O  donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za općinu Novigrad  

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 6. 
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Plan gospodarenja otpadom Općine Novigrad za 2020.godinu- usvajanje izvješće- Pod 

ovom točkom dizanjem ruku jednoglasno  je donesena  

 

Odluka 

O usvajanju Izvješća o provedbi Plana  gospodarenja otpadom općine Novigrad 

za 2020.godinu 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 7.  

Odluka o pokretanju postupka nabave za nastavak radova na uređenju plaže u 

Novigradu, popločanju povijesne jezgre i izgradnju  i  nerazvstane ceste  Zubčići- 

načelnik je  ukratko obavijestio vijećnike da su za navedene projekte dobivena  

bespovratna sredstva te se mora provesti postupak nabave. . Za riječ se javio vijećnik 

Stojan Viduka sa pitanjem je li predviđena i javna rasvjeta. Načelnik je odgovorio da po 

projektu je planirana javna rasvjeta , ali će se projekt realizirati u  dvije faze . Nakon 

kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o  pokretanju postupka nabave za  nastavak radova na uređenju  glavne plaže u 

Novigradu, popločanju povijesne jezgre  i izgradnju  nerazvrstane ceste Zubčići 

 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

AD 8. 

8.1. Zahtjev Tomislava Vlatkovića da općina Novigrad izda suglasnost da ne polaže pravo 

vlasništva na k.č 3377/3 k.o Novigrad površine 48 m2 koja odgovara č.z 193/31 k.o 

Novigrad- Vijećnik Ivan Bakić je upoznao vijećnike  da je bivša Mjesna zajednica 

Novigrad to vlasništvo dala na korištenje obitelji Tomislava  Vlatkovića  i da su isti platili 

to zemljište.  Nakon kraće rasprave  dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

da općina Novigrad ne polaže pravo vlasništva na   k.č 3377/3 Novigrad 

površine 48 m2 koja odgovara  č.z 193/31 k.o Novigrad  

 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

8.2. Postavljanje bankomata u Novigradu -  načelnik je upoznao vijećnike da je tvrtka 

Euronet dala novi prijedlog za postavljanje bankomata i to u parku ispod crkve. Za riječ 

se javio vijećnik Ivan  Bakić koji smatra  da navedena lokacija nije dobra te da pokuša 

naći nova. Predsjednik vijeća  se složio sa  vijećnikom Bakićem te  je dao prijedlog da se 

bankomat postavi u Dom kulture. Navedeni  prijedlog će se proslijediti Euronetu.  

 

8.3. Poslovna zona Pridraga 1- cijena  zemljišta- Načelnik je upoznao vijećnike da  je na 

javni poziv za iskaz interesa   za Poslovnu zonu Pridraga 1 pristiglo nekoliko     prijava.    

Zemljište je u vlasništvu općine Novigrad ali  u posjednu nekolicine posjednika koje  

trebati obeštetiti sa iznosom od 20,00 kn/m2.   Procjena sudskog procjenitelja  za 

navedeno zemljište je između 7 do 8 Eura i  početna cijena ne može biti manja od toga.  

Za riječ se javio vijećnik Stojan Viduka sa prijedlogom da minimalna  početna cijena 

bude 60,00 kn/m2 plus 20,00 kn/m2 za posjednike, ali da se nastoji postići što veća 

cijena. Slijedom navedenog  daje se prijedlog da se općinskom načelniku da suglasnost  
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za donošenje odluke o visini cijene u postupku  prodaje zemljišta u Poslovnoj zoni 

Pridraga 1.Dizanjem ruku jednoglasno je donesena 

 

 

 

 

 

 

Odluka 

O davanju suglasnosti općinskom načelniku za odlučivanje o visini cijene 

zemljišta u postupku prodaje zemljišta  u Poslovnoj zoni Pridraga 1, s tim da se 

sa 20,00 kn/m2 obešteti posjednike po njihovom udjelu u posjedu po prodaji 

zemljišta  

  

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

8.4. Dječja igraonica u Novigradu- Načelnik je upoznao vijećnike da je navedeni projekt 

sufinanicran iz europskih sredstava putem APPRR-a te im je upućen zahtjev za 

očitovanjem je li navedeni prostor moguće iznajmiti. Do dobivanja odgovora djelatnica  

će u igraonici raditi kao i do sad. 

8.5. Imenovanje privremenog ravnatelja dječjeg vrtića „Školjić „Pridraga – Načelnik je 

upoznao vijećnike da je potrebno imenovati privremenog ravnatelja dječjeg  vrtića 

„Školjić“ Pridraga kako bi  se pripremila  sva dokumentacija neophodna za  osnivanje  i 

početak djelovanja vrtića, te daje prijedlog da se za privremenog ravnatelja imenuje 

Martina Viduka. Dizanjem ruku jednoglasno je donesena 

 

 

Odluka 

O imenovanju  Martine Viduka za privremenog ravnatelja dječjeg vrtića 

„Školjić“ Pridraga . Početak rada odredit  će se naknadno po obavljenom 

tehničkom pregledu i registraciji vrtića. 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

8.6.Molba Davora Vlatkovića  za izdavanje izjave o osnivanju stvarne služnosti preko č.z 

3032/1 k.o Novigrad - Nakon kratke rasprave donesen je zaključak da predsjednik vijeća 

i načelnik na terenu vide o čemu se radi i donesu izjavu.  

 

 

 

 Kako se više nitko nije javio za riječ PREDSJEDNIK zaključuje sjednicu u 20.20 sati.  

 

Klasa: 021-01/21-01/03 

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

Novigrad, 31.03. 2021.  

 

ZAPISNIČAR:      PREDSJEDNIK 

Mirjana Zubčić       Antonio Sinovčić dipl.ing.el.  
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