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I.
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN

142  
Na temelju članka 35 stavaka 1. i članka 391 stavka 

2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne 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) i članka 2, 
Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretni-
nama u vlasništvu Općine Primošten («Službeni vjesnik 
Šibensko – kninske županije«, broj 7/09), Općinsko 
vijeće Općine Primošten,  na 32. sjednici, od 20. srpnja 
2012. godine, donosi

 
O D L U K U

 o kupnji nekretnina za potrebe građenja 

1.Općinsko vijeće prihvaća prijedlog predlagatelja 
„SARAĐEN“d.o.o. STANKOVCI, Dubrava kod Tisnog, 
Tisno, Klasa: 944-18/12-02/2; Ur.broj: 375-12-7 od 
dana 17. srpnja 2012. godine zaprimljen pod službenim 
brojem pošiljke 1999 o namjeri prodaje nekretnina u 
njegovom stvarnom vlasništvu, označenih kao dio čest. 
zem. 2189/1, dio čest. zem. 19657/3 te  2423/7 i 2189/2 
obadvije za cijelo, sve pobrojane k.o. Primošten,

2.Utvrđuje se interes općine za kupnjom citiranog 
građevinskog zemljišta iz točke 1. ove Odluke, budući je 
stav Općinskog vijeća da je konkretna kupnja po cijeni 
nižoj od tržne vrijednosti nekretnine utemeljena, ima 
za svrhu gospodarski napredak općine, opravdana je i 
zanimljiva, sa stajališta potrebe građenja Doma zdravlja 
i njegovih pratećih sadržaja.

3. Donosi se Odluka o kupnji predmetnih nekretnina 
u stvarnom vlasništvu „SARAĐEN“d.o.o. STANK-
OVCI, Dubrava kod Tisnog, Tisno i to konkretno na 
način kako slijedi:

a/ dijela čest. zem. 2189/1 – dio u površini od 
5.636m2, 

b/ dijela čest. zem. 19657/3 u površini od 647m2 te
c/ čest. zem. 2423/7 u površini od 690m2, za cijelo 

i
d/ čest. zem. 2189/2 u površini od 348m2. za ci-

jelo,
sve prikazane na skici izmjere „Info karte“d.o.o. iz 

Splita, Sukoišanska 25, izrađenoj od strane ovlaštenog 
geodeta Silvija Bašić,dipl. ing. geodezije od 10. srpnja 
2012. godine.

4. Utvrđuje se cijena kupnje pobrojanih predmetnih 
nekretnina iz točke 3. ove Odluke, na način da ista 
odgovara ponuđenoj cijeni od strane vlasnika zemljišta 
a i prihvaćenoj od strane Općinskog vijeća u iznosu od 
80 eura (slovima:osamdeseteura)po metru kvadratnom, 
preračunato i plativo u kunama prema srednjem tečaju 
HNB na dan isplate, uz predloženi poček plaćanja od 
tri godine, budući je naprijed dogovorena cijena pov-

oljnija od cijene službeno pribavljene procjenom tržnih 
vrijednosti stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo 
Matka Drinković, kojeg je Općina Primošten odmah 
angažirala po zaprimljenom prijedlogu predlagatelja a 
prije raspravljanja i odlučivanja o konkretnoj kupnji.

5. Sukladno naprijed iznijetom, ovlašćuje se načelnik 
Općine Primošten da sukladno utvrđenom u točki 3. a./, 
b./,c./ i d./ove Odluke u ime i za račun općine sklopi 
Ugovor o kupoprodaji predmetnog zemljišta.

6.Prijedlog Ugovora o kupoprodaji kojeg je 
pripremila Pravna služba Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Primošten, uključujući i procjenu tržnih 
vrijednosti stalnog vještaka za građevinarstvo kojeg je 
Općina Primošten angažirala za potrebe raspravljanja 
o eventualnoj kupnji sastavni su dijelovi ove Odluke i 
kao takvi nalazi se u privitku iste.

7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 361-08/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-4
Primošten, 20. srpnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

143
Na temelju članka 35 stavaka 1. i članka 391 Zakona 

o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
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) i članka 2. Odluke o stjecanju, 
raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu 
Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibensko – kn-
inske županije«, broj 7/09), Općinsko vijeće  Općine 
Primošten, na  32. sjednici, od 20. srpnja 2012. godine, 
donosi 

O D L U K U
 o prodaji dijelova nekretnina 

označenih kao čest. zem. 15696/51 i dijela 
čest. zem. 186/3 sve k.o. Primošten

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o prodaji dijelova nekretnina u stvarnom vlasništvu 
Općine Primošten, sve k.o. Primošten, označenih kao:

 a/ dio čest. zem.15696/51 u površini od 78m2. 
označenog slovima „A.,B.,C.,D.,E.,A.“ te prikazanog na 
skici izmjere „GEODEZIJA“d.o.o. iz Šibenika, Kralja 
Zvonimira 42,  izrađenoj od strane Božidara Ćulav dipl. 
ing. geodezije od veljače 2009. godine,
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 b/ dio čest. zem.15696/51 u površini od 105m2 
označenog slovima „A.,B.,C., D.,A.“ te prikazanog na 
skici izmjere „GEODEZIJA“d.o.o. iz Šibenika, Kralja 
Zvonimira 42, izrađenoj od strane Božidara Ćulav dipl. 
ing. geodezije od 30.05.2012. godine,

c/ dio čest. zem.186/3 u površini od 35m2 označenog 
slovima „A.,B.,C.,D.,E.,F.,G.,A.“ teprikazanog na skici 
izmjere „Ureda za izmjeru “d.o.o. iz Šibenika, Miminac 
8,  izrađenoj od strane Borka Baranović dipl. ing. geo-
dezije od 11. prosinca 2009. godine,

2. Sukladno iznijetom u točci 1. ove Odluke, 
ovlašćuje se načelnik da za potrebe opisane prodaje na-
vedenih dijelova nekretnina, točno utvrđenih površina, 
raspiše i provede natječaj, donese Odluke o odabiru 
kupaca za konkretne dijelove nekretnina po prijedlogu 
imenovanog Povjerenstva a iste radi uobičajene trans-
parentnosti 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: 2182/02-01-12-3
Primošten, 20. srpnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

144   
Na temelju članka 11. stavka 5. i 12. stavka 1. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu („Narodne  novine”, broj 
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 82/04, 110/04-Uredba 
178/04, 38/09, 79/09 i 153/09)), članka 85. stavka 2. Za-
kona o sigurnosti prometa na cestama („ Narodne novine”, 
broj  67/08) i članka 27. Statuta Općine Primošten  
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
19/01, 15/05 i 5/06) i članka 11. stavka 4. i 12. stavka 2 

Odluke o komunalnim djelatnostima(„Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije” broj 7/09, 5/10, 13/10 
i “Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj  5/12), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 32. sjednici, od20.
srpnja 2012. godine, donosi

O D L U K U 
o dodjeli koncesije

za usluge pauk vozila

1. Općinsko vijeće donosi Odluku o dodjeli koncesije 
Autoprijevozničkom obrtu „ M- TRANSPORT „ Vl. 
Joško Makelja, iz Primoštena, Podadrage 4, za obav-
ljanje komunalne djelatnosti za usluge pauk vozila za 
poslove blokiranja , podizanja i premještanja nepropisno 
zaustavljenih, parkiranih i ostavljenih vozila na području 
Općine Primošten 

2. Koncesija iz točke 1. ove Odluke dodjeljuje se na 
rok od 5(pet) godina, sukladno ranije ishođenoj Suglas-
nosti RH Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo 
policije – Uprava policije, Odjela za sigurnost cestovnog 
prometa koja je na snazi i kao takva predstavlja sas-
tavni dio ove Odluke i kao takva nalazi se u njenom 
privitku.

