
 

 ZAPISNIK 

 

 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane   12.09. 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, Ante   Pedić  

Odsutni članovi vijeća:  

Prisutni: Načelnik Joso Klapan, Mirjana  Zubčić      ( zapisničar ) 

 

Predsjednik utvrđuje kvorum i otvara 12. sjednicu općinskog Vijeća Općine Novigrad i daje 

dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća slijedeći   

                                                                                           

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća 

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Novigrad  za razdoblje od 01.01. – 

30.06.2022. godine- donošenje  Odluke o usvajanju  

3. Odluka o naknadi za razvoj  

4. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu  studentskih potpora    za akademsku godinu 

2022/2023 

5. Zapisnik o otvaranju ponuda za prodaju  zemljišta za predio Ćuskijaš, k.o Pridraga  

6. Obrada pristiglih  zahtjeva  i dopisa  

7. Razno  

 

AD 1. 

Predsjednik je zapisnik sa 11.  sjednice  općinskog vijeća stavio na glasovanje te je   isti 

jednoglasno usvojen .  

 

AD 2.  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Novigrad  za razdoblje od 01.01. – 

30.06.2022. godine- Načelnik je ukratko upoznao vijećnike sa Polugodišnjim    izvršenjem  

proračuna općine Novigrad .  Kako se nitko nije  javio za riječ , predsjednik je isti stavio na 

glasovanje, dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o usvajanju polugodišnjeg Izvješća  o izvršenju proračuna  općine Novigrad za razdoblje 

od 01.01.2022 do 30.06.2022. 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 3. 

Odluka o naknadi za razvoj -    Načelnik je upoznao vijećnike da  je  zbog zakonskih  odredbi  

Zakona o vodnim uslugama potrebno postojeću Odluku  o obračunu i naplati naknade  za razvoj 



staviti van snage  i donijeti novu Odluku  o naknadi za razvoj. Novom odlukom dolazi do 

smanjenja  iznosa  cijene  naknade po m3, te će sada iznositi 1,85 kn/m3. Nakon kraće rasprave 

dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o  stavljanu  van snage Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj KLASA:325-01/11-

01/01, URBROJ: 2198/08-12-1 od 16.02.2011 godine i davanju suglasnosti na  Odluku o  

naknadi za razvoj  

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 4. 

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu  studentskih potpora    za akademsku godinu 

2022/2023-    Pod ovom točkom dan je prijedlog da se povećaju studentske potpore. Nakon kraće 

rasprave  donesen je  zaključak da se  o iznosima  potpore raspravlja nakon  što se utvrdi broj 

korisnika, a da se današnjoj sjednici  donese Odluka o raspisivanju natječaja. Dizanjem ruku 

jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

 o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih  potpora za 2022/2023 godinu 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD 5. Zapisnik o otvaranju ponuda za prodaju  zemljišta za predio Ćuskijaš, k.o Pridraga –  

Dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

Odluka 

o usvajanju   Zapisnik  o otvaranju ponuda za prodaju zemljišta  za predio Ćuskijaš, k.o 

Pridraga 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 6.1. Zamolba za   jednokratnu financijsku pomoć Jure Zekana zbog teške financijske situacije – 

Nakon kraće rasprave  jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

 o dodjeli financijske pomoći u  iznosu od 2.000,00 kn Juri Zekanu 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

6.2. Zamolba Zorana Batura  za  nadoknadu štete za uništene nasade-  Dat je  prijedlog da se 

Zoranu Batur  dodijeli  iznos od 2.000,00 kn ili da  mu se nabavi pola sadnog materijala.  Za riječ 

se javio  vijećnik   Stojan Viduka sa prijedlogom    da se izađe na teren kako bi se utvrdila šteta. 

Nakon kraće rasprave donesen je   zaključak da  se Zoranu Baturu   iznesu zaključci sa vijeća i  

onda donese Odluka.  

 

 



6.3. 

Odluka o cijeni zemljišta u starom dijelu   Paljuva – Načelnik je upoznao vijećnike  da je na 

snazi   Odluka iz 2002. godine , te da bi trebalo potvrditi ovu   odluku ,  da cijena ostane ista za 

izgrađeno zemljište 4,00 kn/m2, a za neizgrađeno 5,00 kn/m2, te da se  iz Odluke o upravljanju  

imovine izuzme  ovaj dio. Nakon kraće rasprave dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

o visini cijene zemljišta u starom dijelu Paljuva , i to za zemljište sa izgrađenim objektom 

4,00 kn/m2, a   za neizgrađeni dio 5,00 kn/m2 po situaciji   -Paljuv iz 1976. g. 

 

Odluka  se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 7. 

7.1. Načelnik je dao nekoliko obavijesti a koje se odnose na: 

- natječaj za mlade obitelji u Paljuvu je trenutno na povjerenstvu za procjenu  vrijednosti 

zemljišta  i čeka se njihovo mišljenje  

- susrete Novigrada koji će se održati 07.,08. i 09.10.2022 u Novigradu istarskom  

- odvoz smeća  za područje općine Novigrad u periodu od 15.09.2022. 

- pokretanje postupka  registracije  igraonice u Novigradu u područni  vrtić Školjić 

Pridraga  

- Održavanje izbora za Mjesne odbore -  prijedlog je da svi Mjesni odbori do mjeseca 

studenog daju svoje mišljenje kako bi se  započelo  sa donošenjem odluke  o ukidanju ili 

održavanju   izbora . Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

7.2. Za riječ se javio  vijećnik Ante Baraba sa pitanjem uknjižbe općenarodne imovine na općinu 

Novigrad  u svrhu lakšeg knjiženja   stanovnika Paljuva, te  parcelacije naselja Paljuv zapad.  

Načelnik  je odgovorio da  se  sa parcelacijom  može krenuti odmah , a što se tiče uknjižbe   to se 

za sada rješava pojedinačno.   

Također je postavio pitanje trotoara   u naselju Paljuv- Načelnik je odgovorio da su projekti i za   

Paljuv i  Pridragu spremni ali se čeka  uvrštenje  u   Plan Županijske uprave za ceste .  

7.3. Za riječ se javio  Ante Pedić sa pitanjem   obnove malonogometnog igrališta    u Paljuvu i 

mogućnosti  prijave na određene   natječaje Zadarske  županije ili HNS-a.  

Načelnik je odgovorio da postoji ta mogućnosti . 

7.4.  Za riječ se javio  vijećnik Stojan Viduka sa  pitanjem obnove ceste kroz Pridragu. Načelnik 

je  odgovorio da je to također u nadležnosti  ŽUC-a.  

 

Kako se više nitko nije javljao za riječ Predsjednik zaključuje sjednicu u 20.15   sati.  

 

KLASA:024-01/22-02/09 

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

Novigrad,12.09.2022.g  

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK 

Mirjana Zubčić        Antonio Sinovčić dipl.ing.el.  

 

 



 


