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I.
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN

162
Na temelju članka 136. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji („ Narodne novine „ broj 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11,50/12, 55/12), članka 33. i 37. Zakona o ko-
munalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 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) te 
članka 37. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”,  broj 7/09), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 33. sjednici, od  27. kolovoza 
2012. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
Općinskog vijeća o Dodatku Ugovora  o 

kupoprodaji Br. 2

1.Općinsko vijeće Općine Primošten suglasno je da 
će se potpisati Dodatak ugovora o kupoprodaji Br.2 sa 
Investitorom „ABISAL“ d.o.o. iz Cavtata , Zvekovica, 
OIB:25275332958 zastupanog po Direktoru Ivici Plazi-
bat pod uvjetom da se od dana potpisa, najkasnije u roku 
od dvije godine započne sa radovima izgradnje elitnog 
turističkog kompleksa u Primoštenu te da se u tom roku 
pribave sve potrebne dozvole i projekti za čitav kom-
pleks. Isto tako Općinsko vijeće zahtijeva od Investitora 
da priloži Terminološki Plan izgradnje cjelokupnog 
turističkog kompleksa kojim se utvrđuje mogućnost 
završetka čitavog kompleksa elitnog turističkog naselja 
u Primoštenu.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten da potpiše Dodatak Ugovora o kupoprodaji 
Br.2 pod uvjetom da se kompletan projekt  završi na-
jkasnije dvije godine od započinjanja izgradnje osim za 
slučaj da Terminološkim Planom izgradnje cjelokupnog 
turističkog kompleksa nije drugačije određeno.

   Općinsko vijeće traži od Investitora da započne 
sa otkupom preostalog zemljišta u turističkoj zoni T-1 
Marina Lučice u Primošten, najkasnije u roku od 60 dana 
od dana donošenja ovog Zaključka .

3. U slučaju da se ovi uvjeti ne ispoštuju Dodatak 
Ugovora o kupoprodaji Br.2 smatrat će se ništavim a na 
snazi će ostati Sporazum o udruživanju sredstava radi 

izgradnje elitnog  turističkog kompleksa u Primoštenu  
sklopljen 16. 12. 2005. godine, Ugovor o kupoprodaji 
Klasa:943-06/06-02-/08; Ur.broj: 2182/02-02-07-1 sk-
lopljen dana 30.05.2007. ovjeren kod Javnog bilježnika 
Boško Jurišić iz Solina, Kralja Zvonimira 85 pod br 
OV-5229/07“ U Solinu, 30.05.2007.“ te Dodatak Ugo-
vora o kupoprodaji Klasa:943-06/06-02-/08; Ur.broj: 
2182/02-02-10-2 sklopljen dana 17.05.2010. godine 
ovjeren kod Javnog bilježnika Boško Jurišić iz Solina, 
Kralja Zvonimira 85 pod br OV-4151/10“ U Solinu, 
02.06.2010“ i ovjeren kod Javnog bilježnika Vojislav 
Vuletin iz Šibenika, Vladimira Nazora 15 pod br OV-
5743/10“ U Šibeniku, 14.06.2010“.

4. Isto tako smatrat će se razlogom za poništenje 
ovog Dodatka Ugovora o kupoprodaji Br. 2  ako Kupac 
ne ispuni rokove plaćanja utvrđene člankom 2. Dodatka 
Ugovora o kupoprodaji Br. 2.

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.

Klasa: 943-06/06-02-/08
Ur.broj: 2182/02-01-12-3
Primošten, 27. kolovoza 2012.

 OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

163
Na  temelju  članka 35b. stavka 1.  Zakona o 

lokalnoj i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi 
(«Narodne  novine«,  broj 33/01, 60/01- vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36 /09 i 150/11) i 
članka 29.Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 33. sjednici, od 27. kolovoza. 
2012.godine, donosi
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ZAKLJUČAK
prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu 
Načelnika Općine Primošten za razdoblje
od 01. siječnja do 31. lipnja 2012. godinu

 1. Općinsko vijeće prihvaća šesto po redu 
Polugodišnje Izvješće o radu Načelnika Općine 
Primošten za vremensko razdoblje od 01.siječnja do31. 
lipnja 2012. godine

  
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka 

i kao takvo nalazi se u privitku istog.

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

Klasa: 023-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

164   
Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o postupanju 

s nezakonito  izgrađenim zgradama („Narodne novine“, 
broj 86/12) članka 29. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 33.  sjed-
nici, od  27. kolovoza 2012. godine, donosi

O D L U K U 
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na 

nezakonito izgrađenoj zgradi

Članak 1. 
Ovom se odlukom određuje broj etaža koje se mogu 

ozakoniti u postupku koji se provodi na temelju Zakona 
o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Članak 2.
 Na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno 

prostornom planu,prema odredbi članka 5. stavka .2 Za-
kona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, 
osim dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje,mogu 
se ozakoniti još tri(3) etaže ako se takva zgrada nalazi 
unutar građevinskog područja a još dvije(2) etaže ako se 
takva zgrada nalazi izvan građevinskog područja.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Od-

luka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito 
izgrađenoj zgradi „Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 12/11.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 361-01/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-1
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
 
165
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  33. sjednici, od 27. kolovoza 
2012. godine, donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti na Zaključak 

Načelnika, Klasa:960-03/12-02/3; 
Ur.broj: 2181/01-02-12-2, 
od 26. srpnja 2012. godine

1. Općinsko vijeće daje suglasnost na Zaključak 
Načelnika o prethodnom fi nanciranju izrade kompletne 
projektne dokumentacije /3D projekta - idejni, glavni 
i izvedbeni/ dvaju prilaznih cesta s pripadajućom in-
frastrukturom i geodetskih podloga i elaborata za potrebe 
te izrade, Klasa:960-03/12-02/3; Ur.broj: 2181/01-02-
12-2, od dana 26. srpnja 2012. godine.