3. Imenovani koncesionar iz točke 1. ove odluke 
dužan je Općini Primošten platiti koncesijsku naknadu 
u iznosu od 2,00 kune (slovima:dvijekune) godišnje, 
sukladno ponudi i Ugovorom o koncesiji.

4. Koncesionar je ovlašten pružene usluge naplaćivati 
od korisnika po cijeni i na način utvrđen Pravilnikom 
o načinu premještanja i čuvanja nepropisno zaustav-
ljenih, parkiranih i napuštenih vozila na području 
mjesta Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko kninske 
županije„ broj 6/03 i 14/06 ) i Ugovorom o koncesiji. 

5.Načelnik Općine Primošten i koncesionar 
Autoprijevoznički obrt „M – TRANSPORT” svoja 
međusobna prava i obveze regulirat će Ugovorom o 
koncesiji.

Obrazloženje
Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama („Naro-

dne novine„ broj125/08), članka 11. stavka 3 Zakona o 
komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“, broj  
36/95,70/97, 128/99,57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. 
tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 
153/09), Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09, 5/10 
i 13/10 i 5/12) sukladno Odluci Općinskog vijeća o 
raspisivanju natječaja za pauk vozilo („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 5/12) te osnivanju stručnog 
Povjerenstva u postupku za dodjelu koncesije za poslove 
blokiranja, podizanja i premještanja nepropisno zaustav-
ljenih , parkiranih  i ostavljenih vozila na području 
Općine Primošten, objavljen je natječaj-obavijest o 
namjeri davanja koncesije u NN, broj 63/12 od dana 06. 
lipnja 2012. pod rednim brojem 660.
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Na objavljeni natječaj pristigla je samo jedna jedina 
ponuda Autoprijevozničkog obrta „ M- TRANSPORT 
„ Vl. Joška Makelja iz Primoštena, Podadrage 4, OIB: 
OIB: 14234422264.

 U postupku je utvrđeno da ponuditelj ispunjava uv-
jete tražene natječajem imajući u vidu postojeću potrebu 
za korištenjem usluga pauk vozila u mjestu Primošten na 
način da je simbolična godišnja koncesijska naknada u 
iznosu od 2,00 kune (slovima:dvijekune)ocijenjena kao 
prihvatljiva i povoljna. 

Na temelju navedenog odlučeno je kao u točkama 
od 1. do 4. izreke. 

Korištenje usluga pauk vozila imenovanog konc-
esionara obavljat će se sukladno provedenom natječaju te 
Ugovoru o koncesiji sukladno odredbi članka 13. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine”, broj 
26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 
38/09, 79/09 i 153/09) 

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u točci 5. iz-
reke.

Uputa o pravno lijeku
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena , već se može 

pokrenuti upravni spor (članak 12. stavak 3. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu). Upravni spor se pokreće 
tužbom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana 
primitka ove Odluke.

Klasa: 340-09/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-6
Primošten, 20 srpnja 2012.
      

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

145
Na temelju članka 3. stavka 1. točke 7. i članka 15. 

stavka Zakona o komunalnom gospodarstvu („ Narodne 
novine”, broj 26/03, 82/04, 110/04 – Uredba Vlade, 
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 90/11 ), članka 27. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko 
-kninske županije”, broj 7/09 )i članka 11. stavka 4. 
Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09, 5/10, 13/10 
i “Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 5/12), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 32. sjednici, od 
20. srpnja 2012. godine, donosi

ODLUKU 
o povjeravanju komunalnih poslova na 

temelju ugovora
- održavanje poljskih putova 

      1.Povjerava se na temelju ugovora Poljoprivredno 
uslužnom obrtu „ATILA„ Vl. Tomislav Gašperov,  Krčulj, 
Šermudovi, Primošten Burnji, OIB: 10796422626 obav-

ljanje komunalnih poslova održavanja poljskih putova /
nerazvrstanih cesta/ na području Općine Primošten.

2.Obavljanje predmetnih poslova iz točke 1. Izreke 
ove Odluke daje se na rok od 4 ( četiri ) godine, u vre-
menskom periodu od 2012. do 2016. godine, s početkom 
računanja od dana kada se sklopi predmetni ugovor 
prema jediničnim cijenama sukladno Troškovniku „ 
Primošten, svibanj 2012.„ koji je sastavni dio Odluke i 
kao takav nalazi se u privitku iste. 

 3.Imenovani iz točke 1. ove Odluke ovlašten je obav-
ljati predmetne poslove po cijenama i na način utvrđen 
ponudom na natječaj kao i ugovorom kojeg će temeljem 
ove Odluke Načelniku Općine Primošten i imenovani 
odabrani ponuditelj iz točke 1. ove Odluke zaključiti o 
povjeravanju poslova održavanja poljskih putova /ner-
azvrstanih cesta/ za područje Općine Primošten te istim 
regulirati svoja međusobna prava i obveze.

 4.Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit 
će se u „ Službenom vjesniku Općine Primošten„ 

Obrazloženje  
Na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima 

(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ broj: 
7/09, 5/10 i 13/10 te „Službenog vjesnika Općine 
Primošten„ broj:5/12 ) raspisivan je natječaj za povjera-
vanje poslova održavanja poljskih putova nerazvrstanih 
cesta / na području Općine Primošten za vremensko 
razdoblje od četiri godine, temeljem Odluke Načelnika 
o raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova 
održavanja poljskih putova /nerazvrstanih cesta/ na 
području Općine Primošten Klasa: 362 -02/12-02/1; 
Ur.broj: 2182/02-02-121-1 od dana 23. travnja 2012. 
godine. te istoimene Odluke Općinskog vijeća Klasa: 
363 -02/12-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-12-1 od dana 
27. travnja 2012. godine. Javni natječaj je objavljen u 
„Narodnim novinama„ broj 55 dana 16. svibnja 2012. 

 Načelnik j za potrebe provođenja konkretnog 
natječaja u prethodno citiranoj Odluci imenovao Pov-
jerenstvo.

Tijekom trajanja natječaj u roku su pristigle dvije 
ponude i to ponuda: ad/1 Poljoprivredno uslužnog obrta 
„ATILA„ Vl. Tomislav Gašperov, Primošten Burnji, 
Krčulj, Šermudovi, Primošten Burnji, OIB: 10796422626 
te ponuda ad/2 „CESTOGRADNJU“ d.o.o. iz Splita, 
Papandopulova 21 , OIB: 81547946556.

U postupku je Povjerenstvo utvrdilo da obje ponude 
ispunjavaju uvjete sukladno natječaju.  

Razmatranjem i pregledom ponuda ocijenjeno je da 
je ponuda ponuditelja Poljoprivredno uslužnog obrta 
„ATILA„ Vlasnika Tomislav Gašperov, Primošten Burni, 
Krčulj, Šermudovi, povoljnija s obzirom na Troškovnik 
- ponudu koja se odnosi na cijenu poslova održavanja 
poljskih putova/nerazvrstanih cesta„ na području Općine 
Primošten za razdoblje od četiri godine a iznosi 123,00 
kune bez uračunatog PDV-a odnosno 153,75 kuna s 
uračunatim PDV-om.

