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I.
OPĆINA PRIMOŠTEN
1. OPĆINSKO VIJEĆE

80   
Na temelju članka 41. Zakona o koncesijama (“Narodne novine”, br. 125/08) i članka 29. Statuta Općine 

Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  
29. sjednici, od 27. travnja 2012.godine, donosi

PLAN DAVANJA KONCESIJA 
Općine Primošten za 2012.

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Plan davanja koncesija za 2012 godinu ( u daljnjem tekstu : Plan 

koncesija ) za čiju realizaciju su sredstva planirana u Proračunu Općine Primošten za 2012. godinu.

Članak 2.
U Planu koncesija navode se planirane vrijednosti, vrsta svake koncesije, rokovi za koje se koncesije  pojedine 

planiraju dati, pravnu osnovu za davanje  koncesije kao i procijenjenu godišnju naknadu  za pojedinu koncesiju i 
to kako slijedi:

1. AUTO TAXI PRIJEVOZ – planirani broj:0
                                                  Planirana vrijednost: 3.000,00 kn
                                                  Koncesija  za  period 2009. -2012.
                                                  Procijenjena godišnja naknada: 0,00 kn
       / uz napomenu: da je naknada plaćena u ukupnom jednokratnom  iznosu za 4 
                dodijeljene koncesije na tri god. po 3.000,00 kn u 2009./ 
                istekom roka na  kojeg su dodjeljene koncesije prelazi se na režim 
                dodjele 4 dozvole za ovu vrst prijevoza na naredni rok od 5god
                temeljem javnog poziva

2. PAUK VOZILO – planirani broj: 1
                                                  Planirana vrijednost: 1,25 kn
                                                  Koncesija  za  period 2008- 2012
                                Procijenjena godišnja naknada: 1,25 kn

3. PRUŽANJE POGREBNIH USLUGA poslova prijevoza pokojnika 
   - planirani broj: 3
                                                  Planirana vrijednost: 1.000,00 kn
                                                  Koncesija za  period: 2011 -2012
                              Procijenjena godišnja naknada: 3.000,00 kn

4. PRAŽNJENJE SEPTIČKIH JAMA 
   - planirani broj: 1
                                                  Planirana vrijednost: 1.000,00 kn
                                                  Koncesija za  period: 2011 -2012
                                Procijenjena godišnja naknada: 1.000,00 kn
                                                                     

 Članak 3.
Ovaj Plan koncesija stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine do isteka 

ranije sklopljenih ugovora.

Klasa: 400-02/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-1
Primošten, 27. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 26. stavka 2. točke 4. i članka 37. 

Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) 
te pregleda i ocjene inicijalne ponude u pregovaračkom 
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 
9/12, temeljem Odluke Općinskog vijeća o dodatnim 
i nepredviđenim radovima u Ulici Sv. Jurja, Klasa: 
363-02/12-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-12-1, od dana 
16. ožujka 2012 godine, i Odluke načelnika o početku 
pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne 
objave, Klasa: 363-02/12-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-
12-3, od dana 30. ožujka 2012 godine, Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na  29. sjednici, od  27. travnja 2012. 
godine, donosi

   
ODLUKU
o odabiru 

I.
Za predmet nabave a/ dodatni i nepredviđeni radovi 

na rekonstrukciji, uređenju partera i postojećih insta-
lacija kanalizacije i odvodnje, TK instalacije niskog 
napona i javne rasvjete kao i b/ dodatni i nepredviđeni 
radovi na rekonstrukciji, uređenju partera i postojećih 
vodovodnih instalacija, evidencijski broj nabave: 9/1, 
kao konačna ponuda prihvaća se inicijalna ponuda po-
nuditelja „CESTAR„ d.o.o. iz Splita, Tršćanska 1; OIB: 
27471262195 u iznosu  od: 457.288,01kuna (slovima:č
etristopedesetsedamtisućadvejestoosamdesetosamkuna
ijednulipu) kuna bez uračunatog PDV-a.

II.
Općina Primošten (u daljnjem tekstu Naručitelj) po 

konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponu-
diteljem će sklopiti Anex Ugovora o javnim radovima 
predmetne nabave dodatnih i nepredviđenih radova 
opisanih u točki I. ove odluke.

III.  
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će 

se bez odgode ponuditelju u postupku.

 IV.
Rok mirovanja ne primjenjuje se sukladno odredbi 

članka 98. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“, broj  90/11).