2. Zaključak 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: 960-03/12-02/3
Ur.broj: 2182/02-01-12-3
Primošten,27 kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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166 
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 33. sjednici, od 27. kolovoza 2012. 
godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za radove u Ulici 
Rupe i radove građenja dvaju oristupnih 

nerazvrstanih cesta 

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi  odluku 
o nabavi: 1/radova u Ulici Rupe u Primoštenu/dio u 
dužini od 85 m/te/radova građenja dvaju pristupnih 
nerazvrstanih cesta svake u dužini cca 300m.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za nabavku radova opisanih u točki 1. ove Od-
luke i provođenje postupka javne nabave i raspisivanje  
javnog 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 
svakog provedenog natječaja donese Odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o javnoj nabavi citiranih radova iz 
točke 1. Ove odluke.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava Investitor „PANORAMA PRIMOŠTEN“ d.o.o. 
na način uređen Ugovorom o fi nanciranju uređenja 
građevinskog zemljišta sklopljenog 30. srpnja 2012. 
godine između Općine i Innvestitora. 

5. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovore o javnoj nabavi će se proslijediti naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-3
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 25. stavka 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  33. sjednici, od 27. kolovoza 
2012. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi opskrbe električnom energijom

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku o 
nabavi opskrbe električnom energijom za 12 mjeseci.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za nabavku robe opisane u točki 1 ove odluke 
i za provođenje postupka javne nabave i raspisivanje 
javnog natječaja, kao otvorenog postupka javne nabave 
male vrijednosti, koji će biti objavljen u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave RH.

3. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da 
nakon provedenog natječaja donese Odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o javnoj nabavi opskrbe električnom 
energijom.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1.u cijelosti 
osigurava Proračun Općine Primošten.

5. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o javnoj nabavi će se proslijediti naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-3
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

168
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („ Narodne novine“, broj 90/11) i članka 27. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko–
kninske županije”,  broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 33. sjednici, od 27. kolovoza 2012. go-
dine, donosi

ODLUKA
o redizajnu službene web stranice 

Općine Primošten

1.Općinsko vijeće Općine Primošten sukladno novim 
potrebama općine i Korisnika općinskog proračuna / 
knjižnice i vrtića/donosi Odluku o redizajnu službene 
web stranice Općine Primošten /www.primosten.hr/.
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2.Općinsko vijeće povjerava „SPOT  STUDIU„ 
d.o.o. iz Zagreba, Katanićeva 3, OIB: 29607159991 
redizajn službene web stranice Općine Primošten i 
prihvaća ponude od od 12.l siječnja i 06. kolovoza ove 
godine. 

3.Trošak redizajna službene web stranice odgov-
ara vrijednosti u iznosu od 34.000,00 kn ( slovima: 
tridesetčetiritisućekuna) 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: 031-12/12-02/1
Ur.broj:2182/02-01-12-3
Primošten, 27.kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

169
Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, 33. sjednici, 
od 27. kolovoza 2012. godine, donosi

O D L U K A
o fi nanciranju troškova posjeta 

prijateljskom gradu Loreto

1. Općinsko vijeće donosi odluku o fi nanciranju: 
troškova uzvratnog posjeta talijanskom prijateljskom 
Gradu Loreto od 06. do 08. rujna 2012. godine i to: 
troškova autobusnog prijevoza na relaciji Primošten 
– trajektna luka Split, troškove prijevoza trajektom na 
relaciji Split Ankona,/ grupe od 47 mještana s područja 
Općine Primošten;sve pobrojane relacije i natrag/ 
troškove hotelskog smještaja kao i kupnje prigodnih 
poklona za domaćine. 

2. Citirana delegacija primoštenaca odlazi u posjet 
prijateljskom Gradu Loreto povodom proslave Gospe 
od Loreta dana 07. rujna. 

3. Sredstva osigurava Proračun Općine Primošten.  
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 910-03/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-3
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

170
Na temelju članka 20. stavka 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  33. sjednici, od 27. kolovoza 2012. go-
dine, donosi

PLAN NABAVE
Općine Primošten za 2012. godinu

Članak 1.
Plan nabave Općine Primošten za 2012. godinu (u 

daljnjem tekstu Plan nabave) donosi se za proračunsku 
2012.godinu u roku od 60 dana od dana donošenja 
Proračuna Općine Primošten za 2012. godinu odnosno 
fi nancijskog plana.

Članak 2.
Nabave bagatelne vrijednosti su nabave čija je pro-

cijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna 
a manja od 70.000,00 kuna.

Nabave male vrijednosti su nabave su nabave čija 
je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00 
kuna do vrijednosti europskih pragova.

Nabave velike vrijednosti su nabave čija je procijen-
jena vrijednosti iznad europskih pragova.

Članak 3.
Za nabavu čija je procijenjena vrijednost jednaka ili 

veća od 20.000,00 kuna a manja od 70.000,00 kuna, u 
Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave 
i procijenjenoj vrijednosti nabave. 

Plan nabave obuhvaća nabavu radova, roba i usluga a 
sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, predmetu 
nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a, 
vrsti postupka javne nabave uključujući i nabavu usluga 
iz Dodatka II B Zakona, podatak da li se sklapa ugovor 
o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početku 
postupka nabave te planirano trajanje ugovora ili ok-
virnog sporazuma i napomenu ukoliko je potrebna.

Članak 4.
 Plan se tijekom proračunske godine može mijenjati i 

dopunjavati a sve izmjene i dopune Plana bit će vidljivo 
označene rednim brojem u odnosu na osnovni Plan.

 Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune tijekom 
tekuće godine odmah se objavljuju i moraju biti dostupni 
na internetskim  stranicama Općine Primošten www.
primosten.hr najmanje do 30. lipnja 2013. godine.

Općina Primošten kao Javni naručitelj obvezna je 
Upravi za sustav javne nabave Ministarstvu gospo-
darstva, rada i poduzetništva dostaviti podatke o svojim 
internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan 
nabave uključujući i sve njegove  izmjene i dopune 
tijekom tekuće godine za koje se ukaže potreba.
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Članak 5.
Općina Primošten obvezna je voditi Registar Ugovora o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Registar) te njegove 

podatke ažurirati najmanje svakih šest(6) mjeseci. Registar je Općina Primošten dužna objaviti na svojim inter-
netskim  stranicama.

