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Temeljem Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 120/16 ) i članka 30. Statuta Općine Novigrad
( Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća
Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09 ) Općinsko vijeće
Općine Novigrad na svojoj 16.sjednici održanoj 29.10.2018. donosi:

ODLUKU
O početku postupka javne nabave za nabavu izgradnje i opremanja reciklažnog
dvorišta u Novigradu
Članak 1.
Podaci o naručitelju:
Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, 23 312 Novigrad, OIB: 09817183355
Članak 2.
Predmet nabave je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Novigradu
Članak 3.
Redni broj predmeta nabave u Planu nabave: 2 /2018 NV
Članak 4.
Procijenjena vrijednost nabave :

2.600.000,00 kn
Članak 5.

Postupak nabave će se provesti objavom javnog natječaja u Elektroničkom oglasniku javne
nabave.
Članak 6.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja za provedbu postupka nabave su:
1. Mirjana Zubčić
2. Željka Kokić
3. Marina Mikecin
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja.
Klasa:361-01/18-01/19
Ur.broj:2198/08-18-1
Novigrad, 29.10.2018.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD
Predsjednik općinskog vijeća
Antonio Sinovčić
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Temeljem članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj
14/09) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik
Zadarske županije broj 14/09) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 16. sjednici
održanoj 29.10.2018.g. donosi :
ODLUKU
o dopuni članka 94.b. PPU Općine Novigrad (pročišćeni tekst)
Klasa: 350-02/17-01/02, Ur.broj:2198/08-17-1 ( Službeni glasnik Zadarske
županije 07/17) radi mogućnosti izgradnje cesta bez nogostupa
Članak 1.
U čl. 94b.ispred stavka:

"Ceste se mogu realizirati i odvojim prometnim trakovima..."

dodaje se stavak:
" Iznimno, kada nije moguće izvesti nogostupe zbog zatečenog stanja na terenu
(izgrađene građevine, konfiguracija terena, vlasnička struktura čestica i sl.), dozvoljava
se uporaba cesta bez nogostupa ili s jednostranim nogostupom".
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja , a bit će objavljena u
Službenom glasnik Općine Novigrad.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD
Klasa:350-02/18-01/27
Ur.br:2198/08-18-1
Novigrad, 29.10.2018.g.
Predsjednik
Antonio Sinovčić
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Temeljem Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 120/16 ) i članka 30. Statuta Općine Novigrad
( Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća
Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09 ) općinsko Vijeće
Općine Novigrad na svojoj 16. sjednici održanoj 29.10.2018. donosi:
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave
1. JAVNI NARUČITELJ:
Općina Novigrad
Trg kralja Tomislava 1
23 312 Novigrad
OIB: 09817183355
2. PREDMET NABAVE:
Uređenje plaže Vrulja u Pridragi
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
- 38.000,00 kn bez PDV-a
4. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
- EV-JN 12-/18
5. IZVOR – NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA:
- Proračun Općine Novigrad za 2018.g
6. ODABRANI POSTUPAK JAVNE NABAVE:
-temeljem članka 12, Zakona o javnoj nabavi za nabavu robe i usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kn te radova do 500.000,00 kn ne primjenjuje se Zakon o javnoj
nabavi (NN 120/16 ), nego Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Općine
Novigrad
7. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI JAVNOG NARUČITELJA – POVJERENSTVO ZA
NABAVU:
1. Diana Peroš
2. Mirjana Zubčić
8. ODGOVORNA OSOBA JAVNOG NARUČITELJA:
- Joso Klapan dipl.vet., općinski načelnik

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD
Klasa: 361-01/18-01/21
Ur.br. 2198/08-18-1
Novigrad , 29.10. 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Antonio Sinovčić
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Temeljem Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 120/16 ) i članka 30. Statuta Općine Novigrad
( Službeni glasnik Zadarske županije broj 08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća
Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj 14/09 ) općinsko Vijeće
Općine Novigrad na svojoj 16. sjednici održanoj 29.10.2018. donosi:
ODLUKU
o početku postupka jednostavne nabave
1. JAVNI NARUČITELJ:
Općina Novigrad
Trg kralja Tomislava 1
23 312 Novigrad
OIB: 09817183355
2. PREDMET NABAVE:
Uređenje plaže Novigrad u Novigradu
3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
- 32.000,00 kn bez PDV-a
4. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
- EV-JN 13-/18
5. IZVOR – NAČIN PLANIRANIH SREDSTAVA:
- Proračun Općine Novigrad za 2018.g
6. ODABRANI POSTUPAK JAVNE NABAVE:
-temeljem članka 12, Zakona o javnoj nabavi za nabavu robe i usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kn te radova do 500.000,00 kn ne primjenjuje se Zakon o javnoj
nabavi (NN 120/16 ), nego Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Općine
Novigrad
7. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI JAVNOG NARUČITELJA – POVJERENSTVO ZA
NABAVU:
1. Diana Peroš
2. Mirjana Zubčić
8. ODGOVORNA OSOBA JAVNOG NARUČITELJA:
- Joso Klapan dipl.vet., općinski načelnik