 
Obrazloženje

Naručitelj je na temelju čl. 26. stavka 2. točke 4 i 
članka 37. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 
broj 90/11), proveo pregovarački postupak javne nabave 
bez prethodne objave s namjerom sklapanja Anexa 
Ugovora o javnim radovima, te je 

- unutar početno procijenjene vrijednosti za radove 
rekonstrukcije od 2.500.000,00 kn 

 + PDV
- dana 30. ožujka 2012. godine donio Odluku o 

početku postupka javne nabave, Klasa: 363-02/12-02/1; 
Ur.broj: 2182/02-02-12-3,

-  izradio dokumentaciju za nadmetanje, 

- pismeno dostavio prijedlog za dostavu inicijalne 
ponude „CESTARU“ d.o.o. u  pregovaračkom postupku 
javne nabave kao gospodarskom subjektu sa kojim je u 
redovitom, prethodno provedenom otvorenom postupku 
javne nabave Ev br. nabave 10/11 bio odabran kao na-
jpovoljniji ponuditelj 

- otvorio inicijalnu ponudu dana 18. travnja 2012. 
godine u 09,30 sati uz prisutnost ovlaštenih predstavnika 
Naručitelja bez nazočnosti bilo kojeg predstavnika ponu-
ditelja te utvrdio da je do isteka roka za predaju ponude 
predana jedna (1) inicijalna ponuda i to:

Naziv:“CESTAR„ d.o.o.                         
Adresa: Tršćanska 1
sjedište: 21 000 Split
OIB: 27471262195.
Cijena inicijalne ponude: 457.288,01kuna bez 

PDV-a 
Slovima: /četristopedesetsedamtisućadvejestoosam

desetosamkunajednulipu /
Sačinio sukladno članku 25. Uredbe o načinu izrade 

i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponu-
dama („Narodne novine”, broj 10/12) Zapisnik o ocjeni 
sposobnosti ponuditelja kao i ocjeni inicijalne ponude 
za koju je ustvrdio da je ponuda u cijelosti sukladna 
natječajnoj dokumentaciji i posebnim slučajevima i 
okolnostima iz članka 26. stavka 2. točke 4. Zakona, 
imajući u vidu da je za odabir ponude dovoljna barem 
jedna prihvatljiva ponuda koja  ostaj u zakonom popisa-
nom okviru u iznosu od 25% ukupne vrijednosti ranije 
sklopljenog osnovnog Ugovora o javnim radovima, 
budući su dodatni i nepredviđeni radovi koji su predmet 
ovog pregovaračkog postupka radi nepredviđenih okol-
nosti, u izravnoj ovisnosti i kao takvi nužni za njegovo 
izvršenje.

Slijedom iznijetog, inicijalna ponuda „CESTAR „ 
do.o. iz Splita, Tršćanska 1; OIB27471262195, u iznosu 
od 457.288,01kuna bez PDV-a kuna bez PDV-a, kao 
prihvatljiva i povoljna ocijenjena postala i konačna 
sukladno članku37. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi.

 Sukladno članku 96. i 97. Zakona o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“, broj 90/11), odlučeno je kao u  iz-
reci.

 
Pouka o pravnom lijeku:
 
1. Protiv ove Odluke, u odnosu na predmetni postu-

pak nabave pravo na žalbu ima svaka fi zička osoba, 
pravna osoba i zajednica fi zičkih i/ili pravnih osoba koja 
ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog 
ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja 
je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga 
kršenja subjektivnih prava. Žalba se izjavljuje Državnoj 
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 
cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem 
žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak 
žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Žalba se 
izjavljuje u roku pet (5)dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj 
poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, 
te dodatne dokumentacije ako postoji,

2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u 
odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
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3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja 
ponuda,

4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju 
u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda 
odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj 
fazi postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kas-
nijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba se predaje Naručitelju pod uvjetima i na način 
propisanim člankom 148. stavak 1. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“, broj 90/11). O žalbi odlučuje 
Državna komisija.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-7
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom  gos-

podarstvu (“Narodne novine“, broj 33/95,70/97, 128/99, 
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09 i 153/09), članka 2. stavka 1. 
alineje 4. Odluke o komunalnoj djelatnosti (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09) i 
članka 29.Statuta Općina Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na  29.sjednici, od 27. travnja 2012. 
godine, donosi 

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za povjeravanje 

poslova održavanja poljskih putova

1.Općinsko vijeće donosi Odluku o raspisivanju 
javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja 
poljskih putova /nerazvrstanih cesta/na području Općine 
Primošten na temelju ugovora.

2. Natječaj iz točke 1. ove odluke će biti objavljen u 
„Narodnim novinama“.

3. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova 
sklapa se na rok od pet (5) godina, s početkom u tekućoj 
godini.

4. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da raspiše 
predmetni natječaj, po završetku istog donese Odluku o 
odabiri te s najpovoljnijim ponuditeljem sklopi Ugovor 
o održavanju  poljskih putova.

5. Ova odluka stupa na snagu  danom donošenja.

Klasa:363-02/12-01/1
Ur. broj:2182/02-01-12-01
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom  gos-

podarstvu (“Narodne novine“, broj 33/95,70/97, 128/99, 
57/00, 129/00,59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04, 178/04, 38/09 i 153/09), članka2. stavka 1. 
alineje 5. Odluke o komunalnoj djelatnosti (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 7/09) i članka 
29. Statuta Općina Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na  29.sjednici, od 27. travnja 2012. 
godine, donosi 

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za povjeravanje 

poslova održavanja javne rasvjete

1.Općinsko vijeće donosi Odluku o raspisivanju 
javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja 
javne rasvjete na području Općine Primošten na temelju 
ugovora.

2. Natječaj iz točke 1. ove odluke će biti objavljen u 
„Narodnim novinama“.

3. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova 
sklapa se na rok od pet (5) godina, s  početkom u tekućoj 
godini.

4. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da raspiše 
predmetni natječaj, po završetku istog donese Odluku o 
odabiri te s najpovoljnijim ponuditeljem sklopi Ugovor 
o održavanju rasvjete.

5. Ova odluka stupa na snagu  danom donošenja.

Klasa:363-02/12-01/1
Ur. broj:2182/02-01-12- 1
Primošten, 27. travnja2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11) i članka 29. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko 
– kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten,  na  29. sjednici, od 27.travnja 2012. godine, 
donosi
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IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE
Općine Primošten  za 2012.

Članak 1.
U Planu nabave Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 2/12) mijenja se dosadašnji 

članak 7. na način da sada isti glasi:
„Sukladno članku 2. stavku 1. planira se nabava bagatelne vrijednosti tako što se iza dosadašnjeg rednog broja 

33. nastavlja slijedećim brojevima kako u nastavku slijedi: 

34. uređenje prilaza plaži Bilo                                                                                 68.990,00 kn
35. izrada dvaju stepenica Dolac i Rtić                                                                      60.979,00 kn
36. web aplikacija Tourist info                                                                                50.000,00 kn
37. izgradnja dijela oborinskog kolektora  na poluotoku u Primoštenu                 69.701,54 kn
38. usluge keteringa                                                                                                  69.500,00 kn
39. vatromet                                                                                                             20.000,00 kn
40. radovi na zaštiti Ul. F. Tuđmana                                                                         65.000,00 kn
41. izrada proj. dok.
     -proširenje Rive žrtava Dvainke                                                                         50.000,00 kn
42. obložni zid od kamena                                                                                        11.550,00 kn

Sukladno članku 2. stavku 2. planira se nabava male vrijednosti  na način kako slijedi:

Ev.     predmet        proc.vr             vrsta          sklapa li     plan. poč      plan.               napomena
br       nabave         nabave           postupka     se ug. Ili        post.         trajanje
                                  u kn.               nabave        okv. sp.                      ug. ili okv.sp.                       
1.    opskrba el.          430.500,00      otvoreni      Ug. o           01.06.       12. mjeseci 
        energijom                                  postupak    nabavi                                                  JN-1/12
                                                                          el. energ.

2.     radovi                 500.000,00      otvoreni      Ug. o jav.     15.05.      30 dana
        asfaltiranja                                 postupak      nabavi                                                 JN-2/12
                                                                             radova
3.    radovi
       sanacije čest.         230.000,00    otvoreni        Ug. o jav.
       zgr. 392/2                                  postupak        nabavi     01.10.    30 dana
                                                                              radova                                              JN-3/12

4.    rekonstr. koln.  473.550,00    otvoreni       Ug. o jav. 
       zastora u Ul   postupak       nabavi      01.10    6 mjeseci
  Franje Tuđmana                                              radova                                                 JN-4/12

5.    geodetske 
       Usluge                   300.000,00    otvoreni     Ug. o jav.
                                                          postupak      nabavi
                                                                           usluga        15. 05.          12 mjeseci     JN-5/12  

6.    radovi              1.200.000,00     otvoreni      Ug. o jav.     15.06.          12 mjeseci      JN-6/12
         asfaltiranja                                 postupak      nabavi                           
        10.000m2                                                     radova

7.  Rad. rekonstr.       2.067.158,00    otvoreni      Ug. o jav.     01.10.            120 dana        JN-7/12
     Ulice Rupe                                   postupak      nabavi
                                                                              radova

8.  Rad. rekonstr.      3.530.694,00    otvoreni      Ug. o jav.     01.10.            120 dana        JN-8/12
     Put Podgreben                              postupak      nabavi
                                                                             radova

9.  dodatni i nepredv.    467.138,50     pregov.       Anex za            20.04.      30 dana         JN-9/12
      rad. u Ul. Sv. Jurja                         post. bez       dodatne
                                                             prethodne       radove
                                                            objave
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10.  prilazi za 154.000,00      otvoreni       Ug. o jav. 
  invalide                                           postupak        nabavi     01.10.      30 dana JN 10/12
                                                                              radova                                                

11.  pješački              523.600,00      otvoreni     Ug. o jav.     01.10.            120 dana
     mostovi                                      postupak      nabavi                                                    JN 11/12
                                                                           radova

12. Dom zdravlja  5.000.000,00      otvoreni      Ug. o jav.     01.06.            180 dana         JN 12/12
                                                        postupak     nabavi                                                                                  

Članak 2.
Ovaj Plan nabave objavljuje se na internetskim 

stranicama Općine Primošten i prvom narednom broju 
Službenog vjesnika Općine Primošten a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-2
Primošten,27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

85   
Na temelju članka 35 i 391. Zakona o vlasništvu i 

stvarnim pravima (“Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73700, 114/01, 79/06,141/06, 146/08 i 
38/09), članka 27. Statuta  Općine Primošten («Službeni 
vjesnik Šibensko – kninske županije«, broj 7/09 ) i 
članka 2. stavka Odluke o stjecanju , raspolaganju i up-
ravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten 
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije«,  broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  29. sjed-
nici, od 27. travnja 2012. godine, donosi

