
 

 ZAPISNIK 

 

 

sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane    20.06.2022.g. u prostoriji 

vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 19.30 sati 

 

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

Pedić,  Krešimir Pedić , Stojan Viduka , Nenad Baraba 

Odsutni članovi vijeća: Ante Baraba 

Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Željka Kokić     ( zapisničar ) 

 

Predsjednik utvrđuje kvorum i otvara 10. sjednicu općinskog Vijeća Općine Novigrad i daje 

dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća slijedeći   

                                                                                           

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća 

2. Izviješće o radu načelnika Općine Novigrad za razdoblje od 01.07.-31.12.2021. 

3. Zapisnik o otvaranju ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u naselju Ćuskijaš-

prihvaćanje zapisnika 

4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu JUO Općine Novigrad 

5. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata -analiza Odluke  

6. Odluka o produljenju kratkoročnog kredita za kamionsku dizalicu 

7. Odluka o visini dnevnice za sudjelovanje na sjednici općinskog  vijeća 

8. Odluka o izradi UPU-a luka Pridraga -bazen 1 

9. Novigradsko kulturno ljeto -analiza prijedloga i donošenje zaključka  

10. Obrada pristiglih zahtjeva – Ive Buterin 

11. Razno  

- Prijedlog povećanja koeficijenta za obračun plaće načelnika Općine Novigrad 

- zahtjev Liburnije d.o.o Zadar za kapitalnom pomoći za nabavku 46 autobusa u iznosu 

od 90.782,61 kn 

- zahtjev Čistoće – suglasnost  na cjenik 

- zahtjev U.O. Hablando iz Pridrage za proširenje korištenja javne površine za potrebe 

kafića 

 

 

AD 1. 

Predsjednik je zapisnik sa 9.  sjednice  općinskog vijeća stavio na glasovanje te je   isti 

jednoglasno usvojen .  

 

AD 2. 

Izvješće o radu Načelnika općine za razdoblje od 01.srpnja do 31.prosinca 2021.g.  

- Za riječ se javio Antonio Sinovčić sa dva upita. Prvo se odnosi na dovršenje muzeja 

ribarstva „Dežderatovica“, a drugo na početak javnog izlaganja katastarske izmjere za 

k.o. Novigrad 



Načelnik ga je obavijestio da je realno za očekivati otvaranje muzeja u rujnu mjesecu 

2022.g. , a za javno izlaganje naveo je da ulaže sve napore da se sa Novigradom započne 

do kraja ove godine. Iznio je i činjenicu da sud u Zadru ( zemljišno knjižni odjel) ima 

velikih problema za odljevom kadrova , a onda isto tako i sa prijemom . 

- Vijećnik Stojan Viduka imao je upit za poslovnu zonu u Pridragi , zanimalo ga je u kojoj 

su  fazi radovi.  

Načelnik ga je obavijestio da je Poslovna zona Pridraga praktički  dovršena , još se samo 

čeka priključenje na električnu i vodovodnu mrežu i nakon toga slijedi tehnički pregled.  

 

 

Nakon kratke rasprave  , jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu Načelnika , te je jednoglasno  

donesena  

 

                                    Odluka  

o usvajanju Izvješća Načelnika općine za razdoblje  

od 01.srpnja do 31.prosinca 2021. godine. 

 

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

 

 

AD 3. 

Na natječaj  za prodaju građevinskog zemljišta predio Ćuskijaš u k.o. Pridraga objavljenog na 

web stranicama Općine i u Zadarskom listu pristigla je jedna ponuda i to Josipe Babić i Mihaela 

Babića , Schlachthaus gasse 12/9 Wien . Njihova ponuda je za k.č 2407 k.o Pridraga po cijeni od 

844,00 kn/m2 

 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je prihvaćen Zapisnik komisije za prodaju nekretnina od 

03.06.2022. te je donesena   

 

Odluka 

 

o prodaji građevinskog zemljišta i to  k.č. 2407 k.o. Pridraga i  po cijeni od 844,00 kn/m2  

Josipi Babić i Mihaelu Babiću Schlachthaus gasse 12/9 Wien 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 AD 4. 

Načelnik je vijećnike ukratko obavijestio  da je u Općini Novigrad obavljen  redovni neposredni 

inspekcijski nadzor od strane Ministarstva uprave u veljači 2022.g.   Po dostavljenom  Zapisniku  

od 30. ožujka  2022.g. naloženo je Općini Novigrad  da izmjeni , odnosno uskladi Odluku o 

ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad za važećim zakonskim 

aktima. 