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD
Klasa: 361-01/18-01/20
Ur.br. 2198/08-18-1
Novigrad , 29.10. 2018.
Predsjednik Općinskog vijeća
Antonio Sinovčić

5

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne
novine 94/13 i 73/17), članka 30. Statuta Općine Novigrad , Općinsko vijeće općine
Novigrad , na 16.sjednici održanoj 29.10.2018. godine d o n o s i

ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada
i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
na području općine Novigrad

Uvodne odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom se uređuje način provedbe:
1. mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
2. mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada
Članak 2.
Nepropisno odbačenim otpadom u smislu ove Odluke smatra se:
- otpad odbačen u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene.
MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA
Članak 3.
Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada iz članka 1. točke 1. ove Odluke
uključuju:
1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
2. uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
3. provedbu redovitog nadzora područja općine Novigrad
4. postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada,
5. izobrazno-informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
Članak 4.
Nepropisno odbačeni otpad građani mogu prijaviti na sljedeće načine:
- putem sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
objavljenog na mrežnoj stranici Općine Novigrad www.opcina-novigrad.hr
- putem elektronske pošte na adrese objavljene na internet stranicama
Općine
Novigrad
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-

putem telefona na telefonske brojeve objavljene na internet stranicama općine
Novigrad
osobno u prostorije nadležnog upravnog odjela općine Novigrad
putem pošte na adresu Općine Novigrad

Sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada
Članak 5.
Općina Novigrad

će voditi Evidenciju lokacija onečišćenih otpadom općine Novigrad .

U Evidenciju iz stavka 1. ovog članka unosit će se podaci o lokacijama onečišćenih
otpadom, količini otpada, izvršenim nadzorima komunalnih redara, izdanim rješenjima te
ostali potrebni podaci. Evidenciju vodi i kontinuirano održava nadležni upravni odjel.

Provedba nadzora
Članak 6.
Radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u
prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada, komunalni redar
provodi redoviti nadzor.
Nadzor nad evidentiranim lokacijama provodi se najmanje dva puta godišnje a na
lokacijama na kojima je utvrđeno učestalo ponovljeno odbacivanje otpada, nadzor se
provodi češće, u skladu s potrebama. U provedbi nadzora komunalni redar ovlašten je
zatražiti asistenciju Ministarstva unutarnjih poslova.
O izvršenim nadzorima vodi se zapisnik koji postaje sastavni dio Evidencije iz članka 5. ove
Odluke.
Postavljanje znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada
Članak 7.
Znakovi upozorenja o zabrani odbacivanja otpada postavljaju se na lokacije na kojima je
u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada.
Potrebu za postavljanjem znaka kao i lokaciju postavljanja znaka utvrđuje nadležni upravni
odjel.
Izobrazno-informativne aktivnosti
Članak 8.
Općina Novigrad
osigurava izobrazno-informativne aktivnosti u vezi
gospodarenja otpadom:
- objavom informacija na službenoj mrežnoj stranici općine Novigrad
- podržavanjem ili provedbom akcija prikupljanja otpada,

pravilnog
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-

na druge odgovarajuće načine.

MJERE ZA UKLANJANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
Članak 9.
Nepropisno odbačeni otpad predaje se ovlaštenoj osobi koja posjeduje potrebnu dozvolu u
skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (u daljnjem tekstu: ovlaštena
osoba).
Postupanje komunalnog redara
Članak 10.
Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada iz članka 1. točke 2. ove
Odluke, komunalni redar rješenjem naređuje onečišćivaču uklanjanje odbačenog otpada.
Članak 11.
Ukoliko onečišćivač nije poznat, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno
posjedniku nekretnine, ako vlasnik nije poznat, na kojem je nepropisno odložen otpad
uklanjanje tog otpada, odnosno osobi koja sukladno posebnom propisu upravlja određenim
područjem (dobrom), ako je otpad odložen na tom području (dobru).
Članak 12.
Rješenjem iz prethodnog članka određuje se: lokacija odbačenog otpada, procijenjena
količina otpada, obveznik uklanjanja otpada, te obveza uklanjanja otpada predajom
ovlaštenoj osobi za gospodarenje tom vrstom otpada, u roku koji ne može biti duži od 6
mjeseci od dana zaprimanja rješenja.
Članak 13.
Istekom roka određenog rješenjem iz članka 11. ove Odluke, komunalni redar utvrđuje
ispunjavanje obveze određene rješenjem.
Ako komunalni redar utvrdi da obveza određena rješenjem nije izvršena, Općina Novigrad
osigurat će uklanjanje otpada putem ovlaštene sobe u smislu Zakona o održivom
gospodarenju otpadom.

