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I.
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN
1

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“, broj 90/11) te pregleda o ocjene
pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom postupku
javne nabave, evidencijski broj nabave 3/13, temeljem
Odluke Općinskog vijeća za radove građenja Zdravstvene stanice u Primoštenu, Klasa: 361-02/12-01/1;
Ur.broj: 2182/02-01-12-11 od 29. listopada 2012. godine
te Odluke o početku postupka javne nabave Načelnika
Općine Primošten, Klasa: 361-02/12-01/1; Ur.broj:
2182/02-02-12-12, od 12. studenog 2012. godine,
Općinsko vijeće Općine Primošten, donosi

ODLUKU
o odabiru
I.
Za predmet nabave za radove građenja Zdravstvene stanice u Primoštenu, evidencijski broj nabave:
3/13, odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja
„SANIT gradnja“ d.o.o. iz Splita Dubrovačka 61; OIB:
84791147642 s cijenom ponude 6.361.759,63 kuna bez
PDVa/Slovima:šestmilonatristošezdesetjednatisućaseda
mstopedesetdevetkunašezdesettrilipe/bez PDV-a odnosno s cijenom ponude 7.952.119,66 kuna sa uračunatim
PDV-om/Slovima: sedammilionadevetstopedesetdvijtis
ućestodevetnaestkunašezdedsetšestlipa/ sa PDV-om.
II.
Općina Primošten (u daljnjem tekstu: Naručitelj) po
konačnosti i izvršnosti ove odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će Ugovor o predmetnoj nabavi opisanoj
u točki 1. ove odluke.
III.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će
se bez odgode preporučenom poštom s povratnicom
svim ponuditeljima u postupku.
IV.
Rok mirovanja teče sukladno odredbi članka 98.
stavak. /Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ ,
broj 90/11) te je sukladno članku 96. citiranog Zakona
izvršna njenom dostavom ponuditelju.
Obrazloženje
Naručitelj je na temelju čl. 31 Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ 90/11), proveo otvoreni postupak
javne nabave radova građenja Zdravstvene stanice u
Primoštenu s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj
nabavi te je
- procijenio vrijednost predmeta nabave na
7.500.000,00 kuna + PDV,
- dana 12. studenog 2012. godine donio Odluku o
početku postupka javne nabave, Klasa: 361-02/12-01/1;
Ur.broj: 2182/02-02-12-12,
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- izradio dokumentaciju za nadmetanje,
- objavio poziv za nadmetanje u otvorenom postupku
javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave
u Narodnim novinama broj;
broj; 2012/S 002 – 0084357
- datum slanja objave 23. studenog / objava 26.
studenog 2012.
- otvorio ponude dana 10. siječnja 20123. godine u
12,00 sati uz nazočnost
ovlaštenih predstavnika Naručitelja kao i ovlaštenih
predstavnika deset (10) ponuditelja te utvrdio da je do
isteka roka zaprimljeno ukupno trinaest (13) ponua i to
ponude ponuditelja kako slijedi:
1.ponuda;
Naziv: „PRIMIKO“ d.o.o.
Adresa: Frankopanska 66
Sjedište: 40315 Mursko Središće
OIB: 15907894774
2.ponuda;
Naziv: „ ALTE GRADNJA“ d.o.o.
Adresa: Resnički put 70
Sjedište: 10 040 Zagreb
OIB: 74915052137
3.ponuda;
Naziv: „KULIĆ INVEST“ d.o.o.
Adresa: Zalužje 17
Sjedište: 32100 Vinkovci
OIB: 99153700766
4.ponuda;
Naziv: „ BRODOSPLIT – INŽENJERING“ d.o.o.
Adresa: Put Supavla 19
Sjedište: 21000 Split
OIB: 53972337001
5.ponuda;
Naziv: „ BRODOMERKUR“d.d
Adresa: Poljička cesta 35
Sjedište: 21000 Split
OIB: 33956120458
6.ponuda;
Naziv: „M-P-BETON“ d.o.o.
Adresa: Don Frane Bulića 209
Sjedište: 21210 Solin
OIB: 59003338799
7.ponuda;
Naziv: „MELKON“ d.o.o.
Adresa: Don Frane Bulića 205
Sjedište: 21210 Solin
OIB: 79326486732
8.ponuda;
Naziv: „TEH- GRADNJA“ d.o.o.
Adresa: Stonska 21
Sjedište: 10020 Zagreb
OIB: 13530191392
9.ponuda;
Naziv: „ GEO OPREMA CIGLENEČKI“ d.o.o.
Adresa: Ciglenic z6agorska 7/B
Sjedište: 49223 Sveti Križ Začretje
OIB: 48983988319
10.ponuda;
Naziv: „DUČIĆ GRADNJA „d.o.o.
Adresa: 113. šibenske brigade HV- 28
Sjedište: 22000 Šibenik
OIB: 97704818359

Strana 4 - Broj 1

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

11.ponuda;

