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I.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

16
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 37. sjednici, od 15. veljače 
2013. godine, donosi

O D L U K A
o prijedlogu Primoštenu d.d. radi prebijanja 

dugovanja prema Općini Primošten
 i namjeri revitalizacije devastiranog hotela 

„Raduča“

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
prijedlogu Primoštenu d.d. radi prebijanja njegovih dug-
ovanja prema Općini Primošten a sve u svrhu namjere 
revitalizacije devastiranog hotela „Raduča“.

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove odluke 
Općinsko vijeće Općine Primošten zauzima stav te-
meljem kojeg predlaže da Primošten d.d.u svrhu prebi-
janja  njegovog postojećeg dugovanja prema općini, 
ustupi u vlasništvo Općine Primošten devastirani hotel 
Raduča. 

3.Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da u 
maniri dobrog domaćina i interesu općine poduzme 
potrebne predradnje te ispita postojanje realnih pret-
postavki po pitanju moguće obnove hotela, kako na 
strani Primoštena d.d. tako i zainteresiranih pravnih i 
fi zičkih osoba koje bi bile voljne aktivno sudjelovati u 
realizaciji revitalizaciji devastiranog hotela pod pok-
roviteljstvom Općine Primošten, na način da se istog 
privede svrsi hotela sa minimalno četiri zvjezdice. 

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel - Pravna 
služba i Služba računovodstva da Načelniku Općine 
Primošten za potrebe daljnjeg postupanja sukladno 
ovoj Odluci i zauzetom stavu Općinskog vijeća dostave 
točan podatak o iznosu dugovanja Primoštena d.d. prema 
Općini Primošten.

5. Obvezuje se Načelnik Općine Primošten da na 
prvoj narednoj sjednici ovom predstavničkom tijelu 
prezentira sve pojedinosti u svezi daljnjeg tijeka pre-
govora

6. Javni poziv zainteresiranim osobama iz točke 3. 
ove Odluke objavit će se u dnevnom tisku, oglasnoj ploči 
i web stranici općine www.primosten.hr.

7. Općinsko vijeće utvrđuje sadašnju vrijednost 
devastiranog hotela Raduča na način što ista odgo-
vara procijeni za to ovlaštenog stalnog vještaka za 
građevinarstvo kojeg će općina po dobivenom zelenom 
svjetlu druge strane, angažirati na trošak Primoštena d.d. 
radi predloženog prebijanja dugovanja sa istom.

Ozbiljnost namjere aktivnih sudionika osigurat će 
se sredstvima osiguranja koja premašuju sadašnju vri-
jednost hotela.

Općina Primošten jamči da bi od dana stupanja u 
vlasništvo devastiranog hotela“Raduča osnivanju „d.d.“a 
najkasnije u daljnjem roku od dvije godine osposobila i 
privela istog namjeni hotela sa četiri zvjezdice.

8. Procjena tržne vrijednosti, opisana u točki 7. 
stavku 1. predstavljat će sastavni dio ove Odluke i kao 
takva bit će u njenom privitku.

9. O namjeri revitalizacije devastiranog hotela 
Raduča službeno će se obavijestiti i zatražiti očitovanje 
Predsjednika Vlade  Republike Hrvatske Zorana 
Milanovića, ministra Ivana Vrdoljak gospodarstva, te 
ravnatelja AUDIO Erika Mohorović.

10. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,  
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten“.

Klasa: 944-18/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 15. veljače 2013.                                         

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članaka 86. i 87. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“,broj 87/08 i 136/12), 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 Šibensko- 
kninske županije„ broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  37. sjednici, od 15. veljače 2013. godine, 
donosi

ODLUKU 
o II. 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 i 1/13, mijenja se dosadašnji tekst točke 3. stavka 
1. alineje 4.tako što se iza dosadašnjeg teksta iza zareza 
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nastavlja tekstom: 
„početak otplate kredita: po realizaciji kredita 

odnosno proteku roka korištenja“.

2. Mijenja se dosadašnji tekst točke 3. stavak 1. 
alineja 6. na način se briše riječ „lipanj“ te ista alineja 
glasi: 

Rok korištenja kredita:16 mjeseci/ završava u drugoj 
polovici 2014. godine.

3. Mijenja se dosadašnji tekst točke 4. stavka 2.tako 
što se na kraju teksta briše točka i umjesto nje stavlja 
zarez pa nastavlja tekstom:

„sukladno vlastitim mogućnostima“.

4. Mijenja se 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 2024 godine“. 

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

Klasa: 403-05/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-3
Primošten, 15. veljače  2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

18
Na temelju  članka 35b. stavka 1.  Zakona o loka-

lnoj 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 29.Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 37. sjednici, od 15. veljače. 2013.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu 
Načelnika Općine Primošten za razdoblje
od 01. srpnja do 31. prosinca 2012. godinu

1. Općinsko vijeće prihvaća sedmo po redu 
Polugodišnje Izvješće o radu Načelnika Općine 
Primošten za vremensko razdoblje od 01.srpnja do31. 
prosinca 2012. godine

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka 
i kao takvo nalazi se u privitku istog.