Na temelju iznijetog i zaključka Povjerenstva 
predloženo je donošenje Odluke kao u izreci od točke 
1. - 4.

Obavljanje povjerenih poslova i reguliranje 
međusobnih odnosa između Općine Primošten kao 
Naručitelja i Izvođača pobliže će se urediti Ugovorom 
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o povjeravanju poslova održavanja poljskih putova /
nerazvrstanih cesta/ na području Općine Primošten na 
četiri godine sve temeljem članka 15. Zakona o komu-
nalnom gospodarstvu „ Narodne  novine „ broj: broj: 
26/03, 82/04, 110/04 – Uredba Vlade, 178/04, 38/09, 
79/09, 153/09, 49/11 i 90/11 ) i članka 11. stavka 4.. 
Odluke o komunalnim djelatnostima („ Službeni vjesnik 
Šibensko kninske županije„ broj: 7/09, 5/10, 13/10 i 
Službeni vjesnik Općine Primošten 5/12) ). 

Slijedom iznijetog odlučeno je kao u Odluci.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena ali se može 

temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospo-
darstvu pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu 
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka 
ove Odluke.

              
Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-05
Primošten, 20. srpnja  2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka3. stavka 1. točke 11.i članka 

15.stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („ 
Narodne novine „ broj: 26/03, 82/04, 110/04 – Ure-
dba Vlade, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 
90/11),članka 11.stavka 4. Odluke o komunalnim djelat-
nostima („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ 
broj: 7/09, 5/10, 13/10 i Službeni vjesnik Općine 
Primošten 5/12) i članka 27. Statuta Općine Primošten („ 
Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ broj: 7/09 
) Općinsko vijeće na svojoj hitnoj 32. sjednici održanoj 
dana 20. srpnja 2012. godine donosi:

ODLUKU  
o povjeravanju komunalnih poslova 

na temelju ugovora
  - održavanje javne rasvjete

1.Povjerava se na temelju ugovora, tvrtki 
„MARZES„d.o.o. iz Rogoznice, Trogirska 3, OIB: 
03321518613 obavljanje komunalnih poslova održavanja 
javne rasvjete na području Općine Primošten.

2.Obavljanje predmetnih poslova iz točke 1. Izreke 
ove odluke daje se na rok od 4 (četiri) godine, u vre-
menskom periodu od 2012. do 2016. godine, s početkom 
računanja od dana sklapanja ugovora o povjeravanju 
komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete na 
području općine prema jediničnim cijenama sukladno 
Troškovniku radova na održavanju javne rasvjete koji 
je sastavni dio odluke i kao takav nalazi se u privitku 
iste. 

 3.Imenovani iz točke 1. ove Odluke ovlašten je obav-
ljati predmetne poslove po cijenama i na način utvrđen 
ponudom na natječaj kao i ugovorom kojeg će temeljem 
ove Odluke Načelnik Općine Primošten i imenovani iz 
točke 1. ove odluke zaključiti o povjeravanju poslova 
održavanja javne rasvjete za područje Općine Primošten, 
te istim regulirati svoja međusobna prava i obveze.

   4.Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit 
će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten„ 

Obrazloženje
Na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima 

(„ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj; 
7/09,5/10 i 13/10 te Službenog vjesnika Općine 
Primošten)) raspisan je natječaj za poslove održavanja 
javne rasvjete na području Općine  Primošten za vre-
mensko razdoblje od četiri godine, temeljem Odluke 
Načelnika o raspisivanju natječaja za povjeravanje 
poslova održavanja javne rasvjete na području općine, 
Klasa:362 -02/12-02/1; Ur.broj:  2182/02-02-12-01 od 
dana 24. travnja 2012. godine. te istoimene Odluke 
Općinskog vijeća Klasa:363 -02/12-01/1; Ur.broj: 
2182/02-01-12-01 od dana 27. travnja 2012. godine.
Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama „ broj 
55, pod rednim brojem 576, dana 16. svibnja 2012. 

 Načelnik je za potrebe provođenja konkretnog 
natječaja u prethodno citiranoj Odluci imenovao Pov-
jerenstvo.

Tijekom trajanja natječaja u roku je pristigla samo 
jedna ponuda i to ponuda:1/„  MARZES„ d.o.o. iz 
Rogoznice, Trogirska 3, OIB: 03321518613.

U postupku je Povjerenstvo  utvrdilo da zaprimljena 
ponuda ispunjava uvjete sukladno natječaju. 

  Razmatranjem i pregledom ponuda ocijenjeno je da 
je ponuda ponuditelja„MARZES„ d.o.o. iz Rogoznice, 
Trogirska 3, povoljna i prihvatljiva s obzirom na 
priloženi Troškovnik - ponudu / koja  se odnosi na ci-
jenu  za pobrojane stavke konkretnog troškovnika, od 
devet(9) dijelova za poslove održavanja javne rasvjete 
na području Općine Primošten, za razdoblje od četiri 
godine a iznosi 163.749,00 kuna(slovima: stošezdese
ttritisućesedamstočetrdesetdevetkuna).bez uračunatog 
P0DV-a odnosno 204.686,25 kuna (slovima: dvjesto
četiritisućešestoosamdesetšestkunadvadesetpetlipa) s 
uračunatim PDV-om.

Na temelju iznijetog i zaključka Povjerenstva 
predloženo je donošenje Odluke kao u izreci od točke 
1. - 4.

Obavljanje povjerenih poslova i reguliranje 
međusobnih odnosa između Općine Primošten kao 
Naručitelja i Izvođača pobliže će se urediti Ugovorom 
o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na 
području Općine Primošten na četiri godine sve te-
meljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
„Narodne novine„broj: 26/03, 82/04, 110/04 – Uredba 
Vlade, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 90/11 i 
članka 11. stavka 4.Odluke o komunalnim djelatnostima 
(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj: 
7/09, 5/10, 13/10 i Službeni vjesnik Općine Primošten 
5/12).

 Slijedom iznijetog odlučeno je kao u Odluci. 
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Uputa  o  pravnom  lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena ali se može temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu 

pokrenuti upravni spor. Upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana 
primitka ove Odluke.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-5
Primošten, 20.srpnja 2012. 

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 32. sjednici, od 20. srpnja 2012. godine, donosi

III. Izmjene i dopune Plana nabave
Općine Primošten  za 2012.

Članak 1.
 U Planu nabave Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 2/12,4/12 i 5/12) mijenja se i 

dopunjuje dosadašnji članak 7 na način da se iza dosadašnjeg rednog broja 46. nastavlja se slijedećim brojevima 
kako u nastavku slijedi: 

47. klupe i koševi za   Ložnice…………………………………………………..………………..12.566,00 kn
48. dokumentiranjeSveč. Sjednice OV………………………………………..…………….…….33.500,00 kn
49.izmiještanje kanalizacije…………………………………………………….............................20.000,00 kn
50. nadzor- Podgreben……………………………………………………............................…….69.900,00 kn

Članak 2.
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.           450.000,00      otvoreni      Ug. o           01.08.       12. mjeseci  JN-1/12
        energijom                                 postupak    nabavi                                                                                                                            
    el. energ.