Naziv: „RAN „d.o.o.
Adresa: Gospodarska zona Podi – Gorička 15
Sjedište: 22000 Šibenik
OIB: 93082039724
12.ponuda;
Naziv: „MINIGRADNJA“ d.o.o.
Adresa: Put za Gaćeleze 7
Sjedište: 22211 Vodice
OIB: 82262608728
13.ponuda;
Naziv: „SANIT gradnja“ d.o.o.,
Adresa: Dubrovačka 61
Sjedište: 21000 Split
OIB: 84791147642
- sačinio Zapisnik o otvaranju ponuda od dana 10.
siječnja 2013. godine
- sačinio Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od
dana 16. siječnja 2013. godine te u sklopu pregleda
ustvrdio da su sve zaprimljene ponude sukladne uvjetima
natječaja. Daljnjom analizom naprijed citiranih ponuda
iste je Povjerenstvo ocijenilo valjanim te je pristupilo
njihovom rangiranju prema kriteriju odabira na način
kako slijedi:
1. rangirana ponuda
Naziv: „SANIT gradnja“ d.o.o.,
Adresa: Dubrovačka 61
Sjedište: 21000 Split
OIB: 84791147642
Cijena ponude 6.361.759,63 kuna bez PDV-a
/Slovima:šestmilonatristošezdesetjednatisućasedam
stopedesetdevetkunašezdesettrilipe/bezPDV-a Cijena
ponude 7.952.119,66 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: sedammilionadevetstopedesetdvijtisućest
odevetnaestkunašezdedsetšestlipa/ sa PDV-om ; Podizvoditelji: 1.„REZAL“ d.o.o. iz Splita Dračevac 9;
OIB: 87721622577
stolarski, fasaderski,aluminijski i bravarski radovi 23,26% uk. radova;
žr. rč: 2492008–1100051607.
2.“EBUR“ d.o.o. iz Splita, J.Jovića 9;
OIB: 45162556880
el.instalacije -11,72% uk. radova;
žr. rč.:2500009-1101303013
3. „KORITO“d.o.o. iz Solina, Ninčevići 40;
OIB: 46667004724
vodov. i kanalizac. -7,16% uk. radova;
žr.rč:2402006- 1100461366
4. „MELAINA“d.o.o. iz Splita, Perišića 4;
OIB: 82127257101
strojarske instalacije – 4,26% uk. radova
5.„THUSSENKRUPP DIZALA“d.o.o. iz Splita,
Kralja Zvonimira14/1; OIB: 03861531654;
dizalo – 2,44% uk. radova,;
žr.rč.2360000 – 1101228702.
2. rangirana ponuda
Naziv: „TEH- GRADNJA“ d.o.o.
Adresa: Stonska 21
Sjedište: 10020 Zagreb
OIB: 13530191392
Cijena ponude 6.488.941,31 kuna bez PDV-a
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/Slovima:šestmilionačetristoosamdesetosamtisućad
evetstočetrdesetjednakunatridesetjednalipa/bez PDV-a;
Cijena ponude 8.111.176,63 kuna sa uračunatim PDVom /Slovima:osammilonastojdanaestktisućastosedamd
esesetšestkunašezdeesettrilipe/sa PDV-om
3. rangirana ponuda
Naziv: „ ALTE GRADNJA“ d.o.o.
Adresa: Resnički put 70
Sjedište: 10 040 Zagreb
OIB: 74915052137
Cijena ponude 6.491.387,70 kuna bez PDV-a s
uračunatim popustom Od 10%/Slovima: šestmilonačet
ristodevedesetjednutisuću tristoosamdsetsedamkunasedamdesetlipa/bez PDV-a; Cijena ponude 8.114.234,63
kuna sa uračunatim PDV-om/Slovima: osammilonast
očetrnaesttisućadvjestotridesetčetirikunešezdesettrilip
e/ sa PDV-om
4. rangirana ponuda
Naziv: „RAN „d.o.o.
Adresa: Gospodarska zona Podi – Gorička 15
Sjedište: 22000 Šibenik
OIB: 93082039724
Cijena ponude 6.880.635,60 kuna bez PDV-a
/Slovima: šestmilonaosamstoosamdesettisućašesto
tridesetpetkunašezdesetlipa/bez PDV-a Cijena ponude
8.600.794,50 kuna sa uračunatim PDV-om /Slovima:
osammilonašestotisućakunasedamstodevededesetčetiri
kunepedesetlipa/ sa PDV-om
5. rangirana ponuda
Naziv: „M-P-BETON“ d.o.o.
Adresa: Don Frane Bulića 209
Sjedište: 21210 Solin
OIB: 59003338799
Cijena ponude 6.979.209,60 kuna bez PDV-a
/Slovima: šestmilonadevetstosedamdesetdevettis
ućadvjestodevetkunašezdesetlipa/bez PDV-a Cijena
ponude 8.724.012,00 kuna sa uračunatim PDV-om /
Slovima: osamilonasdamstodvadesetčetirikunedvanae
stlipa/sa PDV-om
6. rangirana ponuda
Naziv: „ BRODOSPLIT – INŽENJERING“ d.o.o.
Adresa: Put Supavla 19
Sjedište: 21000 Split
OIB: 53972337001
Cijena ponude 7.115.867,93 kuna bez PDV-a
/Slovima: sedammilonastopetnaesttisućaosamstoš
ezdesetsedamkunadevdesettrilipe/bez PDV-a; Cijena
ponude 8.894.834,91 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima:osammilonaosamstodevedesetčetiritisuće
osamstotridesetčetirikunedevedesetjednalipa/sa PDVom.
7. rangirana ponuda
Naziv: „MELKON“ d.o.o.
Adresa: Don Frane Bulića 205
Sjedište: 21210 Solin
OIB: 79326486732
Cijena ponude 7.195.167,47 kuna bez PDV-a
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/Slovima: sedammilonastodevedesetpettisućastošez
desetsedamkunačetrdesetsedamlipa/bez PDV-a; Cijena
ponude 8.993.959,34 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima:osammilonadevetstodevedesettritisućedev
etstopedesetdevetkunatridesetčetirilipe/sa PDV-om.