3. Ovaj zaključak objavit će seu “Službenom vjesniku 
Općine Primošten“. 

Klasa: 023-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-4
Primošten, 15. veljače 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 22. stavak 5. Zakona o socijal-

noj skrbi („ Narodne novine”, broj 33/12) i članka 29. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 37. sjednici, od 15. veljače 2013. godine, 
donosi

ODLUKU
 o socijalnoj skrbi Općine Primošten 

I.OPĆE ODREDBE 

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja 

osigurava Općina Primošten (u daljnjem tekstu: Općina), 
uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, korisnici i 
postupak za ostvarivanje tih prava. 

Članak 2.
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi 

utvrđenih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni 
odjel Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Odjel) uko-
liko ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Članak 3.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom i 

Programom javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine 
Primošten ne mogu se ostvariti na teret Proračuna 
Općine Primošten ukoliko je zakonom ili drugim pro-
pisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na 
teret RH te drugih pravnih ili fi zičkih osoba.

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom Olukom osig-
uravaju se u Proračunu Općine sukladno proračunskim 
mogućnostima za tekuću godinu a raspoređuju se Pro-
gramom javnih potreba u socijalnoj zaštiti kojeg donosi 
Općinsko vijeće za svaku godinu. 

Članak 4.
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi 

utvrđenih ovom Odlukom Općina može povjeriti pravnoj 
ili fi zičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova na 
temelju posebnog Ugovora.

U slučaju da Općina daje pomoć pravnoj ili fi zičkoj 
osobi za provedbu određenog Programa iz socijalne skrbi 
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Općina u pravilu s istim sklapa Ugovor o reguliranju 
međusobnih prava i obveza.

Broj korisnika koji mogu ostvariti prava iz socijalne 
skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen 
ovisno o stanju sredstava u Proračunu općine, osim u 
slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je 
općina obavezna.

Članak 5.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih 

prava odnosno oblika pomoći iz ove Odluke ako njihovo 
istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je os-
tvarivanje namijenjeno izuzev ako ovom Odlukom nije 
drugačije određeno.

Članak 6.
Izraze koji se koriste u ovoj Odluci imaju rodno 

značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili 
ženskom rodu , obuhvaćaju na jednak način muški i 
ženski rod.

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI 

Članak 7.
Pojam Korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: 

Korisnik )određen je Zakonom o socijalnoj skrbi (u 
daljnjem tekstu: Zakon). 

 Korisnik je svaka osoba i/ili obitelj kojoj je potrebna 
stručna i novčana pomoć u otklanjanju nepovoljnih 
osobnih ili obiteljskih okolnosti zbog kojih bez potpore 
socijalne skrbi nisu u mogućnosti  zadovoljiti osnovne 
potrebe održati kvalitetu života i/ili štititi svoja prava i 
interese ima pravo na pomoć po osnovi socijalne skrbi 
određene ovom Odlukom.

Članak 8.
Korisnik socijalne skrbi može biti:
-  samac ili članovi obitelji /obitelj koji nemaju 

dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih 
potreba a nisu u mogućnosti ostvariti svojim radom, 
prihodima od imovine, od obveznika uzdržavanja ili 
na drugi način, dijete i mlađa punoljetna osoba  koja je 
bez roditelja ili bez odgovarajuće obiteljske skrbi ili je 
žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete s 
poteškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba 
s problemima u ponašanju (s rizikom za poremećaje 
ili s poremećajima uponašanju o problemima socijalne 
integracije),

 -   trudnica ili roditelj s djetetom do godinu dana 
života bez obiteljske potpore i odgovarajućih uvjeta za 
život,

 -   obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili 
drugih nepovoljnih okolnosti potrebnapotpora te osobe 
koje su bile u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici i imaju 
zajedničku djecu

 -    odrasla osoba s invaliditetom ili osoba s privremen-
im ili trajnim promjenama u zdravstvenom stanju zbog 
kojih nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim 
potrebama, žrtva obiteljskog ili drugog nasilja,

-     osoba koja zbog starosti i nemoći ne može samo-
stalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama, 

- osoba ovisna o alkoholu i opojnim  drogama , 

kockanju drugim oblicima ovisnosti,osoba društveno 
neprihvatljivog ponašanja,

- beskućnik te druge osobe koje ispunjavaju uvjete 
propisane ovom odlukom.

Članak 9.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlu-

kom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima 
prebivalište na području Općini Primošten.

Samo izuzetno prava popisana ovom Odlukom mogu 
se privremeno odobriti osobama koje nemaju prebivalište 
na području općine te stranim državljanima i osobama 
bez državljanstva sa stalnim boravkom odnosno trajnim 
nastanjenjem na području Općine Primošten ako o zahti-
jevaju životne okolnosti u kojima s se našle.

Prava socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu 
osobu ili nasljeđivati.

Korisnik socijalne skrbi može ostvariti istovremeno 
i više pojedinačnih prava odnosno oblika socijalne 
pomoći u smislu stavka 1. ove Oluke ukoliko njihovo 
istovremeno ostvarivanje nije proturječno svrsi za koju 
je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom 
nije drugačije određeno.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SO-
CIJLNE SKRBI

Članak 10.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 16. ove 

Odluke može koristiti Korisnik ako ispunjava jedan od 
slijedećih uvjeta: 

a/ socijalni uvjet
b/ uvjet prihoda
c/ posebni uvjet 
d/ uvjet tjelesnog oštećenja
e/ uvjet darivanja krvi

1. Socijalni uvjet

Članak 11.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako temeljem 

Zakona ostvaruje jedno od prava i to:
- pravo na pomoć u uzdržavanju
- pomoć za stanovanje
- pravo na doplatak za pomoć i njegu
- pravo na osobnu invalidninu 
- pravo na pomoć i njegu.