2.     radovi                  500.000,00      otvoreni      Ug. o jav.     15.04.       30 dana JN-2/12
        asfaltiranja                                postupak      nabavi                                                                                                                              
    radova

3.    geodetske 
       usluge                 300.000,00    otvoreni     Ug. o jav. 15. 05.           12 mjeseci    JN-5/12  
                                                         Postupak      nabavi
                                                                           Usluga        

4.    radovi               1.200.000,00      otvoreni      Ug. o jav.    25.04.       12 mjeseci     JN-6/12
  asfaltiranja                                  postupak      nabavi                                 
 10.000m2                                                               radova
5.  Rad. rekonstr.    3.530.694,00    otvoreni      Ug. o jav.     15.05.          150 dana       JN-8/12
     Put Podgreben                             postupak      nabavi
                                                                             radova
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6.  dodatni i nepredv.    467.138,50    pregov.       Anex za        01.04.     30 dana         JN-9/12
     rad. u Ul. Sv. Jurja                       post. bez        dodatne
                                                            prethodne      radove
                                                            objave
7.  prilazi za
     invalide              154.000,00      otvoreni       Ug. o jav. 
                                                        postupak         nabavi        01.08.    30 dana   JN 3/12

                                                                              radova                                              
8.  Dom zdravlja       
 I faza   1.000.000,00     otvoreni      Ug. o jav.     01.08.  180 dana       JN 4/12
                                           postupak     nabavi   

9. rekonstrukcija
    koln. zastora u 
    Ul. F. Tuđmana 3.000.000,00    otvoreni      Ug. o jav.    01.08.    180 dana        JN 7/12
                                                       postupak      nabavi   

10. rekonstrukcija
     dijela Trg don 3.000.000,00    otvoreni     Ug. o jav.     01.09.     180 dana       JN10/12
     Ive Šarića.                      postupak             nabavi                                         

Članak 3.
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:2182/02-01-12-4
Primošten, 20. srpnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi 

(“Narodne novine”, broj 90/11) i članka 29. Statuta 
Općine Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 7/09) i Odluci o odabiru, Klasa: 340-
03/12-01/24; Ur.broj: 2182/02-01-12-6, od dsana 20. 
lipnja 2012. godine, Općinsko vijeće Općine Primošten, 
na 32. sjednici, od 20. srpnja 2012. godine, donosi

 ODLUKU
o odabiru izvođača

za radove izgradnje nerazvrstane
 prometnice Put Podgreben

1.Općinsko vijeće Općine Primošten  po objav-
ljenom pozivu za nadmetanje u otvorenom  postupku 
javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
- Narodnih  novina pod br.  2012/S 002 – 0019916od 
dana 16. svibnja 2012. po provedenom postupku javne 
nabave,  evidencijski broj 8/12, za radove izgradnje 

nerazvrstane prometnice Put Podgreben, suglasno je 
te konačno potvrđuje da je najpovoljnija ponuda po-
nuditelja „CESTA VARAŽDIN“ d.d. iz Varaždina,  
Međimurska 26, OIB: 58701507957 s ponudom u iznosu  
od: 2.714.780,57 kuna bez PDV-a/ slovima:

   dvamilijunasaedamstočetnaesttisućasedamstoosa
mdesetkunapedesetsedamlipa/

   bez PDV-a odnosno cijenom ponude od 3.393.475,71 
kuna sa uračunatim PDV-om

  /slovima:trimilijunatristodevedesettritisućečetristo
sedamdesetpetkunasedamdsetjednulipu/.

2.Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da sa 
odabranim ponuditeljem iz točke 1. ove  odluke sklopi 
predmetni Ugovor o javnoj nabavi odnosno za slučaj 
reguliran člankom 99. stavkom 8 točkom 3. Zakona o 
javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11) po pon-
ovno  izvršenom rangiranju ne uzimajući više u obzir 
prvog odabranog ponuditelja donese odluku o odabiru 
nove najpovoljnije ponude odnosno sa novim odabranim 
ponuditeljem.

3. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava Proračun.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 340-03/12-01/24
Ur.broj: 2182/02-01-12-7
Primošten, 20. srpnja 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), sukladno Odluci Općinskog vijeća o davanju  
suglasnosti na postupke javne nabave tijekom 2012. go-
dine („Službeni vjesnik Općine Primošten“), Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na  32. sjednici, od  20. srpnja 
2012. godine, donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti na Ugovore o javnoj 

nabavi tijekom 2012. godine

1. Općinsko vijeće donosi Odluku kojom kao logičan 
slijed prethodno donijete suglasnosti na Odluke o oda-
biru najpovoljnije ponude u provedenim postupcima 
javne nabave sukladno novom Zakonu o javnoj nabavi 
(„Narodne novine“, broj 90/11) potvrđuje u postup-
cima: 

-Ugovor o javnim radovima . Klasa: 363-02/11-
01/26; Ur.broj: 2182/02-02-12-17/6 od dana 21. svibnja 
2012. godine u post. JN 6 /12 za radove asfaltiranja u 
površini od 10 000m2 u više navrata i po potrebi .Klasa: 
363-02/11-01/24; Ur.broj: 2182/02-02-12-7 od dana 13. 
srpnja 2012. godine.

-Ugovor o javnim uslugama . Klasa: 936-01/12-01/1; 
Ur.broj: 2182/02-02-12-7 od dana 13. srpnja 2012. u 
post.JN 5 /12 za predmet nabave za geodetske usluge 
na području Općine Primošten. godine 

2. Svi pojedinačni Ugovori o javnoj nabavi sastavni 
su dio ove odluke i kao takvi nalaze se u njenom priv-
itku.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 330-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 20. srpnja 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), sukladno Odluci Općinskog vijeća o davanju sug-
lasnosti na postupke javne nabave tijekom 2012. godine 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“), Općinsko vijeće 
Općine Primošten,  na  32. sjednici, od 20. srpnja 2012. 
godine, donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti na Sporazum Općine 
Primošten i  „Jadran kamena Kaštela“d.o.o.

1. Općinsko vijeće daje suglasnost na Sporazum 
Općine Primošten i „Jadran kamen Kaštela“d.o.o. sk-
lopljen dana 06. srpnja 2012. godine.

2. Sporazum iz točke ove odluke sastavni je dio iste 
Odluke i kao takav se nalazi u njenom privitku.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 740-06/12-02/3
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten,20 srpnja 2012.    

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju čl. 27. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  32. sjed-
nici, od 20. srpnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
 o davanju suglasnosti na Odluku o zajmu 

  po zamolbi Udruge mladih“MLADI U EU“

1.Općinsko vijeće daje suglasnost na Odluku 
načelnika o zajmu Klasa: 403-02/12-02/1; Ur. broj: 
2182/02-01-12-3, od dana 19. lipnja 2012. godine, 
Udruzi mladih „MLADI U EU“  iz Šibenika, Kralja 
Zvonimira 42, MB: 2453614,OIB: 27785065949, u 
svrhu pokretanja Zadruge u iznosu od 12.000,00 kuna 
(slovima: dvanaesttisućakuna) na rok otplate od 12 
(dvanaest) mjeseci, s počekom od tri mjeseca.

2. Općinsko vijeće sukladno utvrđenom u točci 1. 
ove odluke ujedno daje i suglasnost na Ugovor o zajmu 
Klasa: 403-02/12-02/1; Ur. broj: 2182/02-01-12-4, od 
dana 21. lipnja 2012. godine 

3.Odluka načelnika kao i Ugovor o zajmu citirani 
u točki 1. i 2. ove odluke nalaze se u njenom privitku i 
kao takvi predstavljaju njen sastavni dio.