 O D L U K U
 o prodaji dijelova nekretnina

označenih kao dio čest. zem. 15696/51; 
15696/175 i 2069/1 sve k.o. Primošten

1.   Općinsko vijeće donosi Odluku kojom zauzima 
načelan stav o prodaji i raspolaganju dijelovima nekret-
nina u vlasništvu Općine Primošten, označenih kao:

a/   dio čest. zem. 15696/51 k.o. Primošten, površine 
od 87m2, označen kao“A.,B.,C.,D.“ i   dio iste nekret-
nine, površine od 76m2, označen kao“A.,B.,C.,D,E. i 
F“.

b/   dio čest. zem. 15696/175 k.o. Primošten, površine 
od 20m2 označen kao“C.,D.,E.i F.“ /sdva tri dijela 
pobrojana  prikazana na skici izmjere „GEODEZIJA„ 
d.o.o. iz Šibenika, Kralja Zvonimira 16, Božidara Ćulav, 
dipl. ing. geodezije/.

c/   dio čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, ispred čest. 
zgr. 1057.

d/   dio čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, između 
čest.zgr. 989 i 1589.

2.   Sukladno iznijetom u točki 1. ove odluke, 
ovlašćuje se načelnik da za potrebe opisane prodaje 
dijelova 2069/1 angažira ovlaštenog geodeta radi 
izlaska na teren i izrade geodetskih skica kojima će 
točno utvrditi površine koje su predmet namjeravane 
prodaje,da raspiše natječaj za iste, donese Odluke o 
odabiru kupaca za konkretne dijelove nekretnina po pri-
jedlogu imenovanog Povjerenstva a iste radi uobičajene 
transparentnosti prezentira predstavničkom tijelu na 
jednoj od narednih sjednica, u interesu općine, sve u 
maniri dobrog domaćina.

3.   Postupak i uvjeti predmetnog natječaja objavit će 
se u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web stranici 
općine www.primosten.hr 

4.  Općinsko vijeće utvrđuje cijenu za prodaju 
predmetnih dijelova pobrojanih nekretnina iz točke 1. 
ove odluke, na način da su iste identične procjenama 
tržnih vrijednosti stalnog vještaka za građevinarstvo 
kojeg će Općina Primošten angažirati radi predmetnih 
procjena.

5.  Procjene tržnih vrijednosti, opisanih dijelova 
predmetnih nekretnina, ovlaštenog vještaka predstavljat 
će sastavni dio ove odluke i kao takve bit će u njenom 
privitku.

6.   Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-18/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

86
Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 
broj 7/091), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  
29.sjednici, od 27. travnja 2012. godine, donosi 
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluka 68. 

sjednice Upravnog vijeća Dječjih vrtića 
Općine Primošten DV “Bosiljak”

1.Općinsko Vijeće Općine Primošten prihvaća 
Zapisnik sa 68. sjednice Upravnog vijeća održane dana 
18. travnja 2012. godine, te daje suglasnost na Odluke 
Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten DV 
„Bosiljak„ redom kako slijede:

- prihvaćanja procedure zaprimanja i provjere  računa 
te plaćanja po računima i

- prihvaćanja procedure stvaranja ugovornih obveza 
u dječjim vrtićima Općine Primošten i

- i Odluke o raspisivanju natječaj za upis djece  u 
vrtić za  pedagošku godinu 2012/13.

2. Zapisnik  s 66. sjednice Upravnog vijeća vrtića 
citiran u točki 1. ovog Zaključka kao i sve popratne 
Odluka donijete od strane istog, sastavni su dio ovog 
Zaključka i kao takve nalaze se u privitku istog.

3.Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa:003-01/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-2
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

87
Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  29. sjed-
nici, od 27. travnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o obustavi postupka naplate 

komunalnog doprinosa

1. Sukladno obavijesti podnositeljice zahtjeva Karo-
line Jurić o odustajanju od izdavanja potvrde glavnog 
projekta za grđenje stambene građevine na čest. zem. 
969/2 k.-o. Primošten kao i konačnog Rješenja RH 
Ministarstva zaštite okoliša , prostornog uređenja i gra-
diteljstva, KLASA: UP/I-361-03/12-01/12; URBROJ: 
2182/1-16/12-1, od dana 05. ožujka 2012. godine kojim s 
obustavlja  postupak izdavanja naprijed citirane potvrde, 
obustavlja se i postupak naplate komunalnog doprinosa 
temeljem Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten, Klasa: UP/I-363-05/09-03/33;Ur.broj: 
2182/02-03-09-01, od 28. prosinca 2009. godine.

2. Rješenja nadležnih  tijela iz točke 1. ove odluke 
sastavni su dijelovi iste i kao takvi  nalaze  se u  njenom  
privitku.

3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 361-03/12-03/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-3
Primošten, 27. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

88
Na temelju članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11) i članka 29. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”,  broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten,  na 29. sjednici, od 27. travnja. 2012. godine, 
donosi

 ODLUKU
o poslovnoj suradnji i ugradnji bežične 
mrežne infrastrukture i web aplikacije

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o uspostavljanju odnosa poslovne suradnje te kupnji 
bonova za pristup bežičnoj mreži.

