
 

ZAPISNIK 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane   21.10.2022. godine u 

prostoriji vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 19.00 sati 

 

Prisutni članovi vijeća: Antonio Sinovčić, Krešimir Pedić, Nenad Baraba, Ante Kokić ,  Ive  

Blašković, Ante Pedić i Stojan Viduka 

Odsutni članovi vijeća:  Ante Baraba i Dina Babić, 

Prisutni: Joso Klapan (načelnik) i  Marina Mikecin ( zapisničar ) 

 

Predsjednik utvrđuje kvorum i otvara 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Novigrad i daje 

dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća slijedeći   

                                                                                           

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća 

2. Odluka o dodjeli studentskih potpora za akademsku godinu 2022/2023 

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

4. Raspisivanje natječaja za prodaju terena u Paljuvu – rasprava 

5. Zahtjev za financiranje HGSS Zadar 

6. Obrada pristiglih zahtjeva i dopisa 

7. Razno  

 

AD 1. 

Zapisnik sa  12. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu. 

AD 2.  

Predsjednik  je  otvorio  raspravu o prijedlogu Odluke o dodjeli studentskih potpora jer je po 

objavljenom natječaju pristigao 21 zahtjev.   

Nakon kraće rasprave  Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo, 

 

ODLUKU 

O dodjeli studentskih potpora studentima sa područja Općine Novigrad u akademskoj 

godini 2022/2023  

Visina potpore iznosi 380,00 kn (50EUR) 

 

Ova odluka prilaže se ovom zapisniku i  čini njegov sastavni dio  

AD 3.  

Predsjednik je stavio na raspravu Zapisnik o otvaranju ponuda po otvorenom natječaju za 

predio Ćuskijaša   k.č. ,2417 i k.č. 2418. obje k.o. Pridraga 



Dao je riječ načelniku koji je istakao da su pristigle  dvije ponude i to od : 

 

Mirna Dumičić Jemrić, Ul. Milana Ogrizovića 50, Zagreb i Frankopan Jermić Ul. Antona 

Dolenca 14, Zagreb 

za: 

- K.č. 2417,k.o. Pridraga , površine 645 m2  po cijeni 621,00 kn/m2  (82,42 eur/m2) i 

k.č. 2418 k.o. Pridraga površine 623 m2  po cijeni 621,00 kn/m2 (82,42 eur/m2) 

 

 

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je  donijelo 

 

ODLUKU 

o usvajanju Zapisnika za prodaju građevinskih terena  u naselju Ćuskijaš 

 k.č. 2417 k.o. Pridraga i   k.č. 2418 k.o Pridraga 

 

Ova odluka prilaže se ovom  zapisniku čini njegov sastavni dio  

AD 4. 

Po ovoj točci predsjednik je dao riječ naćelniku. Načelnik je upoznao vijećnike da se radi o 

četiri građevinska zemljišta, gdje se jedno građevinsko zemljište sastoji od dvije katastarske 

čestice. Radi se o zemljištu  koje je namijenjeno  za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji sa 

područja  Paljuva I o zemljištu koje je Zadarska nadbiskupija darovala Općini Novigrad. Za 

navedeno zemljište  napravljena je procjena po ovlaštenom procjenitelju Romanu Perinoviću, 

ing.arhitekture. Za nsvedenu prodaju Odvjetnik Bašić je napravio prijedlog odluke. 

U raspravu se uključuje vijećnik Ante Pedić  sa upitom  da li ima još terena u Paljuvu koji se 

mogu prodati a da se ne odnosi na mlade obitelji, gdje načelnik iznosi da postoji još nekih 7-8  

te da bi trebalo napraviti parcelaciju. 

Vijećnik Pedić pita što je sa zahtjevom  Lucijana Buterina, gdje načelnik ističe da ide sa 

natječajem mladih obitelji. 

Načelnik iznosi da se donese odluka o raspisivanju natječaja I imenuje povjerenstvo  koje bi 

sačinjavali vijećnici iz Paljuva : Ante Pedić za predsjednika , Ante Baraba za člana  i  Nenad 

Baraba za  člana. 

Općinsko vijeće prihvaća prijedlog načelnika   i jednoglasno  donosi : 

 



ODLUKU                                                                                                                                                                            

o raspisivanju natječaja, radi prodaje građevinskog zemljišta  

u vlasništvu Općine Novigrad u Paljuvu i to: 

a) k.č. 1919/193  i  1919/197 k.o. Novigrad 

b) k.č.  1919/194 i 1919/198 k.o. Novigrad 

c) k.č.  1919/195 i 1919/199 k.o. Novigrad 

d) k.č.  1919/196 i 1919/200 k.o. Novigrad 

 

  

Ova odluka prilaže se ovom  zapisniku čini njegov sastavni dio  

 

 

i 

ODLUKU                                                                                                                                                                            

o  imenovanju povjerenstva za prodaju građevinskiih terena u Paljuvu 

Ova odluka prilaže se ovom  zapisniku čini njegov sastavni dio  

AD 5.  

Predsjednik stavlja na raspravu zahtjev HGSS kojim traži financiranje. Načelnik istiće da je 

HGSS volonterska, humanitarna  služba kojoj je djelatnost spašavanje ljudi imovine I sl. Te 

da je ista  djelovala u našoj općini u nekoliko navrata.  