4.Ova odluka  stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 403-02/12-02/1
Ur. broj: 2182/02-01-12-5
 Primošten, 20. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj na-

bavi („ Narodne novine“, broj 90/11) i članka 27. Statuta 
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko–kninske 
županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten 
na  32. sjednici, od 20. srpnja 2012. godine, donosi

ODLUKA
o dokumentiranju ovogodišnje svečanosti 

Dana općine

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o dokumentiranju ovogodišnje svečanosti Dana Općine 
Primošten, prigodne svečane 30. sjednice povodom pot-
pisivanja Sporazuma o prijateljstvu s općinom Loreto te 
trodnevnog posjeta strane delegacije.

2.Općinsko vijeće suglasno je da se realizacija 
snimanja povjerava „SPOT  STUDIU„ d.o.o. iz Za-
greba koji se dokazao svojom korektnom suradnjom 
i kvalitetom ranije pruženih usluga za potrebe Općine 
Primošten. 

3.Trošak snimanja odgovara vrijednosti u iznosu 
od 33.500,00 kn ( slovima: tridesettritisućepetstokuna) 
plus PDV.

  
4.Sredstva za realizaciju opisanog snimanja osigu-

rava Proračun Općine Primošten.

5.Općina Primošten i „ SPOT STUDIO „  d.o.o. svoje 
međusobne odnose reguliraju posebnim  ugovorom.

6.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-02/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-4
Primošten, 20.srpnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

153
Na temelju članka 25. stavaka 1. i članka 31. Za-

kona 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 32. sjednici, od 20. srpnja 2012. 
godine donosi:

 
ODLUKU

o  rekonstrukciji kolničkog zastora u Ulici 
Franje Tuđmanau Primoštenu

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o raspisivanju natječaja za nabavu radova rekonstrukcije 
kolničkog zastora u Ulici Franje Tuđmana u Primoštenu, 
sukladno Potvrdi glavnog projekta

2. Općinsko vijeće ovlašćuje načelnika Općine 
Primošten za nabavu radova opisanih u točki 1. ove 
odluke i provođenje postupka javne nabave i raspisi-
vanje natječaja kao otvorenog postupka javne nabave  
male vrijednosti koji će biti objavljen u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave RH.

3. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da nakon 
provedenog otvorenog postupka javne nabave,donese 
odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda i sa odabranim 
ponuditeljem sklopi predmetni ugovor.

4. Sredstva za predmetnu nabavu osigurava Proračun 
Općine Primošten.

5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kao i Ugo-
vor o javnoj nabavi radova naknadno će se proslijediti 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na iste.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja s 
početkom primjene od dana 01. svibnja 2012. godine.

Klasa: 360-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 20.srpnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

154
 Na temelju članka 25. stavaka 1. i članka 31. Za-

kona 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 32. sjednici, od 20. srpnja 2012. 
godine, donosi

ODLUKU
o  rekonstrukciji dijela Trga Don Ive Šarića

u Primoštenu

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o raspisivanju natječaja za nabavu radova rekonstrukcije 
dijela Trga don Ive Šarića /od Piska do Vile fenč/.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za nabavu radova opisanih u točki 1. ove 
Odluke i provođenje postupka javne nabave i raspisi-
vanje natječaja kao otvorenog postupka javne nabave  
male vrijednosti koji će biti objavljen u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave RH.
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3. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da nakon 
provedenog otvorenog postupka javne nabave,donese 
Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda i sa odabranim 
ponuditeljem sklopi predmetni ugovor.

4. Sredstva za predmetnu nabavu osigurava Proračun 
Općine Primošten.

5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kao i Ugo-
vor o javnoj nabavi radova naknadno će se proslijediti 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na iste.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja s 
početkom primjene od dana 01. svibnja 2012. godine.

Klasa: 360-02/12-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 20. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

155
Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti 

od požara („Narodne novine”, broj 92/10), članku 29. 
Statuta (“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, 
broj 7/09) i Procijeni ugroženosti od požara za Općinu 
Primošten po pribavljenom mišljenju Republike 
Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske 
uprave Šibensko-kninske županije, Odjela upravnih, 
inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja - Inspektorata 
unutarnjih poslova, Broj: 511 – 13-06-9831/6 -2010. , 
D.S.T.„ Šibenik, 17.02.2010.” sukladno Planu zaštite od 
požara Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko 
-kninske županije”, broj 6/10), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  32. sjednici, od 20. srpnja 2012. godine, 
donosi

ODLUKU 
o poduzimanju pripremnih radnji za izradu 

Godišnjeg plana unapređenja zaštite od 
požara  na području Općine Primošten 

1. Općinsko vijeće po prethodno donijetoj Procijeni 
ugroženosti od požara za Općinu Primošten izrađenoj od 
strane Izrađivača„ PROTECTION „ d.o.o. iz Umaga, J. 
Rakovca 10, sve sukladno Pravilniku o izradi procjene 
od požara i tehnološke eksplozije „Narodne novine„ 
broj: 35/94 i 110/05, pristupa poduzimanju pripremnih 
radnji za izradu Godišnjeg plana unapređenja zaštite od 
požara na području Općine Primošten. 

2. Godišnjim planom unapređenja zaštite od požara 
na području Općine Primošten utvrdit će se detaljno 
program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite 
od požara u kojim posebna uloga pripada Stožeru zaštite 

i spašavanja Općine Primošten, sve u okviru zadaća 
Vlade RH.

3.Sukladno redovitoj praksi DVD „PRIMOŠTEN“ 
za cjelokupan teritorij Općine Primošten,

Posebna uloga pripada ustrojavanju motriteljsko 
dojavne službe sukladno članku 4. Pravilnika o zaštiti 
šuma od požara („Narodne novine“ 26/03). U sklopu 
navedenog a za potrebe donošenja Plana motriteljsko 
dojavne službe zatražit će se prethodno mišljenje Up-
ravnog odbora DVD –a Općine Primošten, u okviru 
redovitog  Plana društva te osigurati suglasnost Stožera 
za zaštitu i spašavanje Općine Primošten.

4. Sukladno članku 41.Zakona o zaštiti od požara 
Načelnik Općine Primošten donijet će Odluku o odabiru 
ovlaštenog servisera prijenosnih aparata za gašenje 
požara u zgradama u vlasništvu Općine Primošten.

5. Sukladno naprijed utvrđenom, na prvoj nared-
noj redovitoj sjednici ovog predstavničkog tijela, na 
dnevnom redu ima se:

-podnijeti Izvješće o stanju sustava zaštite i 
spašavanja na svom području. Podnijeti analiza stanja 
te utvrditi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja. 

-donijeti Plan motriteljsko dojavne službe po pre-
thodno dobivenom mišljenju Upravnog odbora DVD 
„PRIMOŠTEN“i

- donijeti Godišnji provedbeni plan unapređenja 
zaštite od požara.

6.Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit 
će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten„.