Članak 6.
Općina Primošten može započeti postupak javne nabave i prije donošenja Plana nabave sukladno Zakonu o 

javnoj nabavi („Narodne novine“, broj  90/11).

Članak 7.
Sukladno članku 2. stavku 1. planira se nabava bagatelne vrijednosti kako slijedi:

Ev.br.    predmet nabave                                                                            procijenjena vrijednost 
1.  utovar i širenje 4.500m3 na Vel. Raduči                                                               69.500,00 kn
2. usitnjavanje kamena u šljunak                                                                               69.500,00 kn
3.  usluge prijevoza                                                                                                     69.900,00 kn
4.  mljevenje 2.330m3 materijala                                                                                69.900,00 kn
5.  uređenje dječjeg igrališta                                                                                       67.032,00 kn
6.  električna energija                                                                                                  69.999,00 kn
7.  tisak vlastitog službenog glasila                                                                            69.999,00 kn 
8.  uredski materijal                                                                                                    69.999,00 kn 
9.  nadzor radova rekonstrukcije u Ul. Sv., Jurja                                                        29.000,00 kn
10. nabava nafte za klimatizaciju                                                                                45.000,00 kn
11. telekomunikacijske usluge                                                                                    69.999,00 kn
12. usluge pošte                                                                                                           69.999,00 kn
13. održavanje računala i računalna oprema                                                               38.500,00 kn 
14. premija osiguranja zgrade „TRN“                                                                         40.000,00 kn
15. ulaganje u računalne programe                                                                             69.999,00 kn
16. izrada projektne dokumetacije izvanred. održavanje LC „Aurora“          30.000,00 kn
17. deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija                                                                69.999,00 kn
18. proširenje vodovodne mreže                                                                                 69.999,00 kn
19. sanacija i asfaltiranje  cesta                                                                                   69.999,00 kn
20. dom zdravlja                                                                                                          69.999,00 kn
21. pješački mostovi – idejno rješenje                                                                       51.205,00 kn
22. signalizacija                                                                                                           69.934,85 kn
23. ulične ploče i kućni brojevi                                                                                   11.550,00 kn
24. obavještajne tablice                                                                                               69.999,00 kn
25. održavanje šetnice                                                                                                 69.999,00 kn
26. oprema za dječje igralište                                                                                      39.000,00 kn
27. katastarski planovi                                                                                                 38.500,00 kn
28. geodetske podloge                                                                                                 38.500,00 kn
29. izrada projektne dokumentacije Ul. Rupe                                                             61.000,00 kn
30. izrada projektne dokumentacije Ul. Plat                                                               61.600,00 kn
31. idejno rješenje sanacije čest. zgr. 392/2                                                                69.999,00 kn
32. rasvjeta                                                                                                                  38.500,00 kn
33. izrada orto foto                                                                                                      69.999,00 kn
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                                                                                        12.250,00 kn
43.  rušenje zida                                                                                                         12.650,00 kn
44.  radovi na čest. zem.1629/1 I 1630                               69.500,00 kn 
45  obnova spomenika                                                                                               20.000,00 kn
46.  radovi betoniranja                                                                                               68.868,00 kn
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
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50.  nadzor- Podgreben                                                                                               69.900,00 kn
51.  službena web. stranica                                                                                          34.000,00 kn
52. publikacija „11 g. uspjeha O.P.“                                                                           65.000,00 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 radova

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

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
                                                             preth.          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   1.000.000,00     otvoreni      Ug. o jav.      01.09.      180 dana         JN 4/12
     I faza                                              postupak     nabavi   

9.  rekonstrukcija
     koln. zastora u 
     Ul. F. Tuđmana  3.000.000,00  otvoreni      Ug. o jav.     01.08.   150 dana          JN 7/12
                                                        postupak      nabavi   
10.  rekonstrukcija
      dijela Trg          2.988.873,60    otvoreni    Ug. o jav.       01.08.        150 dana        JN10/12
      don I. Šarića.                              postupak    nabavi   

11.  radovi u  Ul. Rupe  371.991,20     otvoreni     Ug. o jav.        27.08.       30 r.dana          JN11/12
                                                       postupak   nabavi /sredstva 
     osigurava Investitor 
                                                                                    „Primošten Panorama“/ 
12.  izrada gl.
     projekta za izgr.  200.000,00  otvoreni     Ug. o jav.        01.09.       30 r.dana        JN12/12
   „Š.L.“ PORAT“                            postupak   nabavi 
       /sredstva sponzorirana/
                                                     
13. radovi          1.200.000,00    otvoreni       Ug. o jav.      15.09.   12 mjeseci          JN13/12
      asfaltiranja                      postupak        nabavi                             
     10.000m2                                                       radova    
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Članak 3.
Stupanjem na snagu ovog Plana nabave Općine 

Primošten za 2012. godinu prestaje važiti Plan na-
bave Općine Primošten za 2012. godinu objavljen u 
“Službenom vjesniku Općine Primošten“, broj 2/12, 
3/12, 5/12 i 6/12.

Članak 4.
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:2182/02-01-12-1
Primošten, 27. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
                        
171   
Na temelju članka 209 stavka 2. Zakona o vo-

dama („Narodne novine“, broj 153/09) i članka 29. 
Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije», broju7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 33. sjednici, od 27. kolovoza 2012. godine, 
donosi

 ODLUKU 
o izmjeni Odluke 

o priključenju na komunalne 
vodne građevine 

Članak 1.
U Odluci o priključenju na komunalne vodne 

građevine “ Službeni vjesnik Općine Primošten” ,broj 
2/12 mijenjaju se članci 14. i 15. na način da se isti 
zamjenjuju dosadašnjim člancima 14. i 15. točke e/ 
naslova Naknade za priključenje, koji se kao takvi 
ponovno aktiviraju u cijelom svom tekstu iz konteksta 
prethodne Odluke o priključenju građevina na komu-
nalnu infrastrukturu “ Službeni vjesnik Šibensko kninske 
županije“, broj 17/09 i 13/10”.