2. Uvjet prihoda 

Članak 12.
Osnovica na temelju koje se ostvaruju prava iz soci-

jalne skrbi ovom Odlukom iznosi 500,00kuna.
Prava iz socijalne skrbi ovom Odlukom može 

ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstava za 
uzdržavanje (prihode) a nisu u mogućnosti ostvariti 
svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način 
i to u visini za:
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Samca radni sposobnog – 600,00 kuna
Starije i nemoćne 850,00kuna
Obitelj za: 
- odraslog člana obitelji – 400,00 kuna
- dijete do navršenih 7 godina – 400,00 kuna
- dijete od navršene 7 godine do 15 godina – 450,00 

kuna,
- dijete od navršene 15 godine do 18 godina odnosno 

mlađih punoljetnih dio završetka školovanja a najduže 
do navršene 26 .godine starosti – 500,00 kuna,

- ako u obitelji ima starija osoba od 65 godina ili 
nesposobna – 550,00 kuna

- samohrani roditelj – uvećava se za svako dijete 
za 125,00 kuna

- trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja do 2 
mjeseca nakon poroda - 250,00 kuna.

Pod prihodom iz stavka 1. ovog članka podrazumi-
jeva se iznos prosječnog mjesečnog prihoda Korisnika 
ostvarenog (isplaćenog) u zadnja tri mjeseca koji pre-
thode mjesecu u kojem je zahtjev za ostvarivanje prava 
podnešen a čine ga sva sredstva koja Korisnik ostvari po 
osnovi rada, mirovine, ili na neki drugi način. 

U prihode iz stavka 2. ovog članka ne uračunavaju 
se iznosi s osnova pomoći iz osnova socijalne skrbi 
utvrđeni ovom Odlukom te svi doplaci, naknade i pot-
pore određeni Zakonom kako u nastavku sijedi: novčane 
naknade i potpore sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, 
socijalna pomoć i naknada koju osigurava Općina do 
iznosa od 500,00 kuna, doplatak za djecu, sredstva za 
uzdržavanje djeteta na temelju propisa o obiteljskim 
odnosima, stipendija koja omogućuje obrazovanje i 
osposobljavanje za dijete  mlađu punoljetnu osobu koja 
je bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi 
te dijete/ mlađu punoljetnu sobu čija je obitelj Koris-
nik pomoći z uzdržavanje, godišnji dar za božićnice i 
uskrsne blagdane i dar za djecu do 15 godina života, 
novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za 
pomoć i njegu po odredbama drugih zakona, opskrbnina 
koju prima udomitelj, za potrebe smještaja Korisnika, 
primici koje fi zičke osobe ostvare na osnovu donacijama 
pravnih i fi zičkih osoba za zdravstvene potrebe te sred-
stva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda. 

Ukupni prihodi domaćinstva su na način kako sli-
jedi:

- samac do 1.000,00 kuna,
- dvočlana obitelj do1.600,00 kuna,
- tročlana obitelj do 2.200,00 kuna mjesečno, 
- četveroč lana obitel j  do 2.800,00 kuna 

mjesečno.
Ako obitelj ima više od četiri člana cenzus prihoda 

povećava se za 400,00 kuna.
Pod prihodom iz stavka 1. ovog članka smatra se 

iznos prosječnog mjesečnog prihoda Korisnika ostva-
renog (isplaćenog) u posljednja tri mjeseca koja preth-
ode mjesecu u kojem je zahtjev podnesen a čine ga sva 
sredstva koja Korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, 
prihoda od imovine ili na drugi način i Zakonom.

3. Posebni uvjet

Članak 13.
Posebni uvjet ispunjavaju:
- dijete, udovica i roditelji poginulog, zatočenog ili 

nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domov-

inskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno 
Zakonu),

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata 
(sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),

- ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti 
vojnih i civilnih invalida rata,

- dijete ratnog i civilnog invalida Domovinskog 
rata,

- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i 
civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o 
zaštiti vojnih i civilnih invalida rat.

U ostvarivanju prav utvrđenih ovom Odlukom, djeca, 
usvojenici i pastorčad osoba iz stavka 1. ovog članka 
izjednačena su.

4. Uvjet tjelesnog oštećenja

Članak 14.
Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju:
1. slijepe i gluhe osobe,
2. osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,
3. osobe oboljele o multiple skleroze,
4. dijalizirani i transplantirani  bubrežni bolesnici,
5. druge osobe s tjelesnim oštećenjima  organizma 

od 70% i više.

5. Uvjet darivanja krvi

Članak 15.
Uvjete darivanja krvi  ispunjavaju Korisnici  koji su 

dobrovoljni darovatelji krvi  i to:
- muškarac sa 100 ili više darivanja
- žena sa 75 ili više darivanja
- Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje  se 

Potvrdom Crvenog križa Gradskog društva Crveni križ 
Šibenik.