 

Nakon kraće uvodne riječi Načelnika ,a kako se više nitko nije javio za riječ jednoglasno je 

donesena  

 



     Odluka  

      o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad  

 

 

 

AD 5. 

Načelnik Općine dao je na vijećnicima na reviziju   postojeću Odluku o radnom vremenu 

ugostiteljskih objekata na području Općine Novigrad, s prijedlogom  rada za pomoćni objekt na 

glavnoj plaži u Novigradu . 

Kako nitko od vijećnika nije imao prigovore , a niti prijedloge o nekim izmjenama Članaka iz 

postojeće Odluke , jednoglasno je donesen zaključak da je postojeća Odluka od 05.02.2014.g i 

dalje važeća , a da za pomoćni objekt Načelnik donese posebnu Odluku sukladno dogovoru sa 

predstavnicima NOŠK- a , vlasnicima hotela i koncesionara.  

 

 

 

AD 6.  Aneks broj 1. Ugovora  o kreditu na iznos od 1.300.000 kn- nabava kamionske dizalice 

(produžetak ugovora iz prethodne godine)  

Načelnik je upoznao vijećnike da zbog   kašnjenja u isplati APPRRR -a  za projekt   , općina  

Novigrad     nije u mogućnosti trenutno zatvoriti postojeći revolving  kredit  te će se produžiti  

rok za  vraćanje kredita na još 2 mjeseca    

 

Odluku 

sklapanju Aneksu broj 1.  Ugovora o kratkoročnom  

      revolving kreditu na iznos od 1.300.000 kn  

 

 Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

 

AD7.  

Načelnik je iznio svoj prijedlog  o povećanju naknada za sudjelovanje na sjednicama Općinskoga 

vijeća i to kako glasi  

- 350,00 kn  neto po sjednici za vijećnike 

- 700,00 kn neto po sjednici za predsjednika Općinskog vijeća  

U obrazloženju prijedloga stoji da su do sada vijećnici i predsjednik imali istu naknadu i to  

250, 00 kn neto po sjednici , te je s obzirom na odgovornost i obim posla to bilo potrebno 

korigirati te je  predložio gore spomenute iznose .  

 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog načelnika te je donesena 

 

 

      

 

     Odluka  

          o visini naknade za sudjelovanje na sjednicama Općinskoga vijeća 

 



Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

AD 8. 

Načelnik je vijećnicima dao na uvid prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 

Luka Pridraga – bazen 1.  

U kratkom obrazloženju ove Odluke iznio je da se njome konačno definira komunalno  uređenje  

Luke Pridraga – bazena 1 , te će se za potrebe izrade Plana izraditi i Idejno rješenje luke. 

 

Kako nitko od vijećnika nije imao prigovore ni komentare jednoglasno je donesena  

 

     Odluka  

 o izradi urbanističkog plana uređenja luke Pridraga – bazen 1 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 9. 

Novigradsko kulturno ljeto 2022 .g.- prijedlozi, sugestije i komentari 

Načelnik je vijećnike upoznao da će Općinska uprava u suradnji sa TZO Novigrad nastojati 

tijekom ljetne sezone održati veći broj kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija , te će o 

konkretnim datumima održavanja mještani , a i ostali zainteresirani  biti obavješteni putem web 

stranica Općine i prigodnih plakata.  

Većina događanja je već pomalo dobila obilježje „ tradicionalni“, pa se tako  očekuje 

organizacija sljedećih manifestacija: 

- Okusi novigradske dagnje  

- VW – susreti 

- Smotra folklora u Pridragi 

- Boćarski turniri u Pridragi, Paljuvu i Novigradu 

- Memorijalni turnir Mile Čulina – bulin 

- Ribarska fešta u Novigradu 

- Kazališne predstave, izložbe  

- Obilježavanje  50. obljetnice NK Hajduk Pridraga 

- Obilježavanje dana Općine Novigrad – nakon dvije pandemijske godine , prijedlog 

načelnika je da se 03.08.2022.g. ponovo obilježi Dan Općine Novigrad uz svečanu 

sjednicu i prigodni domjenak u crkvenome dvoru. 

Nakon kratke rasprave vijećnicu su dali suglasnost  na   sve prijedloge  Načelnika .  

 

AD 10. 