8. rangirana ponuda
Naziv: „BUČIĆ GRADNJA „d.o.o.
Adresa: 113. šibenske brigade HV- 28
Sjedište: 22000 Šibenik
OIB: 97704818359
Cijena ponude uz popust 7.130.110,00 kuna bez
PDV-a
/Slovima:sedamilionastotridesettisućastodesetku
na /bez PDV-a; Cijena ponude 8.912.637, 50 kuna sa
uračunatim PDV-om /Slovima: osamilonadevetstodva
naesttisućašstotridesetsedamkunapedesetlipa/sa PDVom.
9. rangirana ponuda
Naziv: „ BRODOMERKUR“d.d
Adresa: Poljička cesta 35
Sjedište: 21000 Split
OIB: 33956120458
Cijena ponude uz popust 7.325.243,28 kuna bez
PDV-a
/Slovima:sedamilonatristodvadesetpetisućadvjesto
četrdesetrikunedvadesetosamlipa /bez PDV-a; Cijena
ponude 9.156.554,10 kuna sa uračunatim PDV-om/
Slovima: devetmilonasttopedesetšesttisućapetstopedes
etčetirikunedesetlipa/sa PDV-om.
10. rangirana ponuda
Naziv: „KULIĆ INVEST“ d.o.o.
Adresa: Zalužje 17
Sjedište: 32100 Vinkovci
OIB: 99153700766
Cijena ponude 7.352.304,81 kuna bez PDV-a
/Slovima: sdammilonatristopedesetdvijetisućetristo
četirikuneosamdesetjednalipa/bez PDV-a
Cijena ponude 9.190.381,01 kuna sa uračunatim
PDV-om
/Slovima: devetmilonastodevedesettisućatristoosam
desetjednukunujednulipu/sa PDV-om
/Ponuda bez podizvoditelja/
11. rangirana ponuda
Naziv: „ GEO OPREMA CIGLENEČKI“ d.o.o.
Adresa: Ciglenic zagorska 7/B
Sjedište: 49223 Sveti Križ Začretje
OIB: 48983988319
Cijena ponude 7.441.454,25 kuna bez PDV-a
/Slovima:sedamilonačtristočetrdeesetjednutisućuč
etristopedesetčetzirikunedvadesetpetlipa/bez PDV-a;
Cijena ponude 9.301.817,81 kuna sa uračunatim PDVom
/Slovima: devetmilonatristojednatisućaosamstosrda
mnaestkunaosamdesetjednulipu/ sa PDV-om.
12. rangirana ponuda
Naziv: „PRIMIKO“ d.o.o.
Adresa: Frankopanska 66
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Sjedište: 40315 Mursko Središće
OIB: 15907894774
Cijena ponude 7.499.292,47 kuna bez PDV-a
/Slovima:sedammilonačetristodevedesetdevettis
ućadvjestodevedesetdvijekunečetrdesetsdamlipa/bez
PDV-a; Cijena ponude 9.374.115,84 kuna sa uračunatim
PDV-om
/Slovima: devetmiljunatristosedamdesetčetiritisućes
topetnaestkunaosamdsetčetirilipe/ sa PDV-om.
13.rangirana ponuda
Naziv: „MINIGRADNJA“ d.o.o.
Adresa: Put za Gaćeleze 7
Sjedište: 22211 Vodice
OIB: 82262608728
Cijena ponude 7.832.585,09 kuna bez PDV-a
/Slovima: .sedammilionaosamstotridesetdvijekunepetstoosamdesetpetkunadevetlipa/bez PDV-a;
Cijena ponude 9.790,731,36 kuna sa uračunatim PDVom
/Slovima: devetmilionasedamstodevedesettisućaseda
mstotridesetjednukunutridesetšestlipa/ sa PDV-om.
- Budući sukladno članku 75. i članku 95. stavku
1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11)
prvorangirani ponuditelj je koristio mogućnost da u roku
za dostavu ponude dostavi preslike dokumentacije te je
iste dostavio u izvorniku, citirana ponuda za predmetne
radove građenja u cijelosti zadovoljava /razloga za
isključenje nema/.
Kako je sukladno odredbama Zakona o javnoj
nabavi za odabir najpovoljnije ponude prema kriteriju
najniže cijene, sukladno natječajnoj dokumentaciji,
ponuda ponuditelja „SANIT gradnja“ d.o.o. iz Splita
Dubrovačka 61; OIB: 84791147642 s cijenom ponude
6.361.759,63 kuna bez PDVa/Slovima:šestmilonatristoš
ezdesetjednatisućasedamstopedesetdevetkunašezdesettri
lipe/bezPDV-a odnosno s cijenom ponude 7.952.119,66
kuna sa uračunatim PDV-om/Slovima: sedammilionade
vetstopedesetdvijtisućestodevetnaestkunašezdedsetšestl
ipa/ sa PDV-om za predmetne radove Građenja Zdravstvene stanice u Primoštenu je prihvatljiva s ponuđenom
cijenom u iznosu koja u cijelosti zadovoljava kriterije
natječaja.
Sukladno članku 96. Zakona o javnoj nabavi(„NN“
broj 90/11) Javni Naručitelj na osnovi pregleda i ocjene
ponuda Odlukom o odabiru odabire najpovoljniju ponudu ponuditelja koja se temelji na kriteriju za odabir/
najniže cijene ponude
Slijedom iznijetog a sukladno članku 96. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11), odlučeno je
kao u izreci.
Javni Naručitelj ne smije potpisati Ugovor o javnoj
nabavi prije isteka zakonom propisanog roka mirovanja
koji u ovom slučaju teče u provedenom otvorenom
postupku javne nabave, danom dostave Odluke o odabiru. U konkretnom postupku javne nabave primjenjuje
se rok mirovanja sukladno odredbi članka 98. stavak
1. /Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11).
Odluka je izvršna uz prethodnu dostavu svakom
pojedinačnom ponuditelju.