IV. PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 16.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi 

kako u nastavku slijedi:
1/ pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova 

stanovanja 
2/ pravo na pomoć za podmirenje troškova najam-

nine
3/ pravo na pomoć za stanovanje korisnicima koji 

se griju na drva
4/ pravo na novčanu naknadu roditeljima za 

novorođenče
5/ pravo na pomoć za podmirenje troškova smještaja 

djece u Dječjim vrtićimaOpćine Primošten D.V. „Bosil-
jak“

6/ pravo na pomoć stipendije za učenike srednjih 
škola i redovne studente

7/ pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih 
troškova 
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 8/ ostale socijalne pomoći koje se odnose se na 
posebnu zaštitu teže bolesnima, vojnih  i civilnih in-
valida, i druge vrste pomoći, ovisno o novonastalih 
potreba i zamolbi građana i udruga. 

1/ Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova 
stanovanja 

Članak 17.
Pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja 

se u smislu Zakona i ove Odluke odnosi na troškove: 
električne energije, komunalne naknade, plina, vode, 
odvodnje,i odvoza smeća. 

Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova stano-
vanja iz stavka 1. ovog članka Korisnik može ostvariti 
ako ispunjava socijali uvjet. 

Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova stano-
vanja iz stavka 1. ovog članka nema Korisnik ako ko-
risti stambeni prostor veće površine od zadovoljavajuće 
stambene površine određene Zakonom te u slučaju ako 
stan ili dio stana daje u najam ili podnajam ili ako stan 
koristi za druge namjene 

Pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja  
pobrojanih u stavku 1. ovog čanka  obračunava se Ko-
risniku mjesečno  na slijedeći način:

- 1 član kućanstva 150,00kuna
- 2 člana kućanstva 200,00kuna
- 3 član kućanstva 300,00kuna
- 4 član kućanstva 400,00kuna
- 5 članova kućanstva 500,00kuna
Za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos pomoći 

povećava se za dodatnih 100,00 kuna mjesečno.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke u troškovi 
Pravo na pomoć za stanovanje može ostvariti samac ili 
članovi kućanstva koji koriste stan iste ili manje veličine 
od zadovoljavajućeg stambenog prostora u smislu odred-
be članka 38. stavka 2. Zakona i ako mjesečni prihod 
samca il obitelji u posljednja tri mjeseca prije mjeseca 
u kojem je podnešen zahtjev ili pokrenut postupak po 
službenoj dužnosti, ne prelazi visinu iznosa pomoći za 
uzdržavanje propisanih člankom 33. Zakona. 

Pravo na podmirenje troškova stanovanja može 
ostvariti samac ili obitelj koja ne koristi stan koji je po 
svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovol-
javanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji iz 
članka 38. stavka 2. Zakona.

Samac ili članovi obitelji Zahtjev za ostvarivanje 
podnosi se nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pojedine ob-
like pomoći, podnositelj je dužan prijaviti sve prihode 
domaćinstva i priložiti dokaze o prihodima svih članova 
domaćinstva. 

Osobe koje posjeduju nepokretnu imovinu (kuću za 
odmor, stan u vlasništvu u kvadraturi većoj od potrebne 
za stanovanje) temeljem uvjeta prihoda ne mogu ostvariti 
pravo na subvencije i pomoć. 

Iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju 
propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za 
uzdržavanje osobe koja nije član obitelji (aliment-
acija).

Podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti 
tijelu koje vodi postupak odgovarajuće isprave odnosno 
dokaze potrebne za ostvarivanje prava:

- dokaz o nezaposlenosti
- potvrda o visini dohotka
- dokaz o vlasništvu vozila,
- dokaz o visini mirovine,
-  vlasnički list
- Ugovor o najmu stana
- osobna iskaznica
- rodne listove za djecu 
- te druge dokaze koje zatraži odjel
 
Korisnik socijalne skrbi  ispunjava socijalni uvjet, 

ako na temelju rješenja Centra ostvaruje jedno od 
slijedećih prava i to:

- pravo na stalnu pomoć,
- pravo na doplatak za pomoć i njegu, 
- pravo na pomoć i njegu u kući,
- pravo na osobnu invalidninu,

Odjel može odlučiti da se posebno ispituju relevantne 
činjenice i okolnosti od koji ovisi  ostvarivanje pomoći, 
posjetom obitelji podnositelja zahtjeva ili na drugi 
odgovarajući način.

Rješenje o pravu na ponoć donosi se u roku od 30 
dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava 
se mjesečno do iznosa polovice sredstava potrebnih za 
uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema članku 
33. ovog Zakona.

2/ Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova 
najamnine

 
Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova na-
jamnine, kao dijela troškova stanovanja može ostvariti 

1. Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu 
najamninu

2. Korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno 
ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fi zičke ili 
pravne osobe.

Najmoprimac iz članka 15. stavka 1. točke 1. i 2. 
može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje dijela 
troškova najamnine ako ispunjava jedan od  ovih uv-
jeta:

a/ socijalni uvjet
b/ uvjet prihoda

Najmoprimac iz članka 15. stavka 1. točke 1. i 2. 
nema pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova 
najamnine u slučaju ako stan ili dio stana daje u najam 
ili podnajam ili ako stan u cijelosti ili djelomično koristi 
za druge namjene

Pomoć za podmirenje dijela troškova najamnine,daje 
se na način  da se najmoprimcu iz članka 15. stavka 1 
točke 1. i 2.  nadoknađuje iznos najamnine utvrđen u 
Ugovoru o najmu ali najviše:
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 - za samca 300,00 kuna mjesečno
- za dvočlanu obitelj 400,00 kuna mjesečno 

Za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos pomoći 
povećava se za dodatnih 100,00 kuna mjesečno.