Članak 2.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u “Službenom vjesniku Općine Primošten.”

Klasa:363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

172
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju 

(«Narodne novine«, broj 174/04, 79/07 i 38/09) i 
članka 29. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko – kninske županije”, broj 7/0 ), Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na  33. sjednici, od  27. kolo-
voza 2012. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i 

spašavanja na području  Općine Primošten

1. Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o stanju zaštite 
i spašavanja na području Općine Primošten za 2012. 
godinu.

2. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području 
Općine Primošten iz članka 1. sastavni je dio ovog 
Zaključka i kao takvo nalazi se u privitku istog.

3. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom 
vjesniku Općine Primošten”.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 27. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

173
Na temelju 29. Statuta Općine Primošten (“Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/091) 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 33. sjednici, od 
27. kolovoza 2012. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluke 70. 

sjednice Upravnog vijeća Dječjih vrtića 
Općine Primošten DV „Bosiljak„

1.Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća 
Zapisnik sa 70. sjednice Upravnog vijeća održane dana 
04. srpnja 2012. godine te daje suglasnost na Odluku 
Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten DV 
„Bosiljak„ da dosadašnja v.d.. Ravnateljiica Anamarija 
Fuštin nastavi obavljati posao v.d. ravnateljice.

2. Zapisnik 70. sjednice Upravnog vijeća vrtića citi-
ran u točki 1. ovog zaključka kao i Odluka donijeta od 
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strane istog, sastavni su dio ovog zaključka i kao takvi 
nalaze se u privitku istog.

3.Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa:003-01/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-5
Primošten, 27. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

174
Na temelju članka 35 stavaka 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) 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  33.sjednici, od 27. kolovoza 2012. 
godine, donosi

 O D L U K U
 o prodaji dijela nekretnine 

označene kao čest. zem. 15696/51 k.o. 
Primošten u površini od 101m2

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o prodaji dijela nekretnine u stvarnom vlasništvu Općine 
Primošten, označene kao:

a/ dio čest. zem.15696/51 u površini od 101m2. 
označenog slovima „A.,B.,C.,D.,E.,F.A..“ 

prikazanog na skici izmjere „GEODEZIJE“d.o.o. 
iz Šibenika, Kralja Zvonimira 42, izrađenoj od strane 
Božidara Ćulav dipl. ing. geodezije od dana 17.07. 
2012. godine.

2. Sukladno iznijetom u točci 1. ove Odluke, 
ovlašćuje se načelnik da za potrebe opisane prodaje 
navedenog dijela nekretnine, točno utvrđene površine, 
raspiše i provede natječaj, donese Odluku o odabiru 
kupca za konkretni dio nekretnine po prijedlogu im-
enovanog Povjerenstva a istog  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 pred-
metnog dijela nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na način 
da je ista identična procjeni tržne vrijednosti stalnog 
vještaka za građevinarstvo kojeg će Općina Primošten 
angažirati radi procjene.

5. Procjena tržne vrijednosti, opisanog dijela pred-
metne nekretnine, 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: 944-18/12-01/5
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

175
Na temelju članka 25. stavka 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  33. sjednici, od 27. kolovoza 
2012. godine, donosi

 ODLUKU
o raspisivanju natječaja za izradu glavnog 

projekta za Š.D. „LIGNJA“

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi od-
luku o raspisivanju natječaja za potrebe Športskog 
društva „LIGNJA“ IZ Primoštena, Nova riva bb; OIB: 
28173827850,za nabavu usluga izrade glavnog projekta 
za izgradnju Športski lučice „PORAT“ u Primoštenu.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za nabavu usluge opisane u točki 1 ove Od-
luke i za provođenje postupka javne nabave i raspisivanje 
javnog natječaja, kao otvorenog postupka javne nabave 
male vrijednosti, koji će biti objavljen u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave RH, sve naprijed navedeno 
uz uvjet da Športsko društvo „LIGNJA“ prije objave 
natječaja dostavi općini dokaz o osiguranju preostalog 
iznosa potrebnih sredstava.

3. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da 
nakon provedenog natječaja donese Odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
višestrani Ugovor o javnoj nabavi usluga.

4. Iznos sredstva početno procijenjene vrijednosti 
predmetne nabave koji osigurava Proračun Općine 
Primošten sukladan je na način kako je to regulirano 
Ugovorom Općine Primošten i Športskog društva 
„LIGNJA“.

5. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude kao i Ugo-
vor o javnoj nabavi usluga će se proslijediti naknadno 
Općinskom vijeću i Športskom društvu „LIGNJA“.
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6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/12-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

176
Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  33. sjed-
nici, od  27. kolovoza 2012. godine, donosi

ODLUKU
o provođenju geološko geotehničkih 

istražnih radova  na dijelovima čest. zem. 
2189/1 i čest.zem. 19657, sve k.o. Primošten 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o provođenju geološko geotehničkih istražnih radova na 
dijelovima čest. zem. 2189/1 i čest.zem. 19657, sve k.o. 
Primošten za potrebe izrade projekta temeljenja te zaštite 
građevne jame s izradom geotehničkog elaborata.

/lokacija nove zdravstvene stanice u Primoštenu/.

2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sa 
odabranim ponuditeljem izravno sklopi predmetni 
Ugovor o izvođenju opisanih radova sukladno stavkama 
troškovnika koji jer sastavni dio ove Odluke i kao takav 
nalazi se u njenom privitku.

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

4. Odluka o odabiru i Ugovor će se proslijediti 
naknadno Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti 
na istog.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 361-08/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-5
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju 29. članka Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 33. sjed-
nici, od 27. kolovoza 2012. godine, donosi

O D L U K U
o uvjetnom prihvaćanju zamolbe za zajam

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi od-
luku o uvjetnom prihvaćanju zamolbe Ante Zuban iz 
Primoštena za zajam u iznosu od 100.000,00 kuna s 
rokom vraćanja od jedne godine u dvije jednake rate, 
računajući od dana sklapanja Ugovora o zajmu.