Članak 14.
Radi provedbe mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada, komunalni redar
ovlašten je zatražiti asistenciju djelatnika ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
Ako komunalni redar utvrdi postojanje opravdane sumnje da je opasni ili drugi otpad
odbačen na nekretnini čiji vlasnik, odnosno posjednik, ako vlasnik nekretnine nije poznat,
odnosno osoba koja sukladno posebnom propisu, upravlja određenim područjem
(dobrom), ne dopušta pristup radi utvrđivanja činjeničnog stanja u vezi odbačenog otpada,
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komunalni reda ovlašten je zatražiti nalog suda i asistenciju djelatnika ministarstva
nadležnog za unutarnje poslove radi pristupa na nekretninu u svrhu utvrđivanja činjenica.
Članak 15.
Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
Zadarske županije.

Akcije prikupljanja otpada
Članak 16.
Otpad odbačen u okoliš može se uklanjati putem akcija prikupljanja otpada (u daljnjem
tekstu: akcija).
Članak 17.
Akciju prikupljanja otpada može organizirati pravna i fizička osoba – obrtnik u suradnji s
osobom koja posjeduje dozvolu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom,
u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja.
Nadzor nad provedbom akcije prikupljanja otpada obavlja komunalni redar.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Općina Novigrad zadržava pravo na naknadu troška uklanjanja odbačenog otpada iz članka
13., stavka 2. ove Odluke od onečišćivača odnosno vlasnika, odnosno posjednika
nekretnine, ako vlasnik nije poznat, odnosno od osobe koja, sukladno posebnom propisu,
upravlja određenim područjem (dobrom), na kojem se otpad nalazio.
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Novigrad
KLASA: 363-01/18-01/32
URBROJ: 2198/08-18-1
Novigrad , 29.10.2018.
Općinsko vijeće općine Novigrad

PREDSJEDNIK
Antonio Sinovčić
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Temeljem odredbe članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i
Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih
podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u nastavku: Uredba (EU) 2016/679)
te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka
30. Statuta Općine Novigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije 08/13), Općinsko
vijeće općine Novigrad na svojoj 16. sjednici održanoj 29.10.2018. donosi

ODLUKU
o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Općini Novigrad

Članak 1.
Mirjana Zubčić , zaposlena na radnom mjestu računovodstveni referent u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad , imenuje se službenikom za zaštitu
osobnih podataka u Općini Novigrad .

Članak 2.
Službenik za zaštitu osobnih podataka:
-

-

-

-

-

informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji
obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te
drugim odredbama Unije i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i politiku voditelja podataka, kao i politiku
voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka,
uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje službenika
koji sudjeluju u postupcima obrade te povezane revizije,
pruža savjete, kad je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka
i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i
Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
djeluje kao kontakt točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u
pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU)
2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ima obvezu tajnosti ili povjerljivosti glede
obavljanja svojih zadaća, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugih odredaba
Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Članak 4.
Službenik za zaštitu osobnih podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti.
U tom slučaju voditelj obrade ili izvršitelj obrade osiguravaju da takve zadaće i dužnosti
ne dovedu do sukoba interesa.
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Članak 5.
Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
e-mail adresa: komunalno@opcina-novigrad.hr,
službeni telefon broj: 023/375629,
službeni telefaks broj: 023/375149
Kontakt podaci bit će objavljeni i javno dostupni na web stranici Općine Novigrad
te priopćeni Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
-

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja, a objavit će se u
"Službenom glasniku Općine Novigrad ".