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove odluke, 
Općina Primošten zastupana po načelniku izravno će sa 
pružateljem usluga „TELCOMPAKT“ d.o.o. iz Splita 
sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji i s odabranim 
Izvođačem sklopiti i Ugovor o isporuci i ugradnji 
bežične mrežne infrastrukture i web aplikacije Tourist 
Info Primošten.

3. Sredstva za fi nanciranje predmetnih radova osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

4. Ugovor će se proslijediti naknadno Općinskom 
vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 030-08/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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89 
Na temelju članka 6. i  29. Statuta Općine Primošten 

(« Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije«, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  29. sjed-
nici,  od 27. travnja 2012. godine, donosi

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke  o
sudjelovanju u razvoju komunalne 
infrastrukture Općine Primošten

Članak 1. 
U Odluci o sudjelovanju u razvoju komunalne 

infrastrukture  (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 2/11) mijenja se dosadašnji  članak 1. 
na način da sada isti glasi:

„Ovom odlukom utvrđuje se obveza korisnika vodnih 
usluga koji se priključuju na komunalne vodne građevine 
koje se nalaze na području Općine odnosno na neraz-
vrstanim cestama i drugim javnim površinama koje su 
pod upravljanjem Općine da sudjeluju u fi nanciranju 
razvoja komunalne infrastrukture, utvrđuje se način i 
postupak sudjelovanja”.

Članak 2.
U Odluci o sudjelovanju u razvoju komunalne 

infrastrukture  (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 2/11) mijenja se dosadašnji  članak 6. 
na način da sada isti glasi:

“Rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten sukladno članku 4. ove Odluke, obvezniku 
fi nanciranja utvrđuje se iznos obveze sudjelovanja u 
fi nanciranju razvoja komunalne infrastrukture kojeg 
je isti dužan uplatiti Općini u roku od 8 dana od dana  
konačnosti rješenja u korist proračuna Općine Primošten 
na žiro račun Općine Primošten općom uplatnicom 
odnosno nalogom za prijenos sredstava s računa”.

Članak 3.
Ova odluka  stupa na snagu danom objave u  

“Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 302-01/12-01/1
Urbroj: 2182/02-01-12- 2
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

90
Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije«, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  29. sjed-
nici,  od  27. travnja 2012. godine, donosi

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni Odluke 

o otpisu potraživanja s osnova
 komunalne naknade 

1.U Odluci o otpisu potraživanja s osnova komunalne 
naknade objavljenom u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten„ broj 3/12 mijenja se članak 1. koji glasi:

“Odlukom otpisuju radi nastupa zastare i nemogućnosti 
naplate prisilnim putem dospjela a nenaplaćena 
potraživanja Općine Primošten  s osnova komunalne 
naknade za vremensko razdoblje od 01.01.1994. do 
31.12. 2005. godine u iznosu od 194.555,83 kuna sa 
pripadajućom zateznom kamatom.

2.Ova odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku 
Općine Primošten“.

Klasa: 023-01/12-01/1
Urbroj: 2182/02-01-12- 2
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

91   
Na  temelju  članka 29. Statuta Općine Primošten 

(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije«, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  29. sjed-
nici, od 27. travnja 2012. godine, donosi

ODLUKU 
o pojedinačnom oslobađanju od plaćanja 

troškova za priključak 

1. Općinsko vijeće donosi odluku o prihvaćanju za-
molbe Vinka Miliše iz Primoštena, Ložnica Donja 21, 
za oslobađanjem od plaćanja naknade za priključenje 
objekta na komunalne vodne građevine. Obustavlja se 
postupak naplate citirane naknade temeljem rješenja 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, Klasa: 
UP/I-363-05/12-06/03; Ur.broj: 22182/02-03/07-12-01, 
od dana 19. travnja 2012. godine.

2. Sukladno utvrđenom u točci 1. ove odluke 
podnositelj se ujedno oslobađa i plaćanja naknade za 
sudjelovanje u razvoju komunalne infrastrukture te se 
obustavlja i postupak naplate iste temeljem rješenja 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, Klasa: 
UP/I-402-10/12-05/03; Ur.broj: 22182/02-03/07-12-01, 
od dana 19. travnja 2012. godine.

3. Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel na izda-
vanje Suglasnosti za priključenje objekta izgrađenog 
na nekretnini označenoj kao čest. zem. 9623/1 k.o. 
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Primošten koji se sastoji od jedne stambene jedinice na 
komunalne vodne građevine. 

4. Ova odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku 
Općine Primošten“.

Klasa: 555-01/11-01/1
Urbroj: 2182/02-01-12- 2
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

92
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”,  broj 90/11) i članka 29. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 7/09),  Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  29. sjednici, od  27. travnja. 2012. godine, 
donosi

 ODLUKU
o izgradnji dijela oborinskog kolektora na 

poluotoku u Primoštenu

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o izgradnji dijela oborinskog kolektora od Ulice Sv. 
Jurja kroz Ulicu Andrije Kačića Miočića na poluotoku 
u naselju Primošten koji se sastoje od pripremnih, zem-
ljanih, betonskih i armirano betonskih radova, radova 
parternog uređenja, kanalizacijskih i ostalih sukladno 
troškovniku radova:

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove odluke, 
Općina Primošten zastupana po Načelniku izravno će 
sklopiti Ugovor o provođenju predmetnih radova sa 
odabranim Izvođačem.