Najmoprimac iz stavka 1. ovog članka nema pravo na 
pomoć za podmirenje dijela troškova najamnine ako:

- Ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje 
najma i iznosa najamnine (Ugovor o najmu mora biti 
ovjeren kod Javnog bilježnika te dostavljen nadležnoj 
Poreznoj upravi 

- stan ili dio stana daje u podnajam
- on ili članovi njegov uže obitelji ne koriste stan za 

stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomično koristi 
za druge namjene

- ako je Ugovor sklopio sa srodnikom  u pravoj 
liniji.

3./Pravo na pomoć za stanovanje korisnicima koji 
se griju na drva

Članak 19.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva 

ostvaruje Korisnik koji ispunjava:

a) socijalni uvjet
Korisnik pomoći za podmirenje troškova stanovanja 

koji se griju na drva, osigurava se jednom godišnje 
3m3 drva ili mu se može odobriti novčani iznos za 
podmirenje troškova  ogrjeva u visinu koju Odlukom 
odredi Šibensko kninska županija.

Sredstva za ostvarivanje ovog prava osiguravaju se 
u Proračunu Šibensko kninske županije a Korisnik iz 
stavka 1. ovog članka zahtjev za odobravanje novčanog 
iznosa podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu.

4./Novčana naknada roditeljima za novorođenče

Članak 20.
Novčana pomoć roditeljima za novorođenče temeljem 

pojedinačnih zahtjeva, sukladno pojedinačnoj odluci o 
isplati iznosa od 5.000,00 kuna po novorođenčetu uz 
ispunjene propisanih uvjeta temeljem posebne Odluke 
Općinskog vijećao jednokratnoj naknadi za novorođenu 
djecu („ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ 
6/10).

U Općinskom proračunu za novorođenu djecu 
osiguravaju se sredstva za jednokratnu naknadu za 
novorođenče na način i uz uvjete propisane naprijed 
citiranom Odlukom 

5./Pravo na pomoć za smještaj djece u Dječjim 
vrtićima Općine Primošten D.V. „Bosiljak“ 

Članak 21.
Pravo na besplatni boravak djece u predškolskim 

ustanovama za jedno dijete iz obitelji s najmanje petoro 
djece, sukladno posebnoj Odluci kojom su utvrđeni 
posebni uvjeti, u Općinskom proračunu se osiguravaju 
sredstva za besplatan smještaj i boravak djeteta u 
predškolskoj ustanovi.

Sredstva na namjene opisane u prethodnom stavku 
ovog članka osigurat će se iz proračuna Općine 
Primošten temeljem posebne Odluke Općinskog vijeća 
o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni 
troškova smještaja o ostvarivanju programa Dječjih 
vrtića Općine Primošten D.V. „Bosiljak“ („ Službeni 
vjesnik Šibensko kninske županije „ 9/12).

6/ pravo na pomoć za stipendije za učenike srednjih 
škola i redovne studente 

Članak 22.
Za učenike srednjih škola i redovne studente pri-

javljenog prebivališta na području Općine Primošten 
sukladno utvrđenih kriterija za dodjelu stipendija Općine 
Primošten u Općinskom proračunu osigurana su sredstva 
za dodjelu stipendija 

Pravo na dodjelu pomoću za stipendije imaju 
učenici srednjih škola i redovni studenti s područja 
Općine Primošten sukladno posebnoj Odluci Općinskog 
vijeća o stipendiranju učenika i studenata  sa područja 
Općine Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 9/12 i 1/13) kojom je utvrđen do daljn-
jeg iznos pomoći na način da stipendija namijenjena 
učeniku srednje škole iznosi 500,00 kuna dok stipendija 
za redovnog  studenta iznosi 800,00 kuna.Načelnik 
posebnom Odlukom za svaku školsku godinu utvrđuje 
njihov broj.

7./ pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih 
troškova 

Članak 23.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

(osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može os-
tvariti obitelj  umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava 
jedan od navedenih uvjeta: 

a) socijalni uvjet
b)  uvjet prihoda
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, 
ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem 
nadležnog tijela za socijalnu skrb ili iz drugih izvora ili 
ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vri-
jednosti kao i ako je za života sklopio neki od obvezno 
pravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i 
ugovor o do smrtnom uzdržavanju). 

Odluku o dodjeli opisane novčane pomoći donosi 
Načelnik Općine Primošten. 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna 
pogrebna oprema i troškovi ukopa) ostvaruje se na način 
da se obitelj odnosno rodbina pokojnika oslobađa od 
plaćanja računa za te troškove. 

Za ukop osoba koje nemaju zakonskog ili ugovornog 
uzdržavanja, koje nisu korisnici prava na pomoć za 
uzdržavanje ili nekog drugog prava iz socijalne skrbi, 
a za koje se ne mogu osigurati sredstva na drugi način 
u Općinskom proračunu će se osigurati sredstva. Ovu 
naknadu odobravat će Načelnik Općine Primošten prema 
pojedinačnim zahtjevima.
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8./ ostale socijalne pomoći koje se odnose se na 
posebnu zaštitu teže bolesnima, vojnih  i civilnih in-
valida, i druge vrste pomoći, ovisno o novonastalih 
potreba i zamolbi građana i udruga. 