Klasa: 008-01/18-01/05
Ur.br:2198/08-18-1
Novigrad, 29.10.2018.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD

Predsjednik Općinskog vijeća
Antonio Sinovčić
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Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine
Novigrad, članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj
08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik
Zadarske županije broj 14/09 ) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 16. sjednici
održanoj 29.10.2018.g. donosi
ODLUKU
o odabiru Inženjerskog ureda Banaj d.o.o Petrinja za izradu projektnotehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju sustava odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda općine Novigrad s dogradnjom pripadajućeg
vodoopskrbnog sustava
Članak 1.
U provedenom postupku jednostavne nabave za izradu za izradu projektno-tehničke
dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda općine Novigrad s dogradnjom pripadajućeg vodoopskrbnog sustava odabire se
Inženjerski ured Banaj d.o.o , Ivana Gundulića 1, 44 250 Petrinja sa iznosom od
194.000,00 kn.
Članak 2.
Naručitelj će sa odabranim Ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.
Članak 3.
Ova Odluka dostavlja se bez odgode Ponuditelju na dokaziv način - preporučenom
poštom s povratnicom.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan nakon donošenja, a bit će objavljena u Službenom
glasniku Općine Novigrad.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD
Klasa:361-01/18-01/13
Ur.broj:2198/08-18- 3
Novigrad,29.10.2018.g.

Predsjednik općinskog vijeća
Antonio Sinovčić
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Temeljem članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj
14/09) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik
Zadarske županije broj 14/09) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 16. sjednici
održanoj 29.10.2018.g. donosi :
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskih terena za stambeno
zbrinjavanje mladih obitelji
Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine
Novigrad označenog kao dio k.č. 461/34 (regulacijski broj 13. i 14.) i na dijelu k.č.
1537/54 ( dva terena) k.o. Pridraga
Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 10,00 kn/m2
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja , a bit će objavljena u
Službenom glasniku Općine Novigrad.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD
Klasa:944-01/18-01/18
Ur.br:2198/08-18-1
Novigrad, 29.10.2018.g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antonio Sinovčić
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Temeljem članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj
08/13) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik
Zadarske županije broj 14/09 ) općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 16.sjednici
održanoj 29.10.2018.g. donosi:

ODLUKA
o zamjeni lokacije zemljišta za stambeno zbrinjavanje Gordane Čulina

Članak 1.
Ovom odlukom odobrava se zamjena lokacije na dijelu k.č 2228/1 k.o Pridraga radi
korištenja odobrenog programa stambenog zbrinjavanja za obitelj Gordane Čuline iz
Pridrage.
Članak 2.
Na dijelu k.č 2228/1 k.o Pridraga mijenja se i površina parcele , pa se umjesto 368 m2
prodaje 541 m2 što će se regulirati izmjenom i dopunom Ugovora o prodaji nekretnine.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja, a bit će objavljena u
Službenom glasniku Općine Novigrad.

Obrazloženje:
Općina Novigrad je u postupku prodaje građevinskog zemljišta, temeljem natječaja
Klasa: 944-01/13-01/13 , Ur.br. 2198/08-13-1 i Odluke Općinskog vijeća Gordani Čulini
izdala Rješenje 08.07.2013. i sklopila Ugovor o prodaju 13.03.2014. godine i Aneks
Ugovora o prodaji 06.01.2015. god. S obzirom da se na predmetnoj parceli ne može
isprojektirati odobreni projekt za stambeno zbrinjavanje po programu Ministarstva
obnove , bilo je potrebno na istoj kat.čest. 2228/1 k.o Pridraga dodijeliti zamjensko
zemljište veće površine.
Klasa:944-01/18-01/17
Ur.broj:2198/08-18-1
Novigrad,29.10.2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD
Predsjednik općinskog vijeća
Antonio Sinovčić

14

Temeljem članka 30. Statuta Općine Novigrad ( Službeni glasnik Zadarske županije broj
14/09) i članka 44. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Novigrad ( Službeni glasnik
Zadarske županije broj 14/09) Općinsko Vijeće Općine Novigrad na svojoj 16. sjednici
održanoj 29.10.2018.g. donosi :
ODLUKU
da se predmet Borisa Bakića sa prijedlogom Općinskog vijeća uputi na M.O
Paljuv i nakon toga strankama u postupku radi mirnog rješenja sudskog
postupka

Članak 1.
Upućuje se predmet Borisa Bakića sa prijedlogom Općinskog vijeća Mjesnom odboru
Paljuv.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja , a bit će objavljena u
Službenom glasniku Općine Novigrad.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD
Klasa:944-01/18-01/19
Ur.br:2198/08-18-1
Novigrad, 29.10.2018.g.
Predsjednik Općinskog vijeća:
Antonio Sinovčić
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