Klasa: 810-03/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 20. srpnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

156
Na temelju članka 29.Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 32. sjed-
nici, od 20 srpnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
da u pojedinačnom zahtjevu Odluku 

donese Načelnik 

1.Općinsko vijeće donijelo je zaključak da u 
pojedinačnom konkretnom zahtjevu Odluku  Klasa: 
421-02/12-02/1; Ur.broj: 2182/02-01-12-1, Primošten, 
13. lipnja 2012. godine

donese Načelnik Općine Primošten.
2.Zamolba iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka 

i kao takva nalazi se u privitku istog.
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3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 421-02/12-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 20. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

157
Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

(“Narodne novine“, broj 150/08)i članka 27. Statuta 
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko – kn-
inske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće  Općine 
Primošten, na 32. sjednici, od 20. srpnja 2012. godine, 
donosi

O D L U K U
 u svezi organiziranja zdravstvene zaštite 

u turističkoj sezoni 2012. godine

1.Općinsko vijeće Općine Primošten odbilo je 
zajedničku ponudu Specijalističke ordinacije opće 
medicine Nada Paić DR.med., spec opće medicine i 
Specijalističke ordinacije obiteljske medicine Zoran 
Bitunjac DR.med., spec. obiteljske medicine ponuda 
o fi nanciranju zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni 
2012.

2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje 
Dana 13. srpnja 2012. godine zaprimljena je 

zajednička ponuda Specijalističke ordinacije opće 
medicine Nada Paić DR.med., spec opće medicine i 
Specijalističke ordinacije obiteljske medicine Zoran 
Bitunjac DR.med., spec. obiteljske medicine u svezi 
cijene koštanja jednog liječničkog tima za čiji rad se traži 
fi nancijska podrška po pitanju organizacije turističke 
ambulante u Primoštenu tijekom sezone 2012. godine 
za tri ljetna mjeseca u cilju osiguravanja što kvalitetnijih 
uvjeta pružanja zdravstvene zaštite u Primoštenu. 

   Sav posao turističke ambulante u jutarnjoj i popod-
nevnoj smjeni pao je na  redovne dvije ambulante  koje 
čak kako to liječnici Paić i Bitunjac navode u svom 
dopisu, osim u hitnim slučajevima , nisu ni dužni pružati 
zdravstvenu zaštitu turistima. 

   Stav vijećnika da se u istom vremenskom periodu, 
konkretno u dvije smjene – svaka u redovitom trajanju 
od osam sati/ može pružiti jednako kvalitetna pomoć od 
strane jednakog broja zdravstvenog osoblja, na način 
kako je to općini predloženo.Zaključeno je da se u 
ovom slučaju  traži dodatno plaćanje za jednaki posao 
kojeg se uz to redovito obavlja u redovitom osmosatnom 
vremenu. Zaključak vijećnika je taj da jedino dodatni 

liječnički timovi, dakle veći broj liječnika sukladno bla-
govremeno upućenom prijedlogu od strane općine, može 
pratiti veći opseg posla i pokrivati ga kvalitetnije.

Općinsko vijeće donijelo je gore navedenu odluku.
      
Klasa: 406-01/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-2
Primošten, 20. srpnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

158
Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj 
7/09) i Odluke o povjeravanju komunalnih poslova 
temeljem ugovora- održavanja poljskih putova/neraz-
vrstanih cesta/, Klasa: 363-02/12-01/1; Ur.broj: 2182/02-
01-12-05, Općinsko vijeće Općine Primošten, na 32. 
sjednici, od 20. srpnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana 

održavanja poljskih putova na području
 Općine Primošten za 2012. godinu

1. Općinsko vijeće prihvaća Plan održavanja poljskih 
putova na  području  Općine  Primošten  za 2012.  godinu 
(u daljnjem tekstu: Plan).

2.Plan iz članka 1, izravni je odraz potreba 
općine,donosi se za tekuću godinu., tabelarno je prika-
zan, i sastavni je dio ovog zaključka i kao takav nalazi 
se u privitku istog.

 3.  Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten”.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-06
Primošten, 20. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 



Broj 6 - Strana 12           SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN           26. srpnja 2012.

159     
Na temelju  članka 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije«, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  32. sjed-
nici, od 20. srpnja  2012. godine, donosi                                                                

ZAKLJUČAK
o djelomičnom prihvaćanju zahtjeva 

za sufi nanciranjem

1. Općinsko vijeće djelomično prihvaća zahtjev 
za sufi nanciranje pauk službe Autoprijevoznički obrt 
“M –TRANSPORT« Vl. Joška Makelje iz Primoštena, 
Podadrage 4, na način da će za periode od 1. srpnja. do 
31. kolovoza. 2012. godine,Općina Primošten izvršiti 
plaćanje usluga pauka u iznosu od 30.000,00 kuna što 
odgovara ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna.

2. Autoprijevoznički obrt «M - TRANSPORT« na-
stavlja obavljati ugovorenu djelatnost  na način utvrđen 
Ugovorom o davanju koncesije,temeljem Odluke 
Općinskog vijećao dodjeli koncesije za usluge pauk 
vozila, Klasa: 340-09/12-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-
12-6, od dana 20 srpnja 2012. godine.

3. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da sa 
«M – TRANSPORTOM« sukladno zauzetom stavu 
Općinskog vijeća zaključi predmetni Ugovor o sufi -
nanciranju pauka

4. Isplata odobrenog iznosa iz točke 1. ovog 
Zaključka izvršit će se račun Autoprijevozničkog obrta 
„M TRANSPORT“ kod Privredne banke na žiro račun 
broj: 2340009-1140172865 u dva jednaka obroka u 
iznosima po 30.000,00 kuna i to: prvi najkasnije do 01. 
rujna 2012. a drugi obrok najkasnije do 01. listopada 
2012. godine.

5. Autoprijevoznički obrt «M- TRANSPORT« će 
prije isplate, podnijeti Izvješće o svom poslovanju a 
ovjerene poslovne knjige dati na uvid, radi evidencije 
u ono što je stvarno i napravljeno.  

6.  Ovaj zaključak stupa n snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 18. srpnja 2012. godine zaprimljen je zahtjev za 

sufi nanciranjem  pauk službe Autoprijevozničkog obrta 
« M – TRANSPORTA « Vl. Joška Makelje iz Primoštena 
koji se poziva na neizvjesnost ekonomskog poslovanja 
koja već nekoliko godina za redom sve više dolazi do 
izražaja. Problem nepropisno parkiranih vozila na ovom 
području bio bi nerješiv da naprijed navedena djelatnost 
uopće ne egzistira. 

Općinsko vijeće svjesno je problematike, zauzevši 
stav da je u interesu svih da pauk služba obavlja svoj 
posao, čak i po cijeni dodatnih troškova. U obostranom 
je interesu da se ovakva djelatnost obavlja i nadalje, pa 
makar Općina Primošten bila u obvezi davati fi nancijsku 
podršku na naprijed utvrđen način.

Slijedom iznijetog Općinsko vijeće donijelo je napri-
jed navedenu Odluku.

   
Klasa: 402-07/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12- 2
Primošten, 20. srpnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

160
Na temelju članka 29.Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  32. sjed-
nici, od 20 srpnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju zamolbe za suradnju  
na projektu „Istraživanje dinamike 

populacije jarebice kamenjarke“ 

1.Općinsko vijeće načelno prihvaća zamolbu za 
suradnju Sveučilišta u Zagrebu – Šumarskog fakulteta 
Zavoda za zaštitu šuma i lovnog gospodarenja na pro-
jektu pod nazivom “Istraživanje dinamike populacije jar-
ebice kamenjarke“, u svrhu daljnje izrade šireg projekta  
za prijavu i povlačenje sredstava EU fondova.

2. Zamolba iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka 
i kao takva nalazi se u privitku istog.

3.Općina Primošten osigurat će za potrebe projekta 
fi nancijsku podršku u iznosu od 10.000,00 kuna(/slo-
vima: desettisućakuna) godišnje u trajanju od dvije 
godine.