2. Zamolba se uvjetno prihvaća na način ako poza-
jmljivanje o bude moguće s obzirom na planirani inves-
ticijski ciklus. Slijedom zauzetog stava Općinsko vijeće 
ovlašćuje Načelnika da procijeni realnu mogućnost za 
davanje konkretnog zajma, što je izravno u ovisnosti od 
razvoju tijeka realizacije planiranih investicija Općine 
Primošten.

3.Zamolba iz točke 1. ove odluke, sastavni su dio ove 
Odluke i kao takva nalazi se u privitku iste.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 403-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju  članak 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 33. sjed-
nici, od 27. kolovoza 2012. godine, donosi

O D L U K U
o odbijanju zamolbe

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o odbijanju zamolbe Obrta“ŠAMPINJONI“ Vl. Jere 
Čobanov iz Krčulja Huljevi - Primošten za otpisom  
zateznih kamata obračunatih po pozajmici sukladno 
sklopljenom Ugovoru o zajmu, Klasa: 401-03/08-02/21; 
Ur.broj: 2182/02-02-08-35, od dana 25. ožujka 2008.
godine te Anexksa Ugovora o zajmu, Klasa: 401-03/08-
02/31; Ur.broj: 2182/02-02-08-6/1, od dana 05. prosinca 
2008.godine

2. Ugovor i Aneks o zajmu te Zamolba iz točke 1. ove 
odluke, sastavni su dio ove Odluke i kao takve nalaze 
se u privitku iste.
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3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 403-02/12-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 25. stavka 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 33. sjednici, od  27. kolovoza 
2012. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi radova asfaltiranja

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o raspisivanju natječaja za nabavu radova asfaltiranja u 
ukupnoj površini cca 10.000m2 po potrebi u više navrata, 
na području Općine Primošten.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za nabavku radova opisanih u točki 1 ove od-
luke i za provođenje postupka javne nabave i raspisivanje 
javnog natječaja, kao otvorenog postupka javne nabave 
male vrijednosti, koji će biti objavljen u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave RH.

3. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da 
nakon provedenog natječaja donese Odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o javnoj nabavi radova.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1.u cijelosti 
osigurava Proračun Općine Primošten.

5. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o javnoj nabavi će se proslijediti naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/12-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 27. kolovoza 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  33. sjed-
nici, od a 27. kolovoza 2012. godine, donosi

ODLUKU
o uređenju okolnog prostora mjesne crkve 

u Širokama

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o uređenju okolnog prostora mjesne crkva „Široke“ u 
površini od cca 350m2 na način što će se citirani prostor 
popločati lomljenim kamenim pločama.

2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sa 
odabranim ponuditeljem izravno sklopi predmetni Ugo-
vor o nabavi potrebnog materijala/ cementa i žala nula-
rice/ te izvođenju opisanih radova sukladno stavkama 
troškovnika koji jer sastavni dio ove Odluke i kao takav 
nalazi se u njenom privitku.

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

4. Odluka o odabiru i 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. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 35 stavaka 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 – knin-
ske 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 33.sjednici, od  27. kolovoza 2012. 
godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke 

 o prodaji dijelova nekretnina 
označenih kao čest. zem. 15696/51 i dijela 

čest. zem. 186/3 sve k.o. Primošten



Broj 7 - Strana 12           SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN          10. rujna 2012.

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji dijelova nekretnina 
u stvarnom vlasništvu Općine Primošten „ Službeni 
vjesnik Općine Primošten „ broj 6/12 na način što se 
u članku 1. točci c/ brišu u dosadašnji podaci tako da 
sada glase: 

c/ dio čest. zem.186/3 u površini od 56 m2 označenog 
slovima „A.,B.,C.,D.,E.,F.,G.,A.“

 te prikazanog na skici izmjere „Info karte “d.o.o. 
iz Splita, Sukoišanska 25,  izrađenoj od strane Silvija 
Bašić dipl. ing. geodezije od kolovoza 2012. godine te 
još  jedan dio iste citirane nekretnine /koji dio graniči sa 
čest. zem. 196/3/ u površini od ……29 m2 označenog 
slovima „A.,B.,C.,D.,E.,F.,H.,I.,A.“ prikazanog na skici 
izmjere „Info  karte “d.o.o. iz Splita, Sukoišanska 25, 
izrađenoj od strane Silvija Bašić dipl. ing. geodezije od 
kolovoza 2012. godine.

2. Odluka u svim svom preostalom tekstu ostaje 
neizmijenjena.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-18/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-3/1
Primošten, 27. kolovoza 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 33. sjed-
nici, od 27. kolovoza 2012. godine, donosi

 
 ODLUKU 

o prihvaćanju zamolbe za otpis zakonskih
zateznih kamata

 
 1. Prihvaća se zamolba Ružice Marinić iz Primoštena, 

Kamenar 19, da se oslobodi od plaćanja zakonske za-
tezne kamate za period od dana 22. kolovoza 2011. 
god. do 27. kolovoza 2012. godine na ime Rješenja o 
komunalnom doprinosu, Klasa:UP/I-363-05/10, Urbroj: 
2182/02-03-10-1.

 
2. Prihvaća se zamolba za brisanjem založnog 

prava na nekretninama označenim u Sporazumu radi 
osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog 
prava na nekretninama podnositeljice zamolbe,  kojeg je 
podnositeljica zaključila sa Općinom od dana 10. kolo-
voza 2010. godine u svrhu osiguranja tražbine utvrđene 
rješenjem iz točke 1. ove odluke.

 3. Kako Općina nema daljnjih potraživanja prema 
podnositeljici zamolbe, zadužuje se Jedinstveni upravni 
odjel Općine Primošten za provedbu ove odluke i iz-

davanje brisovnog očitovanja radi brisanja hipoteke na 
česticama koje su predmet Sporazuma iz točke 2.