Članak 24.
U izuzetnim slučajevima, na prijedlog čelnika Jed-

instvenog upravnog odjela Načelnik Općine Primošten 
može priznati pravo na jednokratnu pomoć izvan prop-
isanih kriterija navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka, 
osobama koje se nalaze u situaciji egzistencijalne 
ugroženosti zbog trenutnih okolnosti koje se nisu mogle 
predvidjeti kao što su: bolest, nezaposlenost, smrt člana 
obitelji, elementarne nepogode i slično kao što su: 

-  pomoć za nabavku opreme za invalidne i hendike-
pirane osobe

-  pomoć za redovitu djelatnost udruge, organizacija 
i klubova invalidnih, hendikepiranih i liječenih osoba

-  pomoć za ostvarivanje programa humanitarnih 
udruga

- druge pomoći (jednokratne, novčane pomoći, 
pomoći za nabavku lijekova, pomoći  opskrbe vodom) 

U svrhu pružanja jednokratnih pomoći ugroženijim 
pojedincima ili obiteljima u slučaju bolesti i drugih 
neplaniranih okolnosti iz Proračuna Općine Primošten 
dodijelit će se sredstva za podmirenje troškova lijekova 
i liječenja. Sredstava će dodijeliti Načelnik Općine 
Primošten temeljem pristiglih pismenih zamolbi cijeneći 
opravdanost svakog slučaja pojedinačno, u rasponu 
iznosa od 200,00 kuna do 5.000,00 kuna.

Članak 25.
Sve radno sposobne osobe koje ostvare neki vid 

pomoći regulirane ovim Odlukom, po potrebi na poziv 
Načelnika Općine trebaju se odazvati te svojom dra-
govoljnim radom sudjelovati (bilo u humanitarnoj ili 
radnoj akciji).

IV.KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU 
OBUHVAĆENE  SOCIJALNIM PROGRAMOM

Članak 26.
Isto tako prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Pro-

gramom ne mogu ostvariti samac ili član obitelji koji:
- može sam sebe uzdržavati,
- ne želi tražiti pomoć osobe koja ga je dužna 

uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima,
- ne želi ostvariti pomoć na temelju Ugovora o 

doživotnom uzdržavanju,
- ne želi ostvariti pomoć putem Centra za socijalnu 

skrb
- ima u vlasništvu registrirano osobno ili teretno 

vozilo, osim ako Centara ne utvrdi da za potrebe prijevoz 
člana obitelji – korisnika prava na doplatak za pomoć i 
njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom, većeg 
broja djece, starije teško pokretne osobe,

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili 
drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za 
podmirivanje osnovnih stambenih potreba.

Članak 27.
Smatra se da može sama sebe uzdržavati ako:

1. osoba nije uredno prijavljena kod službe za 
zapošljavanje ili ako je prijavljena kod službe za 
zapošljavanje a u razdoblju od zadnjih šest mjeseci 
prije pokretanja postupka odbije ponuđeno zaposlenje 
neovisno o stručnoj spremi, odnosno ako ima prilike 
makar privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim 
poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih 
životnih potreba ili ostvariti druge posebne prihode. 

2/građani mogu ostvariti prihode prodajom imovine 
ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi 
njemu niti članovima njegove obitelji za podmirenje 
osnovnih životnih potreba.

3/ građani  iste ili slične oblike socijalne skrbi već 
ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi , te drugih 
zakona, propisa ili programa

4/ domaćinstva u kojima netko od članova ima u 
vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt 
koji ne služi njemu ili član u obitelji koji ne služi za 
podmirenje osnovnih stambenih potreba na području 
Republike Hrvatske.

5/ obitelji ili njeni članovi, ako netko od njih ima reg-
istrirano vozilo a ne koristi ga za potrebe prijevoza člana 
obitelji - korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu 
ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj 
skrbi, starije teško pokretne osobe ili za zadovoljenje 
neke druge osnovne potrebe.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 28.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi 

utvrđenim ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, 
njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika 
ili udomitelja te po službenoj dužnosti.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje 
prava iz socijalne skrbi kao i tijekom korištenja prava, 
podnositelj je dužan prijavi i priložiti odgovarajuće 
dokaze za svakog člana, potrebne za ostvarivanje 
prava.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Načelniku 
Općine Primošten koji zadužuje Jedinstveni upravni 
odjel da u posebnom ispitnom postupku na odgovarajući 
način utvrdi relevantne činjenice i okolnosti od kojih 
izravno ovisi ostvarenje pojedinačnih prava.

O zahtjevu za ostvarivanjem prava propisanih ovom 
Odlukom u prvom stupnju odlučuje Jedinstveni upravni 
odjel rješenjem ukoliko ovom Odlukom nije drugačije 
određeno. O pravnom lijeku – žalbi protiv rješenja iz 
prethodnog stavka odlučuje nadležno upravno tijelo 
Šibensko kninske županije.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je 
žurne naravi.



26. veljače 2013.            SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN              Broj 2 - Strana 9

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u pravilu 
ukoliko ovom odlukom nije drugačije određeno do 15. 
u mjesecu.prije početka mjeseca u kojem se očekuje da 
će korisnik započeti sa korištenjem prava.

Odjel može odlučiti da korisnik započinje s os-
tvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio 
zahtjev

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je u pravilu 
dužan svaka tri mjeseca dostaviti odnosno predočiti 
odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi 
daljnje ostvarivanje prava.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ost-
varivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Jedinstveni 
upravni odjel Općine Primošten donijet će drugo rješenje 
kojim će zamijeniti staro.

