
 

 ZAPISNIK 

 

 

sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane    26.7.2022.g. u prostoriji 

vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 19.00 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, Mirjana  Zubčić      ( zapisničar ) 

 

Predsjednik utvrđuje kvorum i otvara 11. sjednicu općinskog Vijeća Općine Novigrad i daje 

dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća slijedeći   

                                                                                           

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća 

2. Odluka  o proglašenju statusa nerazvrstane ceste -javnog dobra u općoj upotrebi  

( cesta prema naselju Torine)  

3. Odluka o proglašenju dijela k.č 5098/1,dijelu 5110/1, dijela 5110/3  sve u k.o Novigrad -

nerazvrstanom cestom- javnom dobro u općoj upotrebi  ( cesta u Crnoplju)  

4. Odluka o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu općine Novigrad  za 

razdoblje od 2022. godine do 2028. godine  

5. Odluka o natječaju za prodaju građevinskih  terena  u Paljuvu  za mlade obitelji 

6. Odluka o dodjeli godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo  

7. Odluka o provedbi postupka nabave za izradu projektne dokumentacije  sustava odvodnje 

za područje Gajine u Novigradu 

8. Odluka o provedbi postupka nabave za nastavak popločanja u povijesnoj jezgri 

Novigrada  

9. Odluka o upisu i načinu  ostvarivanja  prednosti pri  upisu djece u Dječji vrtić Školjić – 

suglasnost  

10. Odluka o  davanju suglasnosti na  Statut  Dječjeg  vrtića  Školjić  

11. Obrada pristiglih  zahtjeva  i dopisa  

12. Razno  

 

 

AD 1. 

Predsjednik je zapisnik sa 10.  sjednice  općinskog vijeća stavio na glasovanje te je   isti 

jednoglasno usvojen .  

 

 

 

AD 2. Odluka  o proglašenju statusa nerazvrstane ceste -javnog dobra u općoj upotrebi – 

Načelnik  je objasnio da se radi   o makadamskom  putu koji  prolazi k.č 8037 k.o  Pridraga. 

Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  



 

 

Odluka 

o proglašenju statusa nerazvrstane ceste -javnog dobra u općoj upotrebi  

na k.č 8037 k.o Pridraga 

 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

AD 3.Odluka o proglašenju dijela k.č 5098/1,dijelu 5110/1, dijela 5110/3  sve u k.o Novigrad -

nerazvrstanom cestom- javnom dobro u općoj upotrebi  - Dizanjem ruku  jednoglasno je 

donesena  

 

Odluka 

o proglašenju dijela k.č 5098/1,dijelu 5110/1, dijela 5110/3  sve u k.o Novigrad 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

AD 4. Odluka o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu općine Novigrad  za 

razdoblje od 2022. godine do 2028. godine – Pod ovom točkom Načelnik je upoznao vijećnike 

da se radi o   dokumentu  koji je izrađen prema preporuci provedene revizije i donosi se za 

razdoblje od sedam godina u kojoj su određeni dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja 

imovinom  . Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka  

o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu općine Novigrad  za razdoblje od 

2022. godine do 2028. godine 

 

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

 

 

AD 5. Odluka o natječaju za prodaju građevinskih  terena  u Paljuvu  za mlade obitelji- Načelnik 

je upoznao vijećnike da je prije  donošenja odluke i raspisivanja  natječaja  potrebno donijeti 

Odluku o gospodarenju nekretninama  u vlasništvu općine Novigrad . 

Nakon kraće  rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o gospodarenju  nekretninama  u vlasništvu općine Novigrad 

 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 



Pod istom točkom nastavljena je rasprava o prijedlogu odluke o raspisivanju natječaja radi 

prodaje građevinskog zemljišta za mlade obitelji u Paljuvu. Nakon rasprave donesen je zaključak 

da prijedlog odluke treba  doraditi do slijedeće sjednice.  

