
sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Novigrad održane    26.04.2022.g. u prostoriji 

vijećnice općine Novigrad  s  početkom u 19:00 sati 

 

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

Blašković, Ante Pedić,  Krešimir Pedić , Stojan Viduka  Ante Baraba  

Odsutni članovi vijeća:  - 

Prisutni: Načelnik Joso Klapan,Mirjana Zubčić    ( zapisničar ) 

 

Predsjednik utvrđuje kvorum i otvara 9. sjednicu općinskog Vijeća Općine Novigrad i daje 

dnevni red na glasovanje. Nakon glasovanja jednoglasno se  prihvaća slijedeći   

                                                                                           

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Novigrad za 2021. 

godinu 

3. Odluka o usvajanju  Izvješća  o izvršenju Programa komunalne infrastrukture   za 2021. 

godinu 

4. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 

2021. godinu 

5. Odluka o komunalnom redu općine Novigrad  

6. Odluka o utvrđivanju cijene i  mjerila za sudjelovanje  roditelja u sufinanciranju  troškova 

smještaja u DV Školjić 

7. Financijski plan  DV  Školjić  za 2022. godinu 

8. Pravilnik o jednostavnoj nabavi za  DV Školjić 

9. Obrada pristiglih zahtjeva i predmeta 

10. Razno  

 

AD 1. 

Predsjednik je zapisnik sa 8.  sjednice  općinskog vijeća stavio na glasovanje te je   isti 

jednoglasno usvojen .  

 

 

AD 2.  Odluka o usvajanju Izvješća o  izvršenju Proračuna Općine Novigrad za 2021.godinu - 

Načelnik je upoznao vijećnike da su u   Izvješću  o izvršenju Proračuna za 2021. godinu 

prikazani svi prihodi i rashodi u 2021. godini , te  ih ukratko objasnio . Dizanjem ruku 

jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

 

O usvajanju Izvješća o  izvršenju Proračuna Općine Novigrad za 2021.godinu 

 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 



AD 3. Odluka o usvajanju  Izvješća o  izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  

na području općine Novigrad  za 2021. godinu- Načelnik je ukratko obrazložio stavke Izvješća  o 

izvršenju Programa  održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  Predsjednik  je isto 

stavio na  glasovanje te je dizanjem ruku jednoglasno donesena  

 

 

Odluka 

O usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa  održavanja komunalne infrastrukture na 

području općine  Novigrad za  2021. godinu 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

AD 4. 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. 

godinu- Načelnik je ukratko obrazložio stavke Izvješća  o izvršenju Programa  održavanja 

komunalne infrastrukture za 2021. godinu.  Predsjednik  je isto stavio na  glasovanje te je 

dizanjem ruku jednoglasno donesena  

 

Odluka 

o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa  građenja  komunalne infrastrukture na 

području općine  Novigrad za  2021. godinu 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

AD 5.Odluka o komunalnom redu općine Novigrad- Radi usklađenja sa zakonskim  odredbama 

daje se prijedlog da se donese nova odluka o  komunalnom redu. Za riječ se javio vijećnik Ante 

Baraba  sa prijedlogom da komunalni redar  iziđe na teren u naselje Paljuv  u svrhu evidentiranje   

uzurpacije  javnih površina  i  divljih  odlagališta. Načelnik je odgovorio  da općina Novigrad 

trenutno nema  komunalnog redara. Planira se  napraviti preraspodjela radnih mjesta  u Općini 

Novigrad  te će  sukladno tome imenovati novi redar  ili će se raspisati natječaj.  

Dizanjem ruku jednoglasno je  donesena   

 

Odluka 

O komunalnom redu Općine  Novigrad 

 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

AD 6. Odluka o utvrđivanju cijene i  mjerila za sudjelovanje  roditelja u sufinanciranju  troškova 

smještaja u DV Školjić- Nakon kraće rasprave   dizanjem ruku jednoglasno je donesena  

 

 

Odluka 

O utvrđivanju  cijene i  mjerila za sudjelovanje roditelja u sufinanciranju  troškova 

smještaja  i ostvarivanja  programa Dječjeg vrtića „ Školjić“ Pridraga  

 



Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

AD 7.  Financijski plan  DV  Školjić  za 2022. godinu-  Načelnik je ukratko  upoznao  vijećnike  

sa   Financijskim planom Dječjeg vrtića „Školjić“   za 2022. godinu . Predsjednik je  prijedlog  

Plana  dao na glasovanje te je  dizanjem ruku  jednoglasno donesena  

 

Odluka 

o donošenju  Financijskog plana   Dječjeg vrtića  „Školjić“ Pridraga  za 2022. godinu 