Korisnik je dužan prijaviti svaku promjenu činjenica, 
koje utječu na ostvarenje prava propisanih ovim progra-
mom u roku od 8 dana od dana nastanka promjena.

Ostvarenje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom 
Odlukom traje sve dok se ne promijene uvjeti koji su 
njime i predviđeni kao potrebni za njegovo ostvarenje.

 Na zahtjev Načelnika općine Korisnik je dužan dati 
izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena 
za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke 
koriste u svrhu za koju su namijenjena.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.
Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne 

skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi 
štetu ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za 
koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da 
su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan 
način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on i njegov skrbnik 
nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg 
prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je 
morao znati.

Ovlašćuje se Načelnik za tumačenje ovih odredbi ove 
Odluke, a u slučaju potrebe naputka za provedbu iste. 

Članak 30.
Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom na 

odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o 
socijalnoj skrbi.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Socijalni Program Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 4/11).

Članak 31.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku Općine Primošten”.

KLASA: 550-01/13-01/1
UR.BROJ: 2182/02-01-13-1
Primošten, 15. veljače 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

20
Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje 

javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko – knin-
ske županije«, broj 7/09 i 6/11) i članka 29. Statuta 
Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibensko- kn-
inske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten,  na  37. sjednici, od 15. veljače 2013. godine, 
donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za korištenje 

javnih površina  na području Općine 
Primošten 

1. Općinsko vijeće donosi odluku o raspisivanju 
javnog natječaja o davanju na korištenje javnih površina 
na području Općine Primošten.

2.  Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten da raspiše natječaj iz točke 1. ove odluke.

3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 372-03/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 15. veljače 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

21   
Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih 

površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, 
broj 7/09 i 6/11) i članka 29. Statuta Općine Primošten 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  37. sjed-
nici, od 15. veljače 2013. godine, donosi
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ODLUKU 
o III. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadama

za korištenje javnih površina

Članak 1.
U Odluci o naknadama za korištenje javne površine 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 4/11 
i 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 2/12 i 
3/12), mijenja se članak 9. na način da isti sada glasi:

„Početna naknada za postavljanje štandova na javnim 
površinama iznosi za:

I.  štand za prodaju školjki i nakita    8.945,00 kn
II štand za prodaju robe široke potrošnje                           

         /osim prehrambenih/ 32.855,00 kn
III aparat za kokice                        8.945,00 kn
IV aparat za kukuruz                       6.700,00 kn
V aparat za sladoled, škrinja za sladoled, 
   šećernu vunu                             4.480,00 kn
VI aparat za palaćinke                     8.945,00 kn
VII vrtuljak za razglednice              3.425,00 kn
VIII štand za prodaju suvenira 
       i eteričnih ulja                                8.945,00 kn
IX štand za oglašavanje izleta       2.440,00 kn
X štand za prodaju knjiga                     6.100,00 kn
XI štand za tisak i prodaju majica         8.945,00 kn
XII mjesto za izradu portreta                3.580,00 kn
XIII štand-pano za prodaju slika          8.945,00 kn
XIV mjesto za graviranje i tetovažu    8.945,00 kn
XV štand za prodaju ručnih radova    4.475,00 kn.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku Općine Primošten”.

Klasa: 363-01/11-01/16
Ur.broj: 2182/02-01-13-2/4
Primošten, 15. veljače 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

22
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj na-

bavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 29. Statuta 
Općine Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko- kninske 
županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, 
na 37. sjednici, od 15. veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o drobljenja kamenog materijala za uređenje 

plaže na Velikoj Raduči
 
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o radovima o radovima drobljenja kamenog materijala 
drobilicom  granulata 0 – 100 mm za potrebe uređenja 
plaže na Velikoj Raduči količine maksimalno do cca 
3.500m3. 

2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sa 
Građevinskim obrtom“JAGO KOMERC“ d.o.o.  iz 
Splita, Velebitska 147, OIB: 52122725553sklopi Ugovor 
o izvođenju opisanih radova.

3.Troškovnik radova i Ugovor o predmetnim rado-
vima sastavni su dio ove Odluke i kao takvi nalaze se 
u njenom privitku.

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

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-05/13-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-4
Primošten, 15. veljače 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

23
Na temelju  članka 35. stavka 1. i  članka 391. Za-

kona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (« Naro-
dne novine« , broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/0, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38 /09) i članka 29. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 37. sjednici, od 15. veljače 2013.godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
o produljenju roka trajanja natječaja za 

prodaju nekretnina

1. Općinsko vijeće donosi Zaključak o produljenju 
uobičajenog roka trajanja natječaja  za prodaju nekretni-
na umjesto dosadašnjih osam (8) dana na rok od trideset 
(30) dana  imajući u vidu predmet prodaje kojeg čine 
nekretnine označene kao čest. zem.2189/1 u površini 
od 5197m2; 19657/3 u površini od 536m2; 2189/2 u 
površini od 348m2 te 2423 /7 u površini od 690m2, sve 
pobrojane k.o. Primošten, sve za cijelo, sve zajedno u 
ukupnoj površini do 6771m2 sukladno prethodnoj Od-
luci Općinskog vijeća, Klasa: 944-18/13-01/1; Ur.broj: 
2182/02-01-13-2 od dana 25. siječnja 2013. godine.