 

 

AD 6. Odluka o dodjeli godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo – Po pozivu za predlaganje  

godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo pristigle su slijedeće nominacije i to za godišnje 

nagrade  :  

- dr. Ante Baraba zbog sportskih postignuća predlaže  BK Paljuv, MNK  Paljuv i Martinu 

Buterin  

- Nenad Baraba   u ime Mjesnog odbora  zbog sportskih postignuća  predlaže Franinu 

Danu  Bratović  

- BK Hajduk  Pridraga zbog sportskih postignuća predlaže Ivicu Kokića  

- Općina Novigrad  predlaže  grupu  autora  monografije  Zlatku Begonji, Anti Uglešiću i  

Slobodanu Kašteli , Sveučilištu u Zadru , te NK  Hajduk Pridraga   koji slavi 50 godina 

od osnivanja  

 

 Za nagradu za životno djelo pristigla je nominacija:  

- Zorana Batura koji je predložio Ivicu Čulinu zbog izuzetna sportska postignuća    

 

KUD Luzarica Pridraga   predložio je da se posthumno  dodijeli nagrada Petru Narančiću-

Pepi  članu Društva i   dugogodišnjem poštaru.  

 

 

Za riječ se javio vijećnik Stojan Viduka  da nema ništa protiv dodjele nagrade Petru 

Narančiću ali da je općinsko vijeće prije nekoliko godina donijelo odluku  da se ne dodjeljuju  

posthumne nagrade i da bi   trebalo tu odluku poništiti.  

Nakon toga  stavio  je prijedloge  na glasovanje te je dizanjem ruku jednoglasno donesena  

 

Odluka 

o dodjeli  godišnjih nagrada i  nagrada za životno djelo  

 

 Godišnje nagrade dodjeljuju se :  

 

- BK Paljuv,  

- MNK  Paljuv  

-  Martini Buterin 

- Franini Dani Bratović  

- Ivici Kokiću 

-NK Hajduk Pridraga  

- grupi autora monografije  Zlatku Begonji, Anti Uglešiću i Slobodanu Kašteli i Sveučilištu u  

Zadru  

 

Nagrade za životno djelo:  

- Ivici Čulina 

 



Posthumno : 

- Petar Narančić  

 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 7 . Odluka o provedbi postupka nabave za izradu projektne dokumentacije  sustava 

odvodnje za područje Gajine u Novigradu- Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

 

Odluka 

o provedbi postupka nabave za izradu projektne dokumentacije  sustava odvodnje za 

područje Gajine u Novigradu  

 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 8. Odluka o provedbi postupka nabave za nastavak popločanja u povijesnoj jezgri 

Novigrada -  Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o provedbi postupka nabave za nastavak popločanja u povijesnoj jezgri Novigrada 

procijenjene vrijednosti 295.000,00 kn bez PDV-a 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 9. Odluka o upisu i načinu  ostvarivanja  prednosti pri  upisu djece u Dječji vrtić Školjić – 

suglasnost –  Načelnik je upoznao vijećnike da je potrebno dati suglasnost  na  Odluku  jer se za 

svaku pedagošku godinu donose kriteriji za upis djece.  Nakon kraće rasprave  dizanjem ruku 

jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

O davanju suglasnosti na odluku o upisu i načinu  ostvarivanja  prednosti pri  upisu djece 

u Dječji vrtić Školjić za pedagošku godinu 2022/23. 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

AD 10. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta  Dječjeg  vrtića  Školjić – radi usklađenja sa 

Zakonskim odredbama  potrebno je  dati suglasnost   na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta  

Dječjeg  vrtića  Školjić .  Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o davanju suglasnosti na Statuta  Dječjeg vrtića  Školjić 

 



Odluka i Statut  sastavni su dijelovi ovog zapisnika .  

 

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

na web stranicama Općine i u Zadarskom listu pristigla je  4 ponude i to od dva ponuđača: 

MIRA JOY MALATESTINIĆ,PUT ĆUSKIJAŠA 28 PRIDRAGA 

 za 

- K.č. 2414 k.o. Pridraga površine 587 m2 po cijeni od 620,10 kn/m2 

- K.č. 2415 k.o. Pridraga površine 567 m2 po cijeni od  620,00 kn/m2 

MARINKA DRAGIČEVIĆ DONJI CRNAČ,BiH  

za: 

- k.č. 2419 k.o. Pridraga, površine 751 m2 po cijeni 622,00 kn/m2 

- k.č. 2411 k.o. Pridraga, površine 858 m2 po cijeni 843,00 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   Mira Joy Malatestinić,Put Ćuskijaša 28 Pridraga za 

k.č. 2414 k.o. Pridraga površine 587 m2 po cijeni od 620,10 kn/m2  I  k.č. 2415 k.o. 