Strana 6 - Broj 1

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Pouka o pravnom lijeku:
Sukladno članku 146 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11) pravo na žalbu ima svaka fizička
osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih
osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje
određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od
navodnoga kršenja subjektivnih prava.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu
postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000
Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj
komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i
naručitelju na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku
pet (5)dana, i to od dana primitka Odluke o odabiru u
odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda
odnosno razloge poništenja sukladno članku 146.
Klasa: 361-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-13-6
Primošten, 25. siječnja 2013.

nije u daljnjem roku od dvije godine, prenamijenile bi
se po potrebi u mješovitu zonu..
3.Sredstva od eventualne prodaje usmjerila bi se za
financiranje kapitalnih investicija.
4.Općinsko vijeće utvrđuje cijenu za prodaju predmetnog 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 predmetne procjene.
5. Procjena tržne vrijednosti ovlaštenog vještaka
predstavlja sastavni dio oveodluke i kao takva bit će u
njegovom privitku.
6.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 944-18/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 25. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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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 – kninske županije«, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine
Primošten na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013. godine,
donosi

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Primošten
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o prodaji nekretnina označenih kao čest. zem 2189/1
u površini od 5197m2; 19657/3 u površini od 536m2;
2189/2 u površini od 348m2; 2423/7 u površini 690m2,
sve k.o. Primošten, sve za cijelo, koje su stvarno
vlasništvo Općine Primošten, sve zajedno u ukupnoj
površini od 6771m2 a sukladno skici izmjere „INFO
KARTE“ d.o.o. iz Splita, Sukoišanska 25, ovlaštenog
dipl. ing. geodezije Silvija Bašić od dana 23.01.2013.
2. Sukladno iznijetom u točci 1. ove odluke ovlašćuje
se Načelnik Općine Primošten da raspiše i provede
natječaj za prodaju predmetnih nekretnina najpovoljnijem ponuditelju
Zona u kojoj se nalaze predmetne nekretnine, najkas-

13. veljače 2013.

____________________
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, broj
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o ovlaštenju Načelnika da poduzima
potrebne predradnje
i sudjeluje u pregovorima povodom
Prijedloga partnerstva za investicije u
Primoštenu
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
kojom ovlašćuje Načelnika Općine Primošten da u njeno
ime, u maniri dobrog domaćina, sudjeluje u daljnjim
pregovorima s potencijalnim Investitorom u svezi prijedloga o partnerstvu.
2. Obvezuje se Načelnik Općine Primošten da o
tijeku pregovora i detaljima o prijedlogu partnerstva
blagovremeno obavijesti Općinsko vijeće radi njegova
daljnjeg raspravljanja i odlučivanja o i daljnjem razvoju
događanja..
3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 404-05/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 25. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

13. veljače 2013.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvo (“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, 38/09 i 144/12)
i članka 29.Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013.
godine, donosi

ODLUKU
o komunalnom doprinosu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom za područje Općine Primošten
utvrđuje se:
a) područje zona u Općini Primošten,
b) jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u
kunama po m3 građevine pojedine zone,
c) područje zona u općini, ovisno o pogodnosti
položaja određenog područja i stupnju opremljenosti
objektima i uređajima komunalne infrastrukture,
d) način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
e) opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
f) izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za
slučajeve potpunog ili djelomičnog oslobađanja od
plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 2.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice
na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

ZONA

NASELJA

I

navedeni u
čl.3.toč.1.
odluke
navedeni u
čl.3. toč.2.
Odluke

II

IZNOS
KOM.
DOP.
120,00

JAVNE
POVRŠ.

50,00

70,00
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II. TEMELJNE ODREDBE
a) Područja zona u Općini Primošten
Članak 3.
U Općini Primošten ovisno o pogodnostima položaja
određenog područja određuju se ukupno dvije zone:
1. Primošten do raskršća Šarićeve kapele, Bilo od
mora i iznad magistrale, Dolac od mora i iznad magistrale, Kamp, Tepli bok, Marina Lučića i
2. Svi ostali od Supljaka prema unutrašnjosti do
granica Općine.
b) Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa
Članak 4.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje
se po m3 (prostornom metru) građevine koja se gradi
na određenoj građevnoj čestici ,a kod građevine koja
se uklanja zbog građenja nove građevine ili kad se
postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u
odnosu na prijašnju građevinu.
Članak 5.
Iznimno za otvorene bazene i otvorene građevine
komunalni se doprinos obračunava po m2 tlocrtne
površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost
komunalnog doprinosa za obračun njezine površine
po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3
građevine u toj zoni.
c) Područje zona u Općini ovisno o pogodnosti
položaja određenog područja i stupanju opremljenosti
objektima i uređajima komunalne infrastrukture
Članak 6.
Ovisno o pogodnostima položaja na području Općine
i stupnju opremljenosti objekta i uređaja komunalne
infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične
vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekta i
uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama
po m3 građevine (kn/m3):
NERAZVRSTANE
CESTE

JAVNA
RASVJ.

50,00

20,00

50,00

20,00

GROBLJA

d) Način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
Članak 7.
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem o komunalnom doprinosu koje donosi Jedinstveni
upravni odjel Općine Primošten, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili na zahtjevu stranke.
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Članak 8.
Komunalni doprinos plaća se odjednom na žiro račun
u korist proračuna Općine Primošten.
Komunalni doprinos iz točke 1. ovog članka se plaća
u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja.
Ukoliko se radi o gradnji objekata koji su od posebnog interesa ili značaja za Općinu Primošten, temeljem
pisanog zahtjeva podnositelja, kada Općinski Načelnik
odnosno Općinsko vijeće svojom Odlukom odobri
plaćanje u rate, može se dogovoriti plaćanje najviše u
dvije rate, uz obavezno davanje bankovne zadužnice
ili zabilježbu hipoteke na nekretnini odnosno pravu
građenja, kao sredstva osiguranja da će se preostali iznos
komunalnog doprinosa u cijelosti podmiriti.
Kod obročne uplate obveza uplate prve rate u iznosu
od 50% nastaje u roku od 15 dana od dana konačnosti
rješenja o komunalnom doprinosu.
Obveza uplate druge rate u preostalom iznosu
uvećanom za zakonske zatezne kamate nastaje u roku od
180 dana od dana isteka roka za uplatu prve rate.
Iznos neplaćenog ukupnog iznosa komunalnog doprinosa i eventualno neplaćene druge rate, uvećavanju
se za zakonske zatezne kamate.
Članak 9.
e) Opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
Općina Primošten može odobriti potpuno oslobađanje
od plaćanja komunalnog doprinosa u sljedećim
slučajevima:
- ako se gradi građevina čiju gradnju financira ili
sufinancira Općina Primošten,
- ako je investitor trgovačko društvo i ustanova
kojih je Općina Primošten osnivač ili suvlasnik , u
slučaju gradnje građevina koje služe za obavljanje njihove djelatnosti,
- ako investitor gradi objekt za javnu kulturu i
športsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, objekte
socijalne zaštite i zdravstva, te objekte za vatrogasnu
djelatnost i
- ako se gradi građevina čija gradnja bitno utječe
na gospodarski razvoj i zapošljavanje ljudi u Općini
Primošten.
- u postupku legalizacije bespravno izgrađenih
objekata na području Općine Primošten uz ispunjene
preduvjete i na način utvrđen čankom 11.a ove odluke.
Članak 10.
Općina Primošten može odobriti potpuno ili
djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u slučajevima kad naiđe na određene elemente,
odnosno da je investitor sudjelovao ili snosio troškove
gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na
način da mu se ti isti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa.
f) Izvori sredstava iz kojih se u pojedinim slučajevima
može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od
plaćanja komunalne naknade