Klasa: 403-02/12-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 27. kolovoza 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  33. sjed-
nici, od 27. kolovoza 2012. godine, donosi 

ODLUKU 
o prihvaćanju zamolbe za otpis zakonskih

zateznih kamata

1. Prihvaća se zamolba Franke Marinić iz Primoštena, 
Kamenar 19, da se oslobodi od plaćanja zakonske za-
tezne kamate za period od dana 22. kolovoza 2011. 
god. do 27. kolovoza 2012. godine na ime Rješenja o 
komunalnom doprinosu, Klasa:UP/I-363-05/10, Urbroj: 
2182/02-03-10-1. 

2. Prihvaća se zamolba za brisanjem založnog 
prava na nekretninama označenim u Sporazumu radi 
osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog 
prava na nekretninama podnositeljice zamolbe,  kojeg je 
podnositeljica zaključila sa Općinom od dana 10. kolo-
voza 2010. godine u svrhu osiguranja tražbine utvrđene 
rješenjem iz točke 1. ove odluke.

3. Kako Općina nema daljnjih potraživanja prema 
podnositeljici zamolbe, zadužuje se Jedinstveni upravni 
odjel Općine Primošten za provedbu ove odluke i izda-
vanje brisovnog očitovanja radi brisanja hipoteke na 
česticama koje su predmet Sporazuma iz točke 2.

Klasa: 403-02/12-01/3
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 27. kolovoza 2012.
 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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II.  NAČELNIK 
OPĆINE PRIMOŠTEN

23
Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09 i 150/11) i 
članka 39. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), načelnik Općine 
Primošten, donosi 

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o radu Načelnika Općine Primošten 

za razdoblje od 01. siječnja do 31. lipnja 
2012. godine

I. UVODNE NAPOMENE

Ovim Izvješćem, dosadašnjeg razrađenog koncepta, 
službeno šestim po redu, koje kao Nositelj izvršnog ti-
jela podnosim predstavničkom tijelu Općine Primošten 
- Općinskom vijeću sukladno odredbama Zakona o 
lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi i odred-
bama Statuta ispunjavam svoju zakonsku obvezu na 
način da dajem prikaz i osvrt na ono što je realizirano 
ili je upravo u tijeku, u vremenskom razdoblju prve 
polovice odnosno od početka siječnja do konca lipnja 
tekuće 2012. godine.

II.  PRIPREMA OPĆIH AKATA

U konkretnom razdoblju a u nastavku suradnje 
sa Službom Tajništva, Pravnom službom Ii Službom 
računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten, pripremio sam više prijedloga općih akata 
među kojima su opći akti redoslijedom kako su donošeni 
te objavljivani po prvi put od osnivanja naše općine 
u vlastitom službenom glasilu “Službenom vjesniku 
Općine Primošten“ počevši od službenog broja 1. a 
zaključno s objavama u broju 5. datuma 04. lipnja 
tekuće godine 

Sukladno odredbama Zakona o proračunu isti je 
za 2012. godinu donijet 23. prosinca na 26.. sjednici 
Općinskog vijeća a objavljen u prvom broju vlasti-
tog službenog glasila županije („ Sl. vjesnik Općine 
Primošten “, broj 1/12) skupa sa Planom razvojnih 
programa za 2012. s projekcijom  za 2013. i 2014. 
godinu Odlukom o izvršenju Proračuna za 2012. godinu. 
Navedeni opći akt ima poseban financijski značaj. 
U njegovom sklopu su svi prateći godišnji Programi 
implementirani u stavke,čiji su prijedlozi pripremljeni 
u suradnji sa Službom računovodstva Jedinstvenog up-
ravnog odjela. U prvom plugodištu bio je jedan rebalans 
dok je upravo u pripremi drugi.

Na područje prostorne regulative, sukladno odred-
bama najnovijeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
upravo je u pripremi nova Odluka o broju etaža koje se 
mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi koja će 
u cijelosti zamijeniti prethodno objavljenu u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije”, broj 12/11) . Ista 

će biti kao prijedlog stavljena na dnevni red naredne 33. 
sjednice ovog predstavničkog tijela.

I ovo polugodište osobno ocjenjujem kao uspješno.U 
prilog navedenom govori činjenica da su u proteklih šest 
mjeseci bili donijeti urbanistički planovi uređenja: 

-  Odluka o donošenju UPU „šireg područja naselja 
Primošten“ (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
1/12) i

-  Odluka o donošenju UPU Ugostiteljsko turističke 
zone Huljerat Bajna Draga (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 1/12)

Napominjem da se očekuje suglasnost na četvrte 
izmjene PPUO Primošten.

 
III.UPRAVLJANJE  FINANCIJAMA I IMOVINOM 

OPĆINE

U aktualnom razdoblju koje je predmet prethodnog 
VI. Izvješća, realizirano je korištenje javne površine na 
području Općine Primošten za 2012. godinu. Naknade 
od navedenog korištenja od po osnovi postavljanja 
štekata, postavljanja štandova i parkinga redoviti su 
prihod općine koji puni proračunsku blagajnu.Planirano 
je realizirano, a ugovori su sklapani po prethodnoj 
uplati najpovoljnijih odabranih ponuda. Posebno mi je 
zadovoljstvo istaći da su navedeni prihodi bez odgode 
nezanemarivo punili općinski proračun te da se prema 
načinu punjenja proračuna ne osjeća recesija koja je 
inače uhvatila maha na svim razinama što informacije 
prenose različiti mediji gotovo svakog dana.

U slučajevima  prodaje nekretninama u vlasništvu 
Općine Primošten nadalje se apsolutno poštuje 
dosadašnja praksa. Uvijek se obavezno ide na raspi-
sivanje natječaja o prodaji po prethodnoj odluci ovog 
predstavničkog tijela.Nekretnina po običaju prvo bude 
identifi cirana od strane ovlaštenog geodeta sa svim 
potrebnim podacima, pravna  služba odradi svoj dio te 
kontaktira za to ovlaštenog sudskog vještaka koji radi 
procijenjenu. To je isključivo stvar određenih pravila 
struke koja ima za rezultat procjenu vrijednosti konk-
retne nekretnine.Sve započete natječaje realizirali smo 
pravnim poslom kojim su ugovorne strane regulirale 
svoja međusobna prava i obveze. Općina kao jedinica 
lokalne samouprave nikada ne ide za tim da otuđuje svoju 
nekretnine ali je učestala pojava da zainteresirana strana 
za kupnju na terenu već koristi nekretninu koja je pred-
met konkretnog natječaja. Dakle, ovakvim postupanjem 
stvara se red u prostoru Općine Primošten.