2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten“. 
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Klasa: 944-18/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 15. veljače2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

24
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 37. sjednici, od  15. veljače 2013. godine, 
donosi

ODLUKU
o nadzoru nad radovima građenja 
Zdravstvene stanice u Primoštenu

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi usluga nadzora nad radovima građenja Zdravst-
vene stanice u Primoštenu.

2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sa 
Željkom  Radovčić dipl. ing. građ.„STINA ŠIBENIK“ 
d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3; OIB: 60701622298: 
imenovanog u osobi za nadzor sklopi Ugovor o nad-
zoru nad izvođenjem predmetnih radova u Primoštenu 
na k.č. 2189/3 k.o. Primošten, koji se sastoje od: 
1.pripremnih radova, 2. zemljanih radova, 3. betonskih 
i armirano betonskih radova; 4.zidarskih, 5.izolaterskih, 
6.radova suhe gradnje, 7.kamenorezačkih radova 
8.limarskih, 9.keramičarskih, 10.podopolagačkih ra-
dova, 11.ličilačkih, 12. fasaderskih, 13.stolarskih, 14. 
radova alumunijske bravarije i 15.bravarskih radova 
sve sukladno Z.O.P-u. 20/12 T.D.20/12  Arhitektonskog 
projektnog biroa „KAPOV d.o.o. iz Splita i Potvrdi 
Glavnog projekta RH Šibensko kninske županije Up-
ravnog odijela za prostorno planiranje  
Klasa: 361-03/12-01/78; Ur.broj: 2182/1-16-12-8 od 
dana 26. studenog 2012. godine.

3.Troškovnik radova i Ugovor o nadzoru sastavni 
su dio ove Odluke i kao takvi nalaze se u njenom priv-
itku.

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

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 15.veljače 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

25
Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, broj  
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  37. sjed-
nici, od 15. veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Ugovor o javnoj 

nabavi radova  građenja Zdravstvene 
stanice u Primoštenu

1. Općinsko vijeće donosi Odluku o davanju 
suglasnosti na Ugovor o javnim radovima građenja 
Zdravstvene stanice u Primoštenu sklopljenog dana 
12. veljače 2013. godine između Općine Primošten i 
„SANIT GRADNJE“ d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 61, 
MB: 0246115 OIB:84791147642 zast. po Direktoru 
Igoru Pavić Klasa: 361-02/12-01/1; Ur.broj: 2182/02-
01-11-13-7.

2. Ugovori o javnoj nabavi radova iz točke ove Od-
luke sastavni je dio ove Odluke i kao takav nalazi se u 
njenom privitku.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 361-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-7/1
Primošten, 15. veljače 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

26
Na temelju članka 95. stavka 3 Zakona o prostor-

nom uređenju («Narodne novine«, broj  76/07, 38/09, 
55/11, 90/11, 50/12 i 55/12 ), 27. članka Statuta Općine 
Primošten («Službeni vjesnik Šibensko – kninske 
županije “, broj 7/09) u svezi Odluke o izradi cil-
janih Izmjena i dopuna (IV.) Prostornog plana uređenja  
Općine Primošten , «Službeni vjesnik Šibensko – kn-
inske županije«, broj 7/12 i 12/12 ), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na  37. sjednici, od 15. veljače 2013. 
godine, donosi:

Z A K L J U Č A K
o načelnom prihvaćanju Nacrta Konačnog 
prijedloga  Ciljanih Izmjena i dopuna (IV.) 

PPŠKŽ 
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I. Općinsko vijeće daje pozitivno mišljenje na tekst 
Nacrta konačnog prijedloga ciljanih (Izmjena i dopuna 
(IV) Prostornog plana uređenja  Općine Primošten 
«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 
7/12 i 12/12 ) Županijskom zavodu za prostorno uređenje 
Šibensko – kninske županije na način da Otok Smokvica 
ima jednak tretman po pitanju mogućnosti prava građenja 
koje vrijedi za otočno područje naše županije..

II. Ovaj zaključak dostavit će se Republici Hrvatskoj,  
Šibensko-kninskoj županiji, Upravnom odjelu za zaštitu 
okoliša i komunalne poslove, na daljnje postupanje.

Klasa: 350-02/13-01/77
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 15. veljače 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

27
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj na-

bavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 29. Statuta 
Općine Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko- kninske 
županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, 
na  37. sjednici, od 15. veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi revizijskih usluga

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi revizijskih usluga za potrebe fi nancijske kon-
trole poslovanja Općine Primošten za vremenski period 
s početkom od 2010. godine, 2011., 2012,.uključujući i 
tekuću 2013. godinu.

2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sa 
Revizijskom tvrtkom HODICON“ d.o.o. iz Zagreba, 
Božidarevićeva 9, OIB: 75897840685, sklopi predmetni 
Ugovora o pružanju revizorskih usluga.

3.Troškovnik usluga i predmetni Ugovor o sastavni 
su dio ove Odluke i kao takvi nalaze se u njenom priv-
itku.

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

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-09/13-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 25. siječnja 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

II. 
NAČELNIK 

OPĆINE PRIMOŠTEN
4
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, 150/11 i 
144/12) 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. srpnja do 31. prosinca 
2012. godine

I. UVODNE NAPOMENE

Ovim Izvješćem, dosadašnjeg razrađenog koncepta, