
 

ZAPISNIK 

sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane   08.03.2022. godine u 

prostoriji vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 18:30 sati 

 

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

Ive  Blašković, Dina Babić, Ante Pedić i Stojan Viduka 

Odsutni članovi vijeća:  Ante Baraba 

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

 

Predsjednik utvrđuje kvorum i otvara 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Novigrad i daje 

dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća slijedeći   

                                                                                           

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

2. Ugovor o kreditu na iznos od 1.300.000,00 kn – produžetak ugovora iz 2021 g. 

3. Primjena Zakona o gospodarenju otpadom – donošenje Odluke o dinamici odvoza 

miješanog komunalnog  i reciklabilnog otpada   

4. Odluka o primarnoj, sekundarnoj i turističkoj infrastrukturi u Općini Novigrad  

5. Dječji vrtić Pridraga – Odluka o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u 

Dječji vrtić Školjić – prijedlog, Odluka  o upisu djece za pedagošku godinu 

2021/2022, odluka o ugovoru za vd ravnatelja 

6. Izvješće o EU projektima na području Općine Novigrad 

7. Obrada pristiglih zahtjeva i predmeta 

8. Razno  

 

AD 1. 

Zapisnik sa  7. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu. 

Načelnik ističe da u  u točki 10.1. Odluka o prodaji dijela k.č. 1906/4 k.o. Novigrad 

površine 167 m2 po 5,00 kn/m2 radi legalizacije došlo do greške I da se poništi i donese  

nova Odluka radi ispravka greške. Te se prijedlog stavlja pod točku  razno.- što je 

prihvaćeno. 

AD 2.  

Predsjednik je dao na raspravu prijedlog odluke o davanju suglasnosti  na ugovor na 

revolving kredit u iznosu od  1.300.000,00 kn,  za financiranje obrtnih sredstava – 

kupnja kamionske dizalice i ugovor o kreditu za  financiranje obrtnih sredstava na iznos 

od 2.000.000,00 kn za  podmirenje troškova izgradnje Poslovne zone i edukativne staze 

Paljuv do dobivanja povrata odobrenih sredstava. 

Po ovoj točki dao je riječ načelniku koji je ukratko objasnio razloge produžetka i dizanja 

novog revolving kredita a to je zatvaranje financijskih obveza do povrata zatraženih 

odobrenih sredstava po EU projektima. 

Predsjednik je navedeno stavio na glasovanje a nakon glasovanja dizanjem ruku 

objavljuje da su  jednoglasno donesene 

 

ODLUKA 

 o  davanju suglasnosti na Ugovor o kreditu br: 5302091387  na revolving kredit 

u  iznos od 1.300.000,00 kn    

 

koja se prilaže ovom zapisniku i čiji tekst čini njegov sastavni dio 

 

i 

 

 

 



 

ODLUKA 

   o davanju suglasnosti za kratkoročni kredit za obrtna sredstva      

 

koja se prilaže ovom zapisniku i čiji tekst čini njegov sastavni dio. 

 

AD 3.  

Općinski načelnik, obrazložio je primjenu Zakona o gospodarenju otpadom po dopisu 

dobivenom od Čistoće d.o.o. Zadar gdje se od Općine traži da se donese odluka o načinu 

pružanja javne usluge sukladno  čl. 66. Zakona odnosno da se odredi dinamika odvoza 

mješanog komunalnog otpada kako bi se mogle izraditi kalkulacije cijene. Također se 

Općina mora izjasniti za dinamiku odvoza reciklabilnog otpada. 

Načelnik je dao prijedlog  da dinamika odvoza ostane ista  zimski period 1x tjedno 

(srijeda) a ljetni period 2x tjedno (srijeda i subota) i reciklabiilni otpad svaki drugi 

ponedjeljak u mjesecu. 

Predsjednik je prijedlog stavio na glasovanje a nakon glasovanja dizanjem ruku 

objavljuje da je   jednoglasno donesena 

 

ODLUKA  

o dinamici odvoza mješanog komunalnog otpada  i reciklabilnog otpada 

 

koja se prilaže ovom zapisniku i čiji tekst čini njegov sastavni dio. 

 

 

AD 4.  

Predsjednik daje riječ  načelniku  koji je pročitao prijedloge definiranja javne turističke 

infrastrukture na području Općine Novigrad , koju Općina Novigrad može davati TZ na 

upravljane ako se za to ukaže potreba. . 

Načelnik je istakao da u prijedlogu nije stavljena plaža Nazret te da se i to uvrsti , što su 

vijećnici prihvatili.  

Nakon kratkog obrazloženja predsjednik je stavio prijedlog na glasovanje, dizanjem ruku 

objavljuje da je jednoglasno donesena  

 

ODLUKA 

 o usvajanju prijedloga definiranja javne turističke infrastrukture na području 

Općine Novigrad   

 

koja se prilaže ovom zapisniku i čiji tekst čini njegov sastavni dio. 

 

AD 5.  

Predsjednik stavlja na raspravu prijedlog odluke  o upisu i načinu ostvarivanja prednosti  

pri upisu djece u Dječji vrtić Školjić. 

Načelnik je dao kratko obrazloženje samog prijedloga odluke te je istakao da u čl. 7. 

odluke stoji da još trebaju biti dvije osobe imenovane u povjerenstvo uz ravnateljicu. 

Također je istakao da će ravnateljica raspisati i natječaj za prijem u službu te da joj treba  

pomoći u tome. 

Od strane načelnika dat je prijedlog da Joso Klapan, načelnik i Antonio Sinovčić, 

predsjednik vijeća sačinjavaju Povjerenstvo za provedbu upisa sukladno članku 7. datog 

prijedloga odluke. 

Načelnik je također istaknuo da treba donijeti i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  i 

načinu rada dječjeg vrtića Školjić, odluka o upisu djece za pedagošku godinu 2021/2022  

 

Predsjednik je isto  stavio na glasovanje, a nakon glasovanja dizanjem ruku objavljuje da 

su  jednoglasno donesene 

 

 

 



 

ODLUKA  

o upisu i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Školjić 

 

 

koja se prilaže ovom zapisniku i čiji tekst čini njegov sastavni dio, 

 

 

 

ODLUKA  

o imenovanju Povjerenstva sukladno članku 7. Odluke o upisu i načinu 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Školjić 

 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

ODLUKA 

         o upisu djece za pedagošku godinu 2021/2022.g. 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

i 

 

ODLUKA 

o usvajanju Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  i načinu rada Dječjeg vrtića 

Školjić 

 

koja se prilaže ovom zapisniku i čiji tekst čini njegov sastavni dio, 

 

 

AD 6.  

Po ovoj točci dnevnog reda načelnik je dao kratko obrazloženje stanja projekata koji su 

trenutno aktivni i njihove izvore financiranja, predsjednik je isto stavio na glasovanje a 

nakon glasovanja dizanjem ruku objavljuje da je jednoglasno donesena 

 

ODLUKA  

o usvajanju Izvješća o EU projektima na području Općine Novigrad 

 

koja se prilaže ovom zapisniku i čiji tekst čini njegov sastavni dio, 

 

AD 7. 

AD.7.1.  

Predsjednik je stavio na raspravu izvješće Knjižnice I čitaonice Novigrad za 2021.g.  

Riječ je preuzeo načelnik, pročitao I obrazložio izvješće. 

Predsjednik je isto stavio na glasovanje a nakon glasovanja dizanjem ruku objavljuje da 

je jednoglasno donesena 

 

ODLUKA  

o usvajanju Godišnjeg izvješća Knjižnice i čitaonice Novigrad  za 2021.g. 

 

koja se prilaže ovom zapisniku i čiji tekst čini njegov sastavni dio, 

 

 

  AD.7.2 načelnik iznosi zahtjev OPG Marijana Žilić iz Škabrnje, za dobivanje štanda 

na Tržnici Novigrad – jednoglasno usvojen 

 



 AD.7.3. također je iznesena ponuda obrta Josip iz Paljuva za tamponiranje poljskih 

puteva  u iznosu 20.000,00 kn, gdje se za riječ javio vijećnik Baraba Nenad i isatkao da 

bi trbalo sanirati i parkiralište u Nazretu. – Ponuda je jednoglasno usvojena, kao i 

prijedlog vijećnika Nenada Barabe.   

 

AD 8. 

Predsjednik otvara točku razno 

AD.8.1. Za riječ se javlja  vijećnik Ante Pedić sa upitom što je sa katastarskom 

izmjerom. 

Načelnik je istakao da je katastarsko izlaganje  trenutno u zastoju jer  zemljišno knjižni 

ured ne radi jer nema sudskog savjetnika. Trenutno je stanje takvo da očekujemo da se 

situacija normalizira kroz ožujak.  

AD.8.2. – načelnik iznosi da bi trebalo poništiti Odluku o prodaji dijela k.č. 1906/4 k.o. 

Novigrad površine 167 m2 po 5,00 kn/m2 radi legalizacije,  (Ivici i Mladenu Klapanu)  

KLASA: 944-01/22-01/04, UR.BROJ: 2198-8-01-22-1, tako da bi ona sada glasila odluka 

o prodaji dijela k.č 1906/29   k.o. Novigrad, površine 167 m2 po 5,00kn/m2 (koja je 

nastala od matične k.č. 1906/4 k.o. Novigrad. 

Predsjednik je isto  stavio na glasovanje, a nakon glasovanja dizanjem ruku objavljuje da 

su  jednoglasno donesena 

 

ODLUKA 

 o prodaji dijela k.č. 1906/29 k.o. Novigrad  površine 167 m2 po 5,00kn/m2 

(koja je nastala od matične k.č. 1906/4 k.o. Novigrad) 

koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

AD.8.2. - načelnik ističe da je prilikom raspisivanja natječaja za komunalnog radnika u 

samom postupku došlo do greške jer  nije raspisan sukladno sistematizaciji. Žalbu  na 

Rješenje o prijemu Jure Kokića uložio je Roko Baždarić iz Paljuva. Odvjetnički ured je 

uočio  da je žalba u redu, dakle poništiti natječaj, te nakon poništenja natječaja 

Pročelnica će izdati i poništenje Rješenja za Juru Kokića i dostaviti ga svim sudionicima 

natječaja. 

Također predlažem da se raspiše novi natječaj. 

Predsjednik je isto stavio na glasovanje a nakon glasovanja dizanjem ruku objavljuje da 

su jednoglasno donesene  

ODLUKA  

o  poništenju natječaja za komunalnog radnika   u vlastitom pogonu 

KLASA: 112-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/08-03-21-3 

koja se prilaže ovom zapisniku I čini njegov sastavni dio 

i 

 



ODLUKA 

o raspisivanju natječaja za prijem komunalnog radnika u vlastiti komunalni 

pogon 

koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

AD 8.3. Načelnik također iznosi da postoji inicijativa udruživanja  4 turističke zajednice  

a to su: TZ Novigrad, TZ Posedarje, TZ Poličnik i TZ Jasenice u novu lokalni TZ zajednicu 

. Turističko vijeće TZ  Općine Novigrad prihvatilo je  incijativu,  

AD 8.4. – za riječ se javlja vijećnik Ante Pedić sa upitpm čišćenja vodnih kanala. 

Načelnik ističe da bi trebalo obavijestiti Hrvatske vode da stave u godišnji plan a može se 

dogovoriti i sastanak. Zaključak je da će Općina Novigrad dostaviti dopis Hrvatskim 

vodama. 

AD 8.5. – Vijećnik Nenad Baraba ističe da treba staviti znak STOP kod ulice Ivice 

BarabeiI ranka Barabe – što je prihvaćeno. 

 

AD 8.6.- Vijećnik Ante Pedić pita da li će biti javnih radova.  

Načelnik je istakao da je prema Zavodu za zapošljavanje iskazana inicijativa i da misli da 

hoće. 

AD 8.7. – načelnik obavještava da  bi trebalo održati izbore za Mjesne odbore, koji su 

odgođeni zbog pandemije COVID 19. Prijedlog je da se  prijedlog odluka pripremi za 

slijedeću sjednicu.  

 

AD.8.8. – vijećnik  Stojan Viduka, što je sa autokampom u Pridrazi. 

Načelnik ističe da nema iskazamog interesa, mada je i bio neki iskaz ali nije dobivena 

nikakva povratna informacija, zemljište je državno. 

Vijećnik Stojan Viduka ističe da je on već pričao sa zainteresiranom osobom te da ga 

može uputiti na razgovor u općinu. 

AD.8.9. – vijećnik Nenad Baraba iznosi da  je nasuprot edukativne staze otpao 

reflektor te bi trebalo staviti novi. 

Sjednica je zaključena  u 20. sati i 20 minuta. 

KLASA:024-01/22-02/02 

UR.BROJ:2198-8-01-22-1 

 

Zapisničar:       Predsjednik: 

Marina Mikecin                                                        Antonio Sinovčić,ing.el.                                                                                      

 



 

   