4.Općina Primošten i Sveučilište u Zagrebu – 
Šumarski fakultet Zavoda za zaštitu šuma i  lovnog gos-
podarenja svoje međusobne odnose regulirat ć posebnim 
Ugovorom o suradnji.

5. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 421-02/12-02/38
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 20. srpnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

161   
Na temelju čl. 6 i 29 Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
7/09) u svezi čl. 35 Zakona o vlasništvu i drugim st-
varnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i  38/09), Općinsko vijeće 
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Općine Primošten, na 32. sjednici, od  20. srpnja 2012. 
godine, donosi

O D L U K U
o sudjelovanju u razvoju komunalne

 infrastrukture  Općine Primošten

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se mogućnost dobrovoljnog 

sudjelovanja fi zičkih ili pravnih osoba u fi nanciranju 
razvoja komunalne infrastrukture Općine Primošten na 
način da od Općine Primošten neće zahtijevati nikakvu 
protučinidbu.

Članak 2.
Financiranje razvoja komunalne infrastrukture u 

smislu ove Odluke odnosi se na slučajeve dobrovoljnog 
fi nanciranja aktualnih potreba građenja ili različitih 
vidova uređenja: škola, ustanova za predškolski odgoj, 
doma zdravlja, muzeja, religijskih objekata i ostalih 
građevine društvene namjene, zgrada/građevina športsko 
rekreacijske namjene (stadiona, športskih dvorana, 
bazena i sl.).

Članak 3.
Zainteresirana fi zička ili pravna za fi nanciranje raz-

voja komunalne infrastrukture, pismenim prijedlogom 
predlaže Općini Primošten iznos s kojim je voljna 
sudjelovati. 

Članak 4.
Iznos sudjelovanja u fi nanciranju razvoja komunalne 

infrastrukture na području Općine Primošten ide u korist 
proračuna Općine Primošten na žiro račun Općine općom 
uplatnicom, odnosno nalogom za prijenos sredstava s 
računa.

Članak 5.
Načelnik Općine Primošten kada se radi o građevinama 

od općeg interesa, građevinama za potrebe javnih 
ustanova i trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili 
suvlasništvu Općine Primošten može donijeti Zaključak 
o prihvaćanju prijedloga za fi nanciranje u konkretnom 
slučaju te isti proslijediti Općinskom vijeću na rasprav-
ljanje i konačno odlučivanje.

Članak 6.
Općina Primošten i zainteresirana fi zička ili pravna 

za fi nanciranje razvoja komunalne infrastrukture svoje 
međusobne odnose regulirat će posebnim Sporazumom 
za sv aki pojedini slučaj.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Od-
luka o sudjelovanju u razvoju komunalne infrastrukture 
Općine Primošten obavljena u “Službenom vjesniku 
Općine Primošten”, broj 2/12).

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten”. 

Klasa: 302-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 20 srpnja 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

2. OPĆINSKI NAČELNIK
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Na temelju članka 35. st.1 i čl. 391 Zakona o vlasništvu 

u drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 
91/96, 68/98137/99, 22/00, 73700, 114/01, 79/06,141/06, 
146/08 i 38/09 ), članka 5. stavka 3. Odluke o stjecanju 
i raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu 
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 7/09), načelnik Općine Primošten, dana 
20. srpnja 2012. godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju  Povjerenstva za provođenje 
natječaja za prodaju dijelova nekretnina

Članak 1.
1.U Odluci za provođenje natječaja za prodaju dijela 

nekretnina u vlasništvu Općine Primošten i to dijelova 
nekretnina sukladno priloženom geodetskom snimku za 
svaki dio posebno, i to:

a/ dijela čest. zem.15696/51 u površini od 78m2 
b/ dijela čest. zem.15696/51 u površini od 105m2
c/ dijela čest. zem.186/3 u površini od 35m2,
za članove Povjerenstva imenuju se:
- Iris Ukić - Kotarac – predsjednik
- Dijana Rinčić - član i
- Ana Bijelić - član

Članak 2.
 2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-18/11-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-12-3
Primošten, 20. srpnja 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.     

____________________ 
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Na temelju članka 136. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji („“Narodne novine „ broj 76/07, 38/09, 
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55/11, 90/11,50/12 i 55/12), članka 33. i 37. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 36/95, 
70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 
82/04, 110/04 – Uredba Vlade, 178/04 i 38/09, 79/09) i 
članka 37. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), načelnik Općine 
Primoštenn dana 26. srpnja 2012. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prethodnom fi nanciranju izrade 

kompletne projektne dokumentacije
/3D projekta - idejni, glavni i izvedbeni/ 

dvaju prilaznih cesta s pripadajućom 
infrastrukturom  i geodetskih podloga i 

elaborata za potrebe te izrade 

1.Načelnik Općine Primošten prihvaća inicijativu 
i spremnost „PRIMOŠTEN PANORAMA“„ d.o.o. iz 
Zagreba – 10090 Susedgrad, Vilima Koreajca 10; MB 
100005166; OIB: 59072726620 zast. po Direktoru 
Vlatku Đurić (u daljnjem tekstu: Investitori) da osigura 
fi nancijska sredstva) da fi nancira:

a/ izradu kompletne projektne dokumentacije/
idejni, glavni i izvedbeni, u daljnjem tekstu: 3D pro-
jekta/ za dvije pristupne ceste s južne i sjeverne strane 
nekretnina označenih kao čest.zem. 14641/4, 14641/5, 
14641/6,14641/7,14641/8 i14641/9, sve k.o. Primošten, 
koje su u stvarnom vlasništvu Investitora – osiguravatelja 
fi nancijskih sredstava, svake u dužini po cca 300metara, 
s kompletnom pripadajućom infrastrukturom, 

b/ izradu geodetske podloge i elaborata (u daljnjem 
tekstu geodetske podloge i elaborata) za potrebe iz-
rade 3D projekta iz prethodne alineje a/ točke 1. ovog 
zaključka, s obzirom na to da njihovo fi nanciranje nije 
predviđeno programom građenja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2012. 
godinu.

2. Investitor se obvezuje svu dokumentaciju, koju 
ishodi sam o svom trošku, ustupiti Općini  Primošten 
bez naknade. 

3.Ujedno se podržava unaprijed iskazani interes 
Investitora da po izradi projektne dokumentacije dalje 
fi nancira buduće radove građenja dvaju pristupnih pu-
tova s pripadajućim objektima i uređajima komunalne 
infrastrukture – odvodnje, što će kada se stvore realni 
uvjeti za početak realizacije radova, biti predmet poseb-
nog Anexa osnovnog Ugovora.

4. Općina Primošten obvezuje se Investitoru priznati 
beskamatno troškove iz točke 1. ovog zaključka na 
način da se priznaju troškovi izrade geodetskih podloga 
i elaborata sukladno cijenama postignutim u Ponudi 
Troškovniku odabirom najpovoljnije ponude u otvore-
nom postupku javne nabave za predmetne geodetske 
usluge za potrebe općine koji je provedenom u 2012.. 
Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji te Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općina 
Primošten i Investitor u ulozi osiguravatelja sredstava, 
regulirat će svoja međusobna prava i obveze Ugovorom 

o financiranju uređenja građevinskog zemljišta na 
način daće Općina Investitoru iste priznati kroz iznos 
komunalnog doprinosa prebijanjem s obračunu po toj 
osnovi te iznosa plaćenih naknada na ime priključka na 
vodoopskrbu i kanalizaciju koje bi inače Investitor bio 
obvezan platiti općini u redovitom postupku ishodovanja 
građevinske dozvole.