13. veljače 2013.

Članak 11.
Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađana od plaćanja komunalnog doprinosa osiguravaju se iz prihoda Proračuna
Općine Primošten.
Članak 11a.
O pojedinačnom zahtjevu za komunalni doprinos koji
iznosi „0“ kuna od strane fizičke ili pravne osobe koja je
sukladno Zakonu o postupanju sa nezakonito izgrađenim
zgradama („Narodne novine“ 86/12),pristupila ozakonjenju zgrada u postupku legalizacije odnosno ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata na području Općine
Primošten, posebno će raspravljati i odlučivati Općinsko
vijeće Općine Primošten.
Preduvjeti za uzimanje u razmatranje svakog
pojedinačnog zahtjeva za komunalni doprinos koji iznosi
„0“ kuna /sva tri kumulativno/ su slijedeći:
1./podneseni pismeni zahtjev za komunalni doprinos
od „0“ kuna
2./ podnositelj nema nepodmirenih obveza prema
općini po bilo kojem osnovu
3./ Izjava ovjerena kod Javnog bilježnika da podnositelj kao stranka protiv Općine Primošten nema
nikakav postupak kojem su predmet obvezno pravni
odnosi.
Temeljem svake pojedinačne odluke Općinskog
vijeća Jedinstveni upravni odjel – Služba za komunalne
poslove donijet će konkretno rješenje o komunalnom
doprinosu
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o komunalnom doprinosu (‘’Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije’’, broj 17/09 i „Službeni
vjesnik Općine Primošten“ 5/12 i 9/12).
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 363-05/13-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 25. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

13. veljače 2013.
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županij”, broj
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013. godine, donosi

radova sa odabranim Izvođačem „ RAN“ do.o.o. iz
Šibenika, Gospodarska zona Podi – Gorička 15; OIB:
93082039724. pod uvjetom da jedinične cijene izrade
zida budu identične cijenama izlicitiranim za ugovorene
radove rekonstrukcije partera Ulice F. Tuđmana koje
izvodi naprijed citirani Izvođač.

ODLUKA
o prihvaćanju zamolbe za sufinanciranjem
profesionalizacije službe

3. Sredstva za financiranje predmetnih radova osigurava Proračun Općine Primošten.

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o načelnom prihvaćanju zamolbe Biskupije šibenske
Župe Sv. Jurja Primošten- Župnog ureda iz Primoštena,
Fr Andrije K. Miošića i sufinanciranju plaće jednog
djelatnika iz sredstava Poračuna Općine Primošten

4.Općinskom vijeće daje suglasnost na: dodatne radove iz točke 1. ove Odluke i sklopljeni Anex kojim su
regulirana prava i obveze obaju strana iz razloga hitne
naravi same prirode radova i njihovog završetka prije
započinjanja ovogodišnje turističke predsezone koja je
na vratima.

2.Zadužuje se Pravna služba da ispita model te isprati.
zapošljavanje jednog djelatnika na određeno vrijem
preko Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“.
3. Po ispunjenju potrebnih preduvjeta svoje će
međusobne odnose obje strane regulirati posebnim
ugovorom.

5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 360-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-10
Primošten, 25. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

Klasa: 421-02/12-02/156
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 25. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

6

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj
nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11) i članka 29.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013. godine,
donosi

ODLUKA
o izvođenju radova građenja zida u
Primoštenu
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o izvođenju radova građenja zida u Primoštenu prema
projektnoj dokumentacije za uređenje kraka Primoštena,
konkretno radova rekonstrukcije dijela Trga Don Ive
Šarića u dužini cca osamdesetak metara sukladno
troškovniku radova.
2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke, Općina Primošten zastupana po Načelniku
izravno će sklopiti Ugovor o provođenju predmetnih

____________________
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Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 29.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko
-kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o sanaciji dijela šetnice
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o radovima sanacije dijela šetnice oko poluotoka
Raduča. površine koja odgovara stvarno izvedenim
količinama na terenu a koji radovi se sastoje od: vađenja
starih dotrajalih kamenih ploča te dobave, pripreme i
postavljanja polaganjem u cement mort novih ploča
benkovačkog lomljenog kamena veličine 15 do 40 X
15 do 40cm i debljine od 3cm.
2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sa
Građevinskim obrtom TEXO – TIM iz Primoštena, Put
Murve 6; OIB: 18484157122, sklopi predmetni Anex
Ugovora o sanaciji dijela šetnice o izvođenju opisanih
radova.
3.Troškovnik radova i Ugovor o sanaciji dijela
nštnice sastavni su dio ove Odluke i kao takvi nalaze se
u njenom privitku.
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4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigurava Proračun
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

13. veljače 2013.

5. Procjena tržne vrijednosti, opisanog dijela
predmetne nekretnine ovlaštenog vještaka predstavlja
sastavni dio ove Odluke i kao takva bit će u njegovom
privitku.
6.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/13-03/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-4
Primošten, 25. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

Klasa: 944-18/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 25. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________
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____________________

Na temelju članka 35. stavka 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 – kninske
županije«, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten
na 36.sjednici, od 25. siječnja 2013. godine, donosi

ODLUKA
o prodaji dijela nekretnine
označene kao čest. zem. 2069/1 k.o.
Primošten
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o
prodaji dijela nekretnine označene kao čest. zem.2069/1
k.o. Primošten u površini od 66m2 a označenog slovima:
„A.,B.,C.,D.,E.,F.,G.,H.,I.,J.i K.“ a prikazanog u skici
„INFO KARTE„ d.o.o. iz Splita, Sukoišnska 25 izrađenoj
od strane ovlaštenog inženjera geodezije Silvija Bašić
koji je stvarno vlasništvo Općine Primošten.
2. Sukladno iznijetom u točci 1. ove odluke, ovlašćuje
se Načelnik Općine Primošten 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
Imenovanog Povjerenstva a istog radi uobičajene transparentnosti prezentira predstavničkom tijelu na jednoj
o narednih sjednica, u interesu općine, sve u maniri
dobrog domaćina.
3. Postupk 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 predmetnog 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 predmetne procjene.
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Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 29.
Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013. godine,
donosi

ODLUKU
o izradi ilustracija „11 godina uspjeha
Općine Primošten“
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o izradi ilustracije od 80 strana pod nazivom “11 godina
uspjeha Općine Primošten“ na način što bi predmetna
usluga izrade uključivala koncept rješenja sa prilozima
i pripremu za tisak.
2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da
sa“SPOT STUDIO-m“ d.o.o. iz Zagreba, Katančićeva
3, OIB: 2960716+59991 izravno sklopi predmetni
Ugovor o pružanju opisane usluge 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. osigurava Proračun.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 363-02/12-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-13-5
Primošten, 25. sijčnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

13. veljače 2013.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
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Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i članka 4.
Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva
i suglasnosti jedinica lokalne i područne samouprave
(„Narodne novine“, broj 55/09 i 139/10) i članka 29.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o namjeri kreditnog zaduživanja Općine
Primošten
1.U Odluci o namjeri kreditnog zaduživanja Općine
Primošten „ Službeni vjesnik Općine Primošten“
broj 9/12, mijenja se i dopunjuje dosadašnji tekst
točke 1. i 3. na način da se citiranog iza iznosa kredita “ 5.000.000,00kuna (slovima: petmilijunakuna)“ u
produžetku nastavlja novim tekstom „ uz valutnu klauzulu- protuvrijednost CHF/ HKN prema srednjem tečaju
Hrvatske narodne banke na dan korištenja kredita./
2. Mijenja se dosadašnja točka 5. tako da ista sada
glasi:
„.Sredstva za otplatu glavnice i kamata kao i
pripadajućih naknada po predmetnom kreditnom
zaduženju osigurana su u Proračunu Općine Primošten
za 2013. godinu te Projekcijama Proračuna za 2014. i
2015. godinu dok će se sredstva za otplatu kredita u
narednim godinama osigurati u proračunima Općine
Primošten, do konačne otplate kredita 2023 godine.“
3.Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 403-05/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 25. siječnja 2013.
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1.Sukladno Zaključku o postupanju tijekom legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“,
broj 9/12) i zauzetom stavu o odricanju od kompletno
pripadajućeg dijela naknade za legalizaciju Općina
Primošten vraćat će predmete Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Šibensko kninske županije.
2.Ova odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 350-07/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 25. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 4. stavka 1. točke 1.(Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine«, broj
36/95, 109/95- Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99,
129/00,57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,
82/04, 110/04–Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, ,49/11
i 144/12), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 7/09 i 5/10) i članka 29. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju poslova Komunalnom
poduzeću „Bucavac“ u 2013. godini

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama(„Narodne novine“,
broj 86/12) i članka 29. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o postupanju Općine Primošten tijekom
legalizacije bespravno izgrađenih objekata
na njenom području

1. .Komunalnom poduzeću “Bucavac” d.o.o. iz
Primoštena povjeravaju se u 2013. godini svi radovi
koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje
komunalne infrastrukture, objekata i javnih površina u
vlasništvu Općine Primošten.
2. Svi troškovi koji će nastati uslijed navedenih
radova u točki 1. ove odluke godinu terete stavke
Proračuna Općine Primošten, prema odgovarajućim
klasifikacijama, sukladno računima i situacijama za
izvršene radove dostavljene od strane Komunalnog
poduzeća “Bucava” d.o.o.
3. Ovlašćuje se Načelnik da u ime Općine Primošten
zaključi predmetni ugovor kojim će se regulirati
međusobni odnosi sa Komunalnim poduzećem “Bucavac” d.o.o.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten”.
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Klasa: 404-01/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 25. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 3. stavaka 4., 5.,6. i 9. i članka 4.
st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine«, broj 36/95, 109/95- Uredba, 21/96-Uredba,
70/97, 128/99, 129/00,57/00, 129/00, 59/01, 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04–Uredba, 178/04, 38/09,
79/09, 49/11 i 144/12) i članka 29.Statuta Općine
Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa Komunalnog
poduzeća „Bucavac„ za 2013. godinu
1. Općinsko vijeće prihvaća Program čišćenja javno
prometnih i zelenih površina te održavanja groblja Komunalnog poduzeća „Bucavac„ za 2013 godinu.
2. Program Komunalnog poduzeća „Bucavac„ iz
točke 1. ovog zaključka, sastavni je njegov dio i kao
takav nalazi se u privitku istog.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 363-02/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 25. siječnja 2013.

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o prihvaćanju zamolbe Šahovskog kluba “PRIMOŠTEN“
iz Primoštena, Sv. Josipa7 OIB: 90040065022 i isplati
iznosa od 30.000,00 kuna(slovima: tridesettisućakuna)
na ime pokroviteljstva nad redovitim rada kluba i
priprema za predstojeće turnire tijekom 2013.godine.
2. Isplata citiranog iznosa iz točke 1. ove Odluke obavit će se u dva jednaka dijela u iznosima od
15.000,00kuna ( slovima: petnasttisućakuna) na način
što će se prvi dio isplatiti najkasnije do 10.veljače
2013. godine a preostali dio koncem kolovoza tekuće
godine. na dostavljeni žiro račun kluba na broj:2411006
– 1100034042.
3. Svoje će međusobne odnose obje strane regulirati
posebnim ugovorom.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
2. Dana 18. siječnja 2013 . godine Općini Primošten
obratio se Šahovski klub “PRIMOŠTEN“ iz Primoštena
zamolbom Klasa. 421-02/13-02/8; Ur.broj: 363-13-1
zaprimljenom pod službenim brojem 186 tražeći pokroviteljstvo općine nad daljnjem radu kluba sklopu
priprema za što bolji plasman na predstojećim turnirima.
Na naprijed opisan način, na teret Posebnog dijela Proračuna Općine Primošten za 2012., godinu
(„Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 9//12) Razdjela 001 – Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti A03 1003
A100002 Donacije i sponzorstva sportskim društvima i
sportašima R0810; broj konta 381 – tekuće donacije u
novcu,odobrava se ukupni iznos od 30.000,00 kuna.
Slijedom iznijetog Općinsko vijeće donijelo je naprijed citiranu Odluku.
Klasa: 421-02/13-02/8
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 25. siječnja 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

14

Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 36. sjednici, od 25. siječnja 2013. godine, donosi

ODLUKA
o prihvaćanju zamolbe za pokroviteljstvom
u 2013. godini

13. veljače 2013.

____________________
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Na temelju članka 35. stavka 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. stavka 4. Odluke
o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama
u vlasništvu Općine Primošten («Službeni vjesnik
Šibensko – kninske županije«, broj 7/09), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 36.sjednici, od 25. siječnja
2013. godine, donosi

13. veljače 2013.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

II.
NAČELNIK OPĆINE
PRIMOŠTEN

ODLUKA
o prihvaćanju pojedinačnog prijedloga
kompenzacije
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o prihvaćanju zahtjeva predlagatelja Ante Čobanov
iz Primoštena, Primošten Burnji, Kalina 14, OIB:
45428558647, za podmirenje plaćanja obračunatog
komunalnog doprinosa temeljem Rješenja Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Primošten, Klasa: UP/I-361
-06/13-03/1; Ur.broj: 2182/02-03-13-2, od dana 31.
siječnja 2013. godine prijebojem potraživanja.
2 Prijeboj potraživanja izvršit će se prijenosom u
vlasništvo Općini Primošten dijela građevne nekretnine označene čest. zem 15696/327 k.o. .o. Primošten u
površini š dijela od 323 m2 a koje je predlagatelj stvarni
vlasnik za na koje je uknjižen u ZK odjelu Općinskog
suda u Šibeniku Odjelu i Područnom uredu za katastar
Šibenik za cijelo.
3. Vrijednost predmetnog dijela nekretnine iz točke
2. ove Odluke utvrdit će se procjenom tržišne vrijednosti
građevinskog zemljišta koja procjena će se povjeriti
stalnom ovlaštenom vještaku za građevinarstvo a kao
takva bit će sastavni dio ove odluke.
4. Prijeboj potraživanja duga komunalnog doprinosa
prijenosom u vlasništvo Općini Primošten nekretnine iz
točke 2. nove odluke vrši se u svrhu postavljene vodovodne mreže i formiranja nogostupa kao i planiranog
puta sukladno UPU Bilo a sve u okviru izgradnje objekata komunalne infrastrukture prema Programu.
5. Zadužuje se Pravna služba Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Primošten da po Rješenju iz točke 1.
utvrdi iznos dugovanja te pripremi Ugovor te temeljem
istog izvrši uknjižbu prava vlasništva predmetnog dijela
nekretnine u korist Općine Primošten.
6. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sa Antom Čobanov zaključi Ugovor o prijeboju potraživanja
te zadužuje da po zaključenju isti podnese na suglasnost
Općinskom vijeću
7.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj 1 - Strana 13

1

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
Primoštenn dana 28.siječnja 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje
natječaja za prodaju nekretnina
Članak 1.
1.U Odlukama za provođenje natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Primošten određenih
površina sukladno priloženom geodetskom snimku za
nekretnine označene kao :
a/čest.zem 2189/1 u površini od 5197m2;
b/ čest.zem.19657/3 u površini od 536m2;
c/ čest.zem. 2189/2 u površini od 348m2; 2423/7
u površini 690m2, sve k.o. Primošten, sve tri naprijed
pobrojane za cijelo,
d/ dijela čest. zem.2069/1 u površini od 66m2 sukladno Skici izmjere „INFO KARTE“ d.o.o. označenog
slovima: „A.,B.,C.,D.,E.,F.,G.,H.,I.,J.i K.“ a prikazanog
u skici „INFO KARTE„ d.o.o. iz Splita, Sukoišanska 25
ovlaštenog inženjera geodezije Silvija Bašić.
Za članove Povjerenstva imenuju se:
- Iris Ukić - Kotarac – predsjednik
- Dijana Rinčić - član i
- Ante Bogdan – član.
Članak 2.
2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 944-18/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-3
Primošten, 28. siječnja 2013.
OPĆINA PRIMOŠTEN

Klasa: 401-05/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-3
Primošten, 25. siječnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