3. Sredstva za fi nanciranje predmetnih radova osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

4. Ugovor će se proslijediti naknadno Općinskom 
vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 27. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

93
Na temelju članka 35. stavka 1. i članka 391. Za-

kona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Naro-
dne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 29. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“,  broj 7/09), članka 2. stavka 4. Odluke 
o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama 
u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“,  broj 7/09), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 29. sjednici, od 27. travnja 2012. 
godine, donosi

 
ODLUKA

o prijeboju potraživanja
ustupanjem nekretnine u vlasništvo

 
 1. Prihvaća se zamolba Danijel Jurić iz Primoštena, 

od dana 5. ožujka 2012. godine za podmirenje duga 
komunalnog doprinosa po Rješenju, Klasa: UP/I-363
-05/09-03/04, Ur.broj: 2182/02-03-09-01, od dana 27. 
travnja 2009. godine prijebojem potraživanja. 

2. Prijeboj potraživanja izvršiti će se prijenosom u 
vlasništvo Općini Primošten dviju građevinskih čestica 
označenih kao čest.zem. 971/1 površine 112m2 i čest.
zem. 959/8 površine 43 m2 obje K.O. Primošten u 
knjižnom vlasništvu Danijel Jurić. 

3. Vrijednost nekretnina iz točke 2. ove od-
luke utvrditi će se procjenom tržišne vrijednosti 
građevinskog zemljišta koja procjena će se povjeriti 
vještaku građevinske struke. Procjena tržišne vrijednosti 
ovlaštenog vještaka sastavni je dio ove odluke. 

4. Prijeboj potraživanja duga komunalnog doprinosa 
prijenosom u vlasništvo Općini Primošten dviju čest.zem 
iz točke 2. ove odluke vrši se u svrhu uređenja i izgradnje 
pješačke staze-puta na predjelu Rupe u Primoštenu sve 
u okviru izgradnje objekata komunalne infrastrukture 
prema Programu. 

5. Zadužuje se pravna služba Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Primošten da po Rješenju iz točke 1. utvrdi 
iznos dugovanja te pripremi Ugovor te da temeljem istog 
ugovora izvrši uknjižbu prava vlasništva predmetnih 
nekretnina u korist Općine Primošten.  

6. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da sa 
Danijelom Jurić zaključi Ugovor o prijeboju potraživanja 
te zadužuje da po zaključenju isti podnese na suglasnost 
Općinskom vijeću. 

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 401-05/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 27. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članaka 6 i 29. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 29. sjed-
nici, od  27. travnja 2012. godine, donosi

O D L U K U
o Izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i

koefi cijentima za obračun plaća 
načelnika općine i njegovog zamjenika 

kao i naknada za njihov rad kad dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.
U Odluci o osnovici i koefi cijentima za obračun plaća 

načelnika općine njegovog zamjenika kao i naknada za 
njihov rad kad dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog 
odnosa („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
8/10), mijenja se dosadašnji članak 3. na način da sada 
isti glasi:

„Osnovica za obračun plaće načelnika i njegovog 
zamjenika sukladno čl. 2 ove odluke jednaka je osnovici 
za obračun plaća službenika i namještenika Općine 
Primošten“. 

Članak 2.
U Odluci o osnovici i koefi cijentima za obračun plaća 

načelnika općine njegovog zamjenika kao i naknada za 
njihov rad kad dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog 
odnosa („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
8/10), mijenja se dosadašnji st.1. članka 6. na način da 
sada isti glasi:

„Naknada za rad načelnika Općine Primošten i nje-
govog zamjenika kada dužnost obavljaju bez zasnivanja 
radnog odnosa iznosi 50% od umnoška koefi cijenta za 
obračun plaće i osnovice za obračun plaće načelnika, 
odnosno zamjenika načelnika“.

Članak 3.
U Odluci o osnovici i koefi cijentima za obračun plaća 

načelnika općine njegovog zamjenika kao i naknada za 
njihov rad kad dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog 
odnosa („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
8/10), iza članka 6. dodaje se članak 6a. koji glasi:

„Odluku o visini naknade za rad iz članka 6. odnosno 
6a. ove odluke donosi predstavničko tijelo Općine 
Primošten”.

Pojedinačno rješenje o visini plaće odnosno naknade 
za rad načelnika i zamjenika načelnika Općine Primošten 
donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka nije dopušten 
žalba ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 
dana od dana dostave tog rješenja“.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 121-01/12-01/10
Urbroj 2182/02-01-12-5/1
Primošten 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

95
Na temelju članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o 

plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 28/19) i članka 29. Statuta 
Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, 
na 29. sjednici, od 27. travnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o naknadi za rad načelnika i 

zamjenika načelnika  Općine Primošten

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za rad 

načelnika Općine Primošten i zamjenika načelnika 
Općine Primošten koji svoju dužnost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.
Načelnik Općine Primošten koji svoju dužnost obav-

lja bez zasnivanja radnog odnosa, ima pravo na mjesečnu 
naknadu za rad u bruto iznosu od  8.529,20 kuna.