 

    

Odluka i Plan se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio 

 

8. Pravilnik o  jednostavnoj  nabavi  Dječji vrtić „Školjić“  Pridraga-    Predsjednik je dao  

prijedlog  da  Pravilnik o jednostavnoj nabavi   Dječjeg vrtića  „Školjić2 Pridraga donese 

Upravno vijeće  Vrtića   čiji članovi će  biti imenovani na ovoj sjednici Općinskog vijeća. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 

9. Razno 

9.1. Pod ovom točkom Načelnik je upoznao  vijećnike   da je  potrebno donijeti   Odluku o 

imenovanju članova Upravnog  vijeća Dječjeg vrtića „Školjić“ Pridraga . Općina Novigrad kao 

osnivač treba imenovati 3 člana Upravnog vijeća.  Načelnik daje prijedlog da   se imenuju 

Antonio Sinovčić, Krešimir Pedić i Ante Kokić. Nakon kraće rasprave dizanjem ruku 

jednoglasno je donesena  

 

Odluka 

O imenovanju članova  Upravnog vijeća  Dječjeg  vrtića  „ Školjić“ Pridraga u sastavu 

Antonio Sinovčić, Krešimir Pedić i Ante Kokić 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

9.2. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu  rada dječjeg vrtića “Školjić” Pridraga –

Načelnik je ukratko obrazložio   koje je izmjene potrebno donijeti u Pravilniku. Predsjednik isti 

daje na  glasanje. Dizanjem ruku jednoglasno je donesena 

 

Odluka 

donošenju izmjena  Pravilnika  o unutranjem  ustrojstvu  i načinu rada Dječjeg vrtića 

“Školjić” Pridraga 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

 9.3. Odluka o usvajanju  Izvješća o provedbi   Plana gospodarenja  otpadom Općine Novigrad za 

2021. godinu – Dizanjem ruku jednoglasna je donesena  

 

Odluka 



o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine  Novigrad za 2021. 

godinu 

 

Odluka i Izvješće se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

9.4.   Stavljanje van snage UPU Gospodarska zona  Novigrad 1-   Pod ovom točkom Predsjednik 

je riječ dao Načelniku Općine Novigrad koji je u kratkim crtama upoznao vijećnike sa potrebom 

donošenje odluke o stavljanju van snage UPU Gopsodarske  zone Novigrad 1 Nakon krake 

rasprave dizanjem ruku jednoglasno  su donesena 

Odluka 

o pokretanju procedure stavljanja van snage UPU Gospodarske zone Novigrad 1 

( Sl.glasnik Zadarske županije 14/09) 

 

Koja se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio 

 

9.5. Pod ovom točkom Načelnik je upoznao vijećnike sa postupkom udruživanja Turističkih 

zajednica  Novigrad, Posedarje, Poličnik i Jasenice u jednu Turističku zajednicu koja će  nositi 

naziv Novigradsko more. U nastavku je ukratko obrazložio  prijedlog sporazuma i Statuta  

buduće TZ Novigradsko more . Nakon  kratke rasprave  općinsko vijeće je jednoglasno 

prihvatilo prijedlog udruživanja TZO Novigrad u TZ Novigradsko more.  

 

9.6. Izbori za Mjesne odbore u općini Novigrad - Načelnik je dao prijedlog da je potrebno 

donijeti Odluku o  izborima ili da se donese odluka o ukidanju mjesnih odbora  što su već učinile 

neke općine. Nakon rasprave donesen je zaključak  da se  do slijedeće sjednice  provjeri koliko  

općina je  ukinulo mjesne odbore  i da se  pošalje dopis  mjesnim odborima kako bi se  vidjelo 

njihovo    mišljenje.  

 

10. 

10.1. Za riječ se javio vijećnik Ante Pedić  sa pitanjem rješavanja predmeta Šime Buterina.  

Načelnik je  odgovorio da će se do slijedeće sjednice pripremiti prijedlog odluke.  

10.2. Za riječ se javio vijećnik Stojan  Viduka   sa zamolbom da se pomogne Tomislavu Zubčiću 

vlasniku  OPG-a kojemu je uginuo konj.  

Daje se prijedlog da  Tomislav Zubčić  podnese zahtjev  općini Novigrad sa pomoć. 

 

Kako se više nitko nije javljao za riječ Predsjednik zaključuje sjednicu u 21.30 sati.  

 

KLASA: 024-01/22-02/03 

Ur.broj:2198-8-01-22-1 

Novigrad,26.04.2022 

 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNIK 

Mirjana Zubčić        Antonio Sinovčić dipl.ing.el.  

 



 