____________________
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj
33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36 /09, 150/11 i 144/12) i članka 37. Statuta
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 7/09) i članka 15. do 17. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Nar-
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odne novine«, broj 114/10 i 31/11), načelnik Općine
Primošten, dana 31. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU
o popisu imovine i osnivanju
povjerenstva za popis
1. Sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. godine treba
obaviti redovit popis i to:
- dugotrajna nematerijalna imovina
- dugotrajna materijalna imovina
- sitnog inventara
- zaliha
- novca na računima i blagajni
- potraživanje i obveze
2. Za obavljanje popisa osniva se Povjerenstvo za
popis nematerijalne imovine i nematerijalne imovine,
zalihe, potraživanje, obveze te novca na računu i na
blagajni:
1. Ante Bogdan
2. Milan Erceg
3. Kristina Vukošić Popov – upute i stručna
pomoć
3. Svi poslovi moraju biti dovršeni i zapisnik o rezultatima obavljenog popisa moraju biti izrađeni i dostavljeni zakonskom predstavniku za proračun u vremenu
od 02. siječnja do 28.veljače 2013. godine.
4. Povjerenstvo za popis u svom zapisniku o rezultatima obavljenog popisa mora posebno utvrditi:
- manjak
- višak
- izraditi prijedlog za rashod, dugotrajnu imovinu
sitnog inventara i zalihe
- izraditi prijedlog za otpis potraživanja i sl.
Klasa: 406-09/12-02/ 1
Ur.broj: 2182/02-02-12-1
Primošten, 31. prosinac 2012.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________

13. veljače 2013.

IZMJENU PLANA
prijema u službu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Primošten za 2013. godinu
Članak 1.
Članak 5. Plana prijema u službu („Službeni vjesnik
Općine Primošten“ broj:9/12) dopunjuje se i glasi:
Tijekom 2013. godine planira se prijam u službu:
na neodređeno vrijeme putem javnog natječaja za
radna mjesta:
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
- 1 izvršitelj (na neodređeno vrijeme)
2. Viši stručni suradnik za prostorno planiranje
- 1 izvršitelj (na neodređeno vrijeme)
na određeno vrijeme putem oglasa:
3. Referent prometni redar
- 2 izvršitelja (na određeno vrijeme)
4. Viši stručni suradnik za računovodstvo
i financije
- 1 izvršitelj (na određeno vrijeme)
5. Viši referent za računovodstvo i financije
- 1 izvršitelj (na određeno vrijeme)
Članak 2.
Članak 6. Plana prijema u službu (“Službeni vjesnik
Općine Primošten“ , broj 9/12) mijenja se i glasi:
“Tijekom 2013. godine, planira se prijam jednog (1)
vježbenika visoke stručne spreme diplomirani ekonomist
u Financijsko računovodstvenu službu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Primošten“.
Članak 3.
Ovaj Plan će se objaviti u “Službenom vjesniku Općine Primošten”, a stupa na snagu danom
donošenja.
Klasa: 112-02/13-02/1
Urbroj: 2182/02-02-13-2
Primošten, 31. siječnja 2013.
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, 61/11),
članka 37. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 7/09), i Proračuna
Općine Primošten za 2013. godinu i projekcije za 2014
i 2015 godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ ,
broj 9/12), načelnik Općine Primošten, donosi

13. veljače 2013.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

III.
TAJNIK

OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

1

Na temelju članka 32 stavka 3. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibensko –
kninske županije”, br. 7/09) u Odluci o izmjeni i dopuni
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 5/12),
uočena je tiskarska greška, te Tajnik Općine Primošten,
daje

I S PRAVAK
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
priključenju na komunalne vodne građevine
U članku 1 stavku 1. u dijelu teksta koji se odnosi
na redni broj Službenog vjesnika Općine Primošten u
kojem je objavljena Odluka o priključenju na komunalne
vodne građevine umjesto dosadašnjeg rednog broja „3“
treba stajati ispravljeni redni broj „2“.
Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-03-12-3
Primošten, 12. prosinca 2012.
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
TAJNIK
Dijana Rinčić dipl.iur., v. r.
____________________

2

Na temelju članka 32. stavka 3. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibensko
– kninske županije”, br. 7/09) u Odluci o osnovici
i koeficijentima za obračun plaća načelnika Općine
Primošten i njegovog zamjenika kao i naknada za njihov rad kada dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog
odnosa („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/10), uočena je tiskarska greška, te Tajnik Općine
Primošten, daje

I S PRAVAK
Odluke o osnovici i koeficijentima za
obračun plaća načelnika Općine Primošten i
njegovog zamjenika kao i naknada za njihov
rad kada dužnost obavljaju bez zasnivanja
radnog odnosa
U članku 3 briše se dio teksta u dijelu koji se sastoji
od dvije riječi „ državnih službenika“.
Klasa: 121-01/10-01/10
Ur.broj: 2182/02-03-12-5/1
Primošten, 12. prosinca 2012.
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TAJNIK
Dijana Rinčić dipl.iur., v. r.
____________________

3

Na temelju članka 32. stavka 3. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik
Šibensko – kninske županije”, br. 7/09) u Odluci o
stipendiranju učenika i studenata s područja Općine
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”. broj
9/12), uočena je tiskarska greška, te Tajnik Općine
Primošten, daje

I S PRAVAK
Odluke o stipendiranju učenika i studenata s
područja Općine Primošten
U članku 2. stavku 3. briše na kraju dosadašnjeg
teksta točka koja se zamjenjuje zarezom tako da se tekst
iza zareza nastavlja da isti glasi:
“na način da za školsku godinu 2012/13 Općinsko
vijeće utvrđuje mjesečne iznose stipendija koji odgovaraju iznosu od 800,00kuna.( slovima: osamstokuna) za
studente odnosno 500,00 kuna (slovima: petstokuna) za
srednjoškolce.
Klasa: 604-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-12-1/1
Primošten, 24. prosinca 2012.
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
TAJNIK
Dijana Rinčić dipl.iur., v. r.
____________________
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