Pridraga površine 567 m2 po cijeni od  620,00 kn/m2 i Marinka Dragičević Donji 

Crnač,BiH za k.č. 2419 k.o. Pridraga, površine 751 m2 po cijeni 622,00 kn/m2 i k.č. 2411 

k.o. Pridraga, površine 858 m2 po cijeni 843,00 kn /m2 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

11.2. Zamolba OŠ Novigrad i OŠ braće  Radić  za kupnju  dodatnih radnih materijala –  

Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

O nabavi dodatnih radnih materijala  za OŠ Novigrad za školsku godinu 2022/23 u iznosu 

od  14.247,47 kn i  za OŠ braće Radić u iznosu od 46.112,00 kn 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

11.3. Odluka  o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Novigrad – Načelnik je ukratko upounoa 



vijećnike sa odredbama ove odluke . Predsjednik je istu stavio na  glasovanje, te je dizanjem 

ruku jednoglasno donesena  

 

Odluku 

o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada  

i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Novigrad  

 

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

11.4. Cijena zemljišta u Poslovnoj zoni Pridraga 1- Načelnik je podsjetio vijećnike da je 

općinsko vijeće već donijelo odluku o visini cijene zemljišta u Poslovnoj zoni Pridraga 1  u 

iznosu od 120,00 kn/m2. Zbog povećanja troškova građenja  daje  prijedlog da  se odredi novi 

iznos od 130,00 kn/m2 te da se raspiše natječaj za prodaju   zemljišta.  Nakon kraće rasprave 

dizanjem  ruku jednoglasno je donesena  

 

 

Odluka 

O visini   cijene zemljišta u Poslovnoj  zoni Pridraga 1 u iznosu od 130,00 kn/m2 i 

raspisivanju natječaja za  prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Pridraga1  

 

Odluka se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

11.5. Matej Zubčić - zamolba za kupnju  zemljišta  za stambeno zbrinjavanje – daje se prijedlog  

da se napravi procjena  zemljišta prije  raspisivanja  natječaja   sukladno novoj odluci o   

gospodarenju  nekretninama  u vlasništvu općine Novigrad. Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 

11.6. Ivica Batur -zamolba za kupnju zemljišta-  daje se prijedlog  da se napravi procjena  

zemljišta prije  raspisivanja  natječaja   sukladno novoj odluci o   gospodarenju  nekretninama  u 

vlasništvu općine Novigrad. Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 

11.7. Usvajanje procjembenog  eleborata    P-234/2/2022 za dio k.č 2532/2 k.o Pridraga   

površine 125,00 m2 -  Nakon kraće rasprave  dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

 

Odluka 

o usvajanju procjembenog eleborata  P-234/2/2022 izrađenog po ovlaštenom procjenitelju 

Romanu Perinoviću ing.arh. 

 

Odluka i  elaborata sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

 

Razno. 

1. Pod ovom točkom načelnik je upoznao  vijećnike  o uslugama istezanja plovila  

kamionskom  dizalicom  u vlasništvu općine Novigrad te o cijeni te usluge koja iznosi 



300,00 kn po istezanju.  Nakon kraće rasprave  dan je prijedlog da se odredi cijena od 

200,00 kn za plovila težine manje od 1 t, te cijena od 300,00 kn  za plovila  teža od 1t. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen, za  istezanje plovila izvan općine Novigrad  a na 

području FLAG-a cijena se uvećava za put od 4,00 kn/m2. 

 

  

 

 

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

 

KLASA:024-01/22-02/08 

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

Novigrad,26.07.2022.g  

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK 

Mirjana Zubčić        Antonio Sinovčić dipl.ing.el.  

 

 

 