Obrada pristiglih zahtjeva – Ivan Buterin 

 

Zahtjev da se njegovom sinu Lucijanu Buterinu sa prebivalištem u Paljuvu omogući kupnja 

građevinske parcele 1919/104 k.o Novigrad, pod istim uvjetima kao i za njega Hrvatskog 

branitelja jer on to svoje pravo nije iskoristio pa bi ustupio sinu ( u prilogu Izjava ovjerena kog 

javnog bilježnika) 

 

Vijećnici su naveli činjenicu da tu postoji problem pristupnog puta i da je potrebno obaviti 

razgovore sa vlasnicima susjednih parcela , odnosno da će se Odluka po ovom zahtjevu odgoditi 



sve dok se ne riješe imovinsko pravni  problemi. Stranka će pravovremeno biti obavještena o 

postupcima i radnjama vezanim za zahtjev.  

 

 

AD 11. Razno 

11.1. 

Prijedlog Odluke o povećanju koeficijenta za obračun plaće Načelnika Općine Novigrad  

Osnovica za obračun plaće načelnika je 3.890,00 kn i dosadašnji koeficijent je bio 3.00 .    

Prijedlog je da se ide sa povećanjem koeficijenta na 3.55 uz istu osnovicu za obračun.  

Sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi  članak 4. stavak 5  

koji kaže citiram : plaća gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave 

koje imaju do 3.000 stanovnika, u iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,26 i osnovice za 

izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih 

dužnosnika. 

Plaća načelnika Općine Novigrad ovom korekcijom koeficijenta  bit će i dalje u skladu  sa 

zakonskim odredbama. 

 

Vijećnici su se jednoglasno složili i donijeli   

 

                               Odluku  

o povećanju koeficijenta za obračun plaće načelnika Općine Novigrad  

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

11.2. 

Zahtjev Librnije d.o.o. Zadar za kapitalnom pomoći njezinih suvlasnika za nabavku 46 autobusa 

u iznosu od  90.782,61 kn .  

Zahtjev Liburnije za kapitalnom pomoći ide prema njezinim suvlasnicima ( Općinama  i gradu 

Zadru) da u solidarnom iznosu sudjeluju u nabavci 46 autobusa . Za realizaciju ovog projekta 

Liburniji nedostaje 5.000.000,00 kn te bi taj iznos pokušala namiriti na ovaj način.  

 

Nakon rasprave zaključeno je da će se Odluka o ovom prijedlogu donijeti na slijedećoj sjednici 

vijeća kada  Načelnik obavi konzultacije sa ostalim Općinama , odnosno kada se vidi jesu li svi 

suglasni sa prijedlogom sufinanciranja .  

 

11.3. 

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na 

području Općine Novigrad 

Na prijedlog Čistoće d.o.o. Zadar kao pružatelja usluge vijećnici su nakon kraće rasprave 

jednoglasno  donijeli  

 

 

 

Odluku 

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  

na području Općine Novigrad 



 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

11.4. 

 Zahtjev U.O. Hablanda od 25.04.2022.g.  da se proširi korištenje javne površine i to za  

 

- potrebe proširenja postojeće montažne bine 

- proširenje terase   

- nadogradnja postojećeg dodatnog šanka 

- zagrađivanje zapadne strane lokala kao zaštita od bure 

 

Vijeće je jednoglasno udovoljilo svim zahtjevima U.O Hablando iz Pridrage jer je ovdije riječ o 

proširenjima koja bi bila potrebna isključivo u večerima kada bi lokal organizirao neka zabavna  

događanja točnije koncerte .  

 

11.5. 

Izjednačavanje cijena grobnica na mjesnom groblju u Novigradu i Pridragi 

S obzirom da na groblju Novigrad još imamo neprodanih grobnica , prijedlog je da njihova nova 

cijena bude: 

- grobnica sa 3 police 24.425,00 kn 

- grobnica sa 6 polica 29.850,00 kn 

Time bi se izjednačile cijene na oba mjesna groblja. 

Zaključak vijeća je da se prijedlog usvoji.  

 

 

11.6. 

Odluka o pokretanju postupka javne nabave za uređenje plaže Vrulja u Pridragi , za 2022/2023 g. 

u dvije faze  

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena  

 

     Odluka   

 O pokretanju postupka javne nabave za uređenje plaže Vrulja u Pridragi   

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Kako se više nitko nije javljao za riječ Predsjednik zaključuje sjednicu u 21.20  sati.  

 

Klasa: 024-01/22-02/01 

Ur.broj:2198-08-01-22-1 

Novigrad,20.06.2022.g  

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK 

Željka Kokić        Antonio Sinovčić dipl.ing.el.  

 

 



 