Kao i ranije do sada postupaka prodaje državnog 
poljoprivrednog zemljišta na našem području nikako 
nije bilo. 

IV. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

U prvoj polovici 2012. godine ako se osvrnemo un-
atrag,  nastavljeno je sa provođenjem postupaka javne 
nabave koji su sukladno najnovijem Zakonu o javnoj 
nabavi “Narodne novine”, broj  90/11 koji je stupio na 
snagu upravo  1. siječnja , dakle  razdoblja na koju se 
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ovo izvješće upravo odnosi. Svi postupci nabave radova, 
roba i usluga redovito su objavljivani u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Narodnih novina. Naše nepisano 
pravilo jeste to da se preferiraju otvoreni postupci javne 
nabave kao najtransparentniji. Takvi postupci upravo su 
zamišljeni tako da omogućavaju svim zainteresiranim 
gospodarskim subjektima da ravnopravno 

Riječ je o naprijed navedenim postupcima za koje 
se redovito ažuriraju podaci na općinskom Profilu 
Naručitelja na našoj službenoj web stranici na način 
kako slijedi u nastavku: 

Općina Primošten sukladno je članku 55. i 56. Za-
kona o javnoj nabavi (“Narodne novine“, broj 90/11), te-
meljem Plana nabave za 2012. godinu, u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave:

- od 18. travnja 2012. godine objavila poziv na nad-
metanje u otvorenom postupku javne nabave za radove 
asfaltiranja na potezu Grebešćica – Hodomešćica – 
Odašiljač uključujući i pripremne radove; Evidencijski 
broj objave: 2012/S 002 – 0012015.

- od 30. travnja 2012. godine objavila poziv na nad-
metanje u otvorenom postupku javne nabave za radove 
asfaltiranja 10000m2 u više navrata i po potrebi na 
području Općine Primošten; Evidencijski broj objave: 
2012/S 002 – 0015548.

- od 04. svibnja 2012. godine objavila poziv na nad-
metanje u otvorenom postupku javne nabave geodetskih 
usluga na području Općine Primošten. Evidencijski broj 
objave: 2012/S 002 – 0016468.

- od 16. svibnja 2012. godine objavila poziv na nad-
metanje u otvorenom postupku javne nabave za radove 
izgradnje nerazvrstane prometnice Put Podgreben. Evi-
dencijski broj objave: 2012/S 002 – 0019916.

U sklopu izvršavanja obveza praćenja postupaka 
redovito se na web-u ažuriraju podaci u vidu dodatni 
informacija i Obavijesti o sklopljenim Ugovorima o 
javnoj nabavi

Aktualna nabava roba, radova i usluga bagatelne 
vrijednosti redovito je praćena te evidentirana kroz 
Plan nabave za 2012.i njegove izmjene. Za zaključiti je 
sukladno potrebama citiranog razdoblja nabava tijekom 
prvog polugodišta po svom predmetu bila raznovrsna 
što je samo po sebi već dosta dobar pokazatelj naših 
redovnih aktivnosti. Naime u pitanju su nabave bag-
atelne vrijednosti roba, radova i usluga koje izravno 
općina sklapa koristeći ostavljenu mogućnost Zakonom 
o javnoj nabavi. Odredbe novog Zakona o javnoj nabavi 
apsolutno se provode u praksi. Svi postupci do dana sas-
tavljanja ovog Izvješća nisu imali doticaja s korištenjem 
pravnih lijekova u bilo kojoj fazi postupak nabave.

Tijekom 2012., temeljem pravovremeno sklopljenog 
Ugovora između općine i Komunalnog poduzeća 
„Bucavac„obavljaju se redoviti godišnji poslovi pov-
jereni tekućih i investicijskih održavanja komunalne 
infrastrukture, objekata i javnih površina u vlasništvu 
Općine Primošten. Općinsko vijeće i ove je godine 
Zaključkom prihvatilo Godišnji program  Komunal-
nog  poduzeće „BUCAVACA„ te u navedenu svrhu na 
vrijeme općina je u svom proračunu osigurala sredstva 
za tu namjenu. Sustavan je sklad između Korisnika 
proračunskih sredstava. U svom  svakodnevnom radu 

upućeni su jedni na druge. Međusobno se konsultiraju i 
nadopunjuju a prava i obveze reguliraju se svake nove 
godine posebnim godišnjim ugovorom obaju strana.

V. GOSPODARSTVO

Općina Primošten kontinuirano funkcionira vrlo 
dobro. Uzor je prema svom radu i rezultatima koji se 
ne mogu skriti mada svi pokazatelji govore da se krizi 
ne nazire kraj već se ista nadalje produžava na način da 
će iduća godina biti još teža od ove. 

S aspekta turističke sezone 2012., koja je upravo u 
tijeku,uspješna je. Primošten je još uvijek zadržao epitet 
vrlo poželjne destinacije.Prema neslužbenim podacima 
govori se o 3%-tnom povećanju broja gostiju na našem 
području u odnosu na prošlu godinu.

Prijateljski odnosi doslovno cvatu. Stvoreni su 
kvalitetni temelji dugoročne suradnje i prijateljstva koji 
ima za svrhu trajno bratimljenje i sklapanje prijateljstva. 
Svi smo nedavno bili svjedoci prilikom svečanih potpi-
sivanja sporazuma koji su kruna tih događanja. 

VI. DRUŠTVENE  DJELATNOSTI

Od društvenih djelatnosti pod čijim okriljem su 
predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb, 
šport i kultura isti su po običaju ispraćeni odgovarajućim 
programima.

 Općina nastoji imati sluha za aktualne potrebe i prob-
lematiku, te u većini slučajeva izaći u susret i fi nancijski 
ih pomoću sukladno svojim trenutnim mogućnostima.