4. Načelnik Općine Primošten zadužuje Službu 
tajništva Jedinstvenog upravnog odjela za izradu konk-
retnog Ugovora. 

5. Ovaj Zaključak zajedno sa Ugovorom o fi nan-
ciranju izrade 3D projekata i geodetskih podloga i elabo-
rata za potrebe te izrade proslijedit će se Općinskom 
vijeću radi daljnjeg raspravljanja i odlučivanja na prvoj 
narednoj sjednici.

6.  Ovaj zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.

Klasa:960-03/12-02/3
Ur.broj:  2182/02-02-11-2
Primošten, 26. srpnja 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.     

____________________ 
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Na temelju članka 3. Zakona o fi skalnoj odgovornosti 

(„Narodne novine”, broj 139/10), članka 1. Uredbe o 
sastavljanju i predaji Izjave o fi skalnoj odgovornosti i 
izvještaja  o primjeni fi skalnih pravila („Narodne novine“, 
broj 78/11) i članka 55. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni  vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), načelnik Općine Primošten, donosi

PROCEDURU  
DONOŠENJA  PRORAČUNA

Članak 1.
Ovom Procedurom donošenja Proračuna ( u daljnjem 

tekstu: Procedura) utvrđuje se  procedura planiranja, 
izrade i donošenja Proračuna u Općini Primošten.

Članak 2.
Postupak donošenja Proračuna provodi se po 

slijedećoj proceduri:
1.    Izrada Nacrta Proračuna Općine Primošten na te-

melju smjernica, razvojnih planova i programa od strane 
Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i fi nancije, 
koji je    sukladno Pravilniku o unutarnjem redu zadužen 
i odgovoran za citiranu izradu nacrta, najkasnije do 15. 
listopada tekuće godine.

Izuzetno od utvrđenog u alineji 1. ove točke,u 
slučaju izvanrednih okolnosti, isključivo u svrhu zaštite 
općine od poremećaja u redovitoj proceduri donošenja 
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Proračuna Općine Primošten, izazvanoj iznenadnim i 
neočekivanim odlaskom zaduženog službenika  /otka-
zom službenika u trećem ili četvrtom kvartalu tekuće 
godine/ imajući u vidu fi nancijsku narav i značenje 
Proračuna i pratećih fi nancijskih akata za poslovanje 
općine, rok za izradu Nacrta Proračuna u tom slučaju ne 
može biti iza službenog dana davanja otkaza od strane 
odgovornog službenika.

2. Utvrđivanje konačnog Prijedloga Proračuna 
Općine Primošten te upućivanja  Općinskom vijeću 
na donošenje od strane Načelnika Općine Primošten 
koji je  zadužen i odgovoran za citirano upućivanje na 
donošenje, najkasnije do 15. studenog tekuće godine.

3. Donošenje Proračuna Općine Primošten od strane 
Općinskog vijeća Općine  Primošten koje je zaduženo 
i odgovorno za donošenje proračuna, najkasnije do 31.  
prosinca tekuće godine.

4. Objava Proračuna u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten“ za koju objavu je  zadužena i odgovorna 
Tiskara „Malenica“ d.o.o. iz Šibenika, najkasnije do 31.   
prosinca tekuće godine.

Članak 3.
Istodobno s donošenjem Proračuna Općine Primošten 

donosi se i Odluka o izvršavanju Proračuna te Projekcije 
Proračuna za slijedeće 2 (dvije) proračunske godine.

Članak 4.
Za slučaj nastale izvanredne okolnosti,opisane 

u članku 2. stavku 1. točki 1. alineji 2. isključivo u 
opisanu svrhu zaštite Općine Primošten od poremećaja 
u redovitom poslovanju kao jedinice lokalne samou-
prave, pored Nacrta Proračuna u utvrđenom roku 
odgovorni službenik dužan je predati Polugodišnje 
Izvješće o izvršenju Proračuna koje kao takvo sukladno 
članku 109. stavku 2. Zakona o proračunu („Narodne 
novine“ 87/08) Načelnik podnosi Općinskom vijeću u 
zakonom propisanom roku do 15. rujna tekuće godine 
kao i rebalans Proračuna Općine Primošten za istu sa 
sređenim stanjem prije njegovim otkazom planiranog 
dana prestanka radnog odnosa. 

Članak 5.
Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja a 

objavit će se u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“,  
na oglasnoj ploči  službenoj web stranici općine: www.
primošten.hr.

Klasa: 400-08/12-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-č12-01
Primošten, 26. srpnja 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.     

____________________ 
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Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), 
članka 37 Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj 7/09), čl. 4 Proračuna 
Općine Primošten za 2012. godinu i projekcije za 
2013 i 2014 godinu, (Klasa: 400-06/11-01/1, Ur.broj: 
2182/02-01-11-5, od dana 23. prosinca 2012. godine, 
i izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 
2012. godinu i projekcije za 2013 i 2014. godinu, Klasa: 
400-06/11-01/1, Urbroj: 2182/02-01-11-6, (“Službeni 
vjesnik Općine Primošten”, broj 5/12), načelnik Općine 
Primošten donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plana prijema u službu

Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten  za 2012. godinu

Čl. 1.
Članak 3. Plana prijema u službu („Službeni vjesnik 

Općine Primošten“ 1/12 mijenja se i glasi: 
 „Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinst-

venog upravnog odjela Općine Primošten, u Jedinst-
venom upravnom odjelu sistematizacijom radnih mjesta 
predviđeno je ukupno 14 (četrnaest) službeničkih radnih 
mjesta“.

Stvarno stanje popunjenosti na dan 1. kolovoza 2012 
godine je ukupno 8. službeničkih radnih mjesta od toga 
7 aktivnih službenika.  

Čl. 2
Na dan 26. srpnja 2012. godine, nepopunjeno je 6 

(šest) radnih mjesta.

1. I PROČELNIK ODJELA
Redni broj 1.
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
 1. izvršitelj

2. II SLUŽBA TAJNIŠTVA
    Redni broj 5
-  Viši stručni suradnik-tajnica načelnika                   

 1. izvršitelj

3. IV SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE
    Redni broj 8
-  Viši stručni suradnik za prostorno planiranje  

 1. izvršitelj
    Redni broj 9
   -  Referent prometi redar  1 izvršitelj

4. V FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA 
SLUŽBA 

Redni broj 11.
- Viši stručni suradnik za računovodstvo i fi nancije              

 1. izvršitelj
- Viši referent za računovodstvo     1 izvršitelja



Broj 6 - Strana 16           SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN           26. srpnja 2012.

Čl. 3
Članak 5. Plana prijema u službu („Službeni vjesnik 

Općine Primošten“ 1/12) dopunjuje se u stavku 1 točki 
2 tako da se iza rednog broja 3. dodaje redni broj 4 i 5 
kako slijedi:

4. Viši stručni suradnik za računovodstvo 
i fi nancije   1 izvršitelj (na određeno vrijeme)

5.   Viši stručni suradnik-tajnica načelnika                    
 1. izvršitelj (na određeno vrijeme)

Izdavač: OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, 22202 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

Čl. 4
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u “Službenom 

vjesniku Općine Primošten”.

Klasa: 112-02/11-02/1
Urbroj: 2182/02-02-12-2
Primošten, 26. srpnja 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.     

____________________ 