Zamjenik načelnika Općine Primošten koji svoju 
dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, ima 
pravo na mjesečnu naknadu za rad u bruto iznosu od 
6.823,36 kuna.

Članak 3.
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad načelniku i 

zamjeniku načelnika Općine Primošten donosi pročelnik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 121-15/12-01/1
Urbroj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik  Šibensko – kninske županije“, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  29. sjed-
nici, od 27. travnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
prihvaćanju Izvješća o fi nancijskom 
poslovanju  Komunalnog  poduzeća 

 „Bucavac“ za 2011. godinu

Članak 1. 
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće Komunalnog 

poduzeća “BUCAVAC” o fi nancijskom poslovanju za 
2011. godinu.

Članak  2.
Izvješće Komunalnog poduzeća “Bucavac“  iz članka 

1. sastavni je dio ovog zaključka i kao takav nalazi se 
u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj zaključak će se objaviti u  “Službenom vjesniku 

Općine Primošten”.

Klasa: 401-03/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na  temelju  članka  29.  Statuta  Općine  Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, dana 27. 
travnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o organizaciji Dana Općine Primošten

1. Općinsko vijeće donosi zaključak o troškovima 
za predstojeći Dan Općine – Blagdan Gospe od Loreta 
- 10 svibnja 2012. i svečane 30. sjednice Općinskog 
vijeća Općine Primošten koja se ima održati dan prije - 
09.svibnja s početkom u 12,00 sati kojom prigodom će se 
svečano sklopiti Sporazum sa prijateljskim talijanskim 
gradom Loreto.

2. Općinsko vijeće sukladno članku 7. Odluke o 
načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine 
Primošten(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
3/12) određuje vijećnika Tomislava Pancirov kao 
osobu kojoj je 2012. godine pripala čast i dužnost da 
na svečanoj procesiji Gospe od Loreta zaštitnice Općine 

Primošten na čelu nosi crkvenu zastavu. U slučaju 
spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik načelnika Jere 
Gracin.

3.  Budući su na svoj svojstven način doprinijeli pro-
micanju ugleda Općine Primošten na svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća uručit će se tri zahvalnice i to:

- Ivici Pancirov mještaninu Primoštena, za izuzetno 
zalaganje za izgradnju ŠL Porat;             

- Ekipi Caffe bar „POPAJ“  za osvojeno 1. mjesto 
na Jadranskim igrama 2011.te 

- Udruzi građana „KRČ“  za zasluge u pomicanju  
kulturnog razvitka  i prezentacije Općine Primošten u 
zemlji i inozemstvu.

4. Sredstva za organizaciju opisane svečanosti, 
kupnju prigodnih poklona ( narodne nošnje i slika 
Primoštena), sve troškove oko uzvanika /smještaja 
i svečane večere na dan 09.svibnja u Hotelu Zora te 
svečanog ručka na dan 10. svibnja; troškove boravka 
delegacije Male Dvornyke ( Slovačka ) od četiri člana; 
troškovetumača, keteringa za 100 uzvanika; vatrometa 
u iznosu od 20.000,k00 kuna koji će svojom nazočnošću 
podijeliti ovaj svečani događaj osigurava Proračun 
Općine Primošten.

5. Odluka  stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 27. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, dana 27. 
travnja 2012. godine, donosi

 ODLUKU
o proširenju rive Žrtava Dvainke

1.  Općinsko vijeće donosi Odluku o proširenju Rive 
žrtava Dvainke od postojeće Lepare do Kurtinice i kada 
za to sazriju uvjeti raspiše natječaj, kao otvoreni postu-
pak  javne nabave, koji će biti objavljen u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave.

2. Ovlašćuje se Načelnik da nakon provedenog 
natječaja donese Odluku o odabiru najpovoljnije ponude 
i sa odabranim ponuditeljem sklopi Ugovor o javnoj 
nabavi radova.

3. Sredstva za predmetnu nabavu osigurava 
Proračun Općine Primošten.
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 4. Odluka o odabiru i Ugovor će se proslijediti na-
knadno Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na 
istog.

5. Odluka  stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, dana 27. 
travnja 2012. godine, donosi

 ODLUKU
o izradi 3D proširenja rive 

1. Općinsko vijeće donosi Odluku o izradi projektne 
dokumentacije za proširenju Rive  žrtava Dvainke od 
postojeće Lepare do Kurtinice i raspiše natječaj.

2. Ovlašćuje se Načelnik da izravno sklopi Ugovor 
o izradi opisane dokumentacije iz točke 1. ove odluke.

3. Sredstva za predmetnu nabavu osigurava Proračun 
Općine Primošten.

 
4. Odluka o odabiru i Ugovor će se proslijediti na-

knadno Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na 
istog.