Kako sam u svom prethodnom izlaganju istakao, 
odnosi suradnje sa svim Korisnicima proračuna kontinu-
irani su. Općina ima izravan uvid u situaciju i njihove 
potrebe. Knjižnica je kao svake godine do sada ponovno 
sudjelovala na natječaju Ministarstva kulture kojem je 
predmet bilo sufi nanciranje nabavke knjižne građe, u 
ukupnoj vrijednosti od 100.000,00 kuna. Rad knjižnice 
je uvelike pojednostavljen jer je kako sam u svom 
posljednjem izvješću isticao, knjižnica je informatički 
opremljena po prvi put od njenog osnutka. 

U svome Proračunu nadalje su osigurana sred-
stva na ime naknada za novorođenčad s područja naše 
općine.Njeguje se namjera je da mlađi naraštaji ne 
napuštaju ovo područje te da se ovdje na njih ubuduće 
sa sigurnošću može računati.Ovim projektom podržava 
se politika nataliteta Ova je Odluka dobar primjer iz 
prakse kojim se  izravno ukazuje na spremnost općine 
da im se pruži konkretan vid potpore kroz realizaciju  
projekta jednokratnih naknada za novorođenče nadalje 
u jednakom iznosu od 5.000,00 kuna po djetetu kao i 
do sada. Prema službenim podacima kojima raspolaže 
pravna služba do konca lipnja isplaćeno je 12 naknada. 
Napominjem da zahtjevi i dalje pristižu što je dobar 
znak za našu općinu.

Za informaciju, napominjem da je u doradi Nacrt 
novog Zakona o lokalnoj područnoj /regionalnoj/ 
samoupravi te da će naša općina koja broji oko tri tisuće 
stanovnika, prema informacijama i prijedlozima kojima 
raspolažemo u ovom trenutku, po svemu sudeći potpasti 
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u grupu općina do 5.000 stanovnika. po pitanju nacio-
nalnih manjina također nema bitnih izmjena niti su se 
promijenili uvjeti na način da bi predstavnici nacionalne 
manjine s našeg lokalnog područja morali biti zastupljeni 
u predstavničkom tijelu općine niti to da bismo imali 
obvezu imati Vijeće nacionalnih manjina pri općini.

Općina ni u kom slučaju ne odustaje od planiranog 
projekta Doma zdravlja. Sukladno stavovima i odlukama 
ovog predstavničkog tijela, biti će više govora i konk-
retnog osvrta u mom narednom izvješću. 

Brigu o socijalno ugroženim osobama vodi se suklad-
no istoimenom programu. Općina je u stalnom  kontaktu 
i surađuje i raspolaže podacima Centra za socijalnu skrb. 
Po pitanju korištenja sredstava za ogrjev. 

 Nastavlja se s modernizacijom i novim rješenjem 
naše službene web. stranice. Kako se mijenjaju pravni 
propisi, zahtjevi su sve kompleksniji i treba ih ispratiti. 
Za informaciju, u tijeku je realizacija razrade novog kon-
cepta službene web stranice u suradnji s Jedinstvenim 
upravnim odjelom te zahtjevima koji proizlaze iz važeće 
zakonske regulative. 

Od zadnjeg podnošenja mog izvješća iz tiska je izašao 
šesti broj “Službenog vjesnika Općine Primošten“. 

ZAKLJUČAK: 

Slijedom naprijed iznijetog, kao Načelnik Općine 
Primošten zadovoljan sam postojećim stanjem u općini 
mada uvijek ima stvari koje se još mogu doraditi.

Ponavljam po tko zna koji put da je intencija odozgo 
i novijih propisa usmjerena na opterećenje proračuna 
jedinica lokalne samouprave uz konstantna ograničenja 
u smislu postavljanja okvira koji se utvrđuju  bez 
konsultacija s izravnim poznavateljima lokalnih pri-
lika i imenovanim čelnicima kao nositeljima izvršne 
vlasti lokalne razine koji najbolje znaju potrebe iz prve 
ruke - budući kreiraju gospodarsku svog područja a 
sukladno trenutnim prilikama i mogućnostima i izvan 
svog područja.

Zadovoljstvo mi je nadalje istaći korektan odnos 
predstavničkog tijela, izvršne vlasti i Jedinstvenog 
upravnog odjela koje krasi uspješna suradnja. Upravno 
tijelo naše općine sačinjava uski krug službenika.

Službeno smo i dalje samostalni fi nancijski. Iako 
je općina izašla u susret „Primoštenu“ d.d. svoji slo-
bodnim raspoloživim sredstvima, jedinica smo lokalne 
samouprave koja nije Korisnik sredstava Državnog 
proračuna, što je još jedna potvrda uspješnog poslovanja 
i upravljanja.

Provedena je anketa općine kako bi kao izravan poka-
zatelj javnog mijenja na 400 ispitanika pokazala kojim 
projektima mještani našeg područja daju poseban značaj. 
Ideja građenja Doma zdravlja pravi je izazov.

 Imajući u vidu ekonomsku situaciju u 2012. gledano 
i šire, činjenica je da Općina Primošten funkcionira na 
zavidnom nivou. 

Općinskom vijeću ostavljam da o netom iznijetom 
izvješću da svoje viđenje stvari.. 

KLASA: 380-01/12-01/1
UR.BROJ: 2182/02-02-12-1
Primošten, 20. kolovoza 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 
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Na temelju članka 35. stavka 1. i članka 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. Od-
luke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju nekretni-
nama u vlasništvu Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”,  broj 7/09), načelnik Općine 
Primošten,  dana 20. kolovoza 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 određenih površina sukladno priloženom 
geodetskom snimku za svaki dio posebno, i to:

a/ dijelova čest. zem.15696/51 i
 b/ dijelova čest. zem.186/3 

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

Članak 2.
2. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje 
natječaja za prodaju dijelova nekretnina „ Službeni 
vjesnik Općine Primošten „ broj 6/12.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-18/11-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-12-4
Primošten, 20. kolovoza 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 
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