Nakon kartke rasprave Općinsko vijeće  jednoglasno donosi  

ODLUKU                                                                                                                                                                              

o financijskoj pomoći Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja stanica Zadar                                                                       

u iznosu od 5.000,00 kn (663,61 EUR) u 2022.g.  

Ova odluka prilaže se ovom  zapisniku čini njegov sastavni dio  

AD 6.  

Predsjednik otvara raspravu po točci pristiglih zahtjeva i dopisa  

AD 6.1 – Zahtjev Željka Čuline brata pok. Mladena  Čulina kojim traži da se obitelji pok. 

Mladena Čuline pomogne oko  izgradnje septičke jame kako bi mogli useliti u izgrađenu 

obiteljsku kuću. 

Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće donosi ZAKLJUČAK da  do sada ima nerazjašnjene 

odnose sa spomenutiom obitelji I da neće donijeti nikakvu odluku dok se ti odnosi ne rješe I 

predmet će se uputiti općinskom odvjetniku da pripremi odvjetnički odgovor.  



AD 6.2 – Zahtjev Damir Pilat kojim traži imenovanje ulice gdje se nalazi njegova kuća, jer bi 

na istoj prijavio prebivalište ali ne može bez naziva ulice i kućnog broja.  

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

ODLUKU                                                                                                                        

o  imenovanju ulice Put Ćuskijaša, Odvojak I   koja  dolazi do k.č. 2363, 2366, 2368, 

2372, 2374 i 2376 sve k.o. Pridraga (nove izmjere) a počinje od Ulice Put Ćuskijaša kod 

kućnog broja 10  i do k.č. 205/125 k.o. Pridraga po novoj izmjeri  

 

Ova odluka prilaže se zapisniku čini njegov sastavni dio  

 

AD 6.3  - zahtjev Jasminke Huljić (odnosno njenih roditelja Mile i Marijane Klapan) za 

asfaltiranje prilaznog puta do svog stambenog objekta s glavne ceste u naselju  Vrulja u 

mjestu Pridraga, gdje bi sami financirali asfaltiranje. 

Nakon kraće rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo   

ZAKLJUČAK  o davanju suglasnosti za asfaltiranje ceste do objekta Mile i Marijane Klapan 

uz vlastito financiranje. 

AD 6.4 – zahtjev Ivice Batura s kojim traži kupnju zemljišta u naselju Gusari.  Zaključak  je 

da se do slijedeće sjednice pripremi prijedlog odluke o raspisivanju natječaja.  

AD 6.5 – zahtjev Vlade Kraljevića za okrupnjavanje njegove građevinske čestice 2088 k.o. 

Pridraga, tako da mu se prodaje č.z. 7872/4. Površine 81 m2 k.o. Pridraga. Procjena postoji od 

strane sudskog vještaka. 

Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo  

ODLUKU                                                                                                                              

o  prodaji č.z. 7872/4 površine 81 m2 k.o. Pridraga, Vladi Kraljeviću, radi 

okrupnjavanja građevinske čestice 2088 k.o. Pridraga 

Ova odluka prilaže se zapisniku čini njegov sastavni dio  

AD 6.6 – Zahtjev Šime Pedića s kojim traži otkup parcele 6423 k.o. Pridraga.  

Nakon rasprave Općinsko vijeće je  zatražilo od općinskog načelnika  I vjećnika Krešimira 

Pedića da se itvrdi ostavljena širina ceste I ako je zadovoljavajuće da se pokrene postupak 

natječaja. 

AD 6.7. Pod ovom točkom načelnik je obavijestio vijećnike da su izabrani izvođači  na 

uređenju plaže u Pridragi. Najpovoljniji Izvođač radova je Cestogradnja d.o.o. Zelengrad  sa 

iznosom od1.200.000,00 kn bez PDV-a. 



Za popločanje pješačke površine u Novigradu najpovoljniji ponuđač je Kamen Pedić sa 

iznosom od  294.960,00 kn bez PDV-a. 

AD. 7  

Predsjednik otvara raspravu po točci razno 

AD 7.1 – po ovoj točci dnevnog reda načelnik ističe da garđevinska dozvola za mrtvačnicu je 

po isteku, te da će se  ovih dana prijaviti  početak gradnje kako ne bi istekla ako se to može 

zakonski. 

AD 7.2 – vijećnik Ante Pedić iznosi problem javne rasvjete u Novom naselju Paljuv koja ne 

radi  već dugo vremena i problem oko tabela  sa nazivom ulica. 

Načelnik ističe da javnu rasvjetu može popraviti jedino Locum iz Zadra  jer je došlo do 

istegnuća kabela. a što se tiče tabela sa nazivom ulica da će se izraditi u što skorijem vremenu, 

raditi će ih Media oglasi te će isti izići na teren.  

 

 

Vijećnik Ante Pedić također ističe da postoji problem oko čišćenja kanala gdje je ranije 

rečeno na sjednici da će se Općina obratiti sa zahtjevom Hrvatskim vodama. Načelnik iznosi 

da je sa Hrvatskim vodama razgovarano usmeno te bi oni trebali uskoro doći.  

 

Sjednica je zaključena u 20 sati i 20 minuta. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD 

 

KLASA:024-01/22-02/08 

URBROJ:2198-8-01-22-1 

 

ZAPISNIČAR      PREDSJEDNIK 

Marina Mikecin      Antonio Sinovčić, ing.el. 

 

 