5. Odluka  stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-01
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

II. 
NAČELNIK 

OPĆINE PRIMOŠTEN

16
Na temelju članka 35. st.1 i čl. 391. Zakona o 

vlasništvu u drugim stvarnim pravima («Narodne 
novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/700, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09 ), članka 5. 
stavka 3. Odluke o stjecanju i raspolaganju i uprav-
ljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,  broj 
7/09), načelnik Općine Primošten, dana 27. travnja 2012. 
godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju  Povjerenstva za provođenje 
natječaja za prodaju dijelova nekretnina 

temeljem Odluke Općinskog vijeća 
Klasa: 944-18/12-01/1;

 Ur.broj: 2182/02-01-12-2

Članak 1.
U Odluci za provođenje natječaja za prodaju dijela 

nekretnina u vlasništvu Općine Primošten i to dijelova 
nekretnina kako slijedi: 

a/   dio čest. zem. 15696/51 k.o. Primošten, površine 
od 87m2, označen kao“A.,B.,C.,D.“ i  dio iste nekretnine, 
površine od 76m2, označen kao“A.,B.,C.,D,E. iF“

b/   dio čest. zem. 15696/175 k.o. Primošten, površine 
od 20m2 označen kao“C.,D.,E.i F.“

 /sva tri dijela pobrojana  prikazana na skici izmjere 
„GEODEZIJA„ d.o.o. iz Šibenika, Kralja Zvonimira 16 
Božidara Ćulav, dipl. ing. geodezije/

c/   dio čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, ispred čest. 
zgr. 1057

d/  dio čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, između čest.
zgr. 989 i 1589

za članove Povjerenstva imenuju se:
-  Iris Ukić - Kotarac – predsjednik
-  Dijana Rinčić - član i
-  Ana Bijelić - član 

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-18/11-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-12-3
Primošten, 27. travnja 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 
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Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju 

i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11 
i 90/11), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Pros-
tornog plana uređenja Općine Primošten (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 13/06,10/08, 
06/11 i 08/11) i članka 37. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), načelnik Općine Primošten, dana 12. travnja 2012. 
godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine 

Primošten  za ponovnu javnu raspravu 

1. Utvrđuje se Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostor-
nog plana uređenja Općine Primošten za ponovnu javnu 
raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2. Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i grafi čkog 
dijela Plana.

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Primošten da izvrši objavu ponovne javne Rasprave 
sukladno članku 86. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07,38/09, 55/11 i 
90/11) u trajanju od 8 dana.

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Primošten da dostavi posebnu pisanu obavijest o vre-
menu održavanja javne rasprave, sukladno članku 87. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 350-02/11-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-12-10
Primošten, 12. travnja 2012.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 

  18
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Primošten, Sv. Josipa 7
Tel. 022/571-910; 022/571-902

OBJAVA 
PONOVNE JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine 

Primošten 

1.Ponovna javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten (u 
daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će od 14.svibnja  
do  22. svibnja 2012.godine.

2. Prijedlog Plana biti će izložen u prostorijama 
Općine Primošten, Sv. Josipa 7, u Primoštenu, s 
mogućnošću javnog uvida, svakog radnog dana od 
8,00 sati  do 15,00 sati osim subotom, nedjeljom i 
blagdanom.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 
dana 17. svibnja /četvrtak/ 2012. godine s početkom 
u 12,00 sati u prostorijama Općine Primošten - Ured 
načelnika.

4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe /s im-
enom, prezimenom, adresom i  vlastoručnim potpisom/  
primaju se bez obzira na način dostave, zaključno s da-
nom 24.  svibnja.2012. godine do 14,00 sati, na adresu: 
Općina Primošten – Općinski  Načelnik, Sv. Josipa 7, 
22 202 Primošten. 

5. U tijeku trajanja ponovne javne rasprave u ured-
skom prostoru Općine Primošten na istaknutom mjestu 
bit će istaknuta knjiga primjedbi u koju zainteresirani 
mogu iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili 
ih mogu poslati. 

Klasa: 350-02/11-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-12-11
Primošten, 16. travnja 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 
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Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten („ 

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09) 
i članka 8. Odluke o davanju na korištenje javne površine 
(„Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
7/09 ), načelnik Općine Primošten, dana 19.travnja 
2012. godine, donosi

RJEŠENJE 
o Izmjeni i dopuni Rješenja 

o imenovanju Povjerenstva za provođenje 
natječaja za korištenje javne površine na 

području Općine Primošten

Člunak 1. 
U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provođenje 

natječaja za korištenje javne površine na području 

Općine Primošten “Službeni vjesnik Općine Primošten„ 
broj 3/12, mijenja se članak 1. na način da ranije im-
enovanog člana Marka Mijat zamjenjuje novi član 
Povjerenstva u osobi Ante Bogdan.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ob-

javit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 372-05/12-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-12-3/1
Primošten, 19. travnja 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 
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Izdavač: OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, 22000 PRIMOŠTEN
Uređuje: Stipe Petrina,  tel. 022/571-900, fax: 022/571-902

www.primosten.hr, info@primosten.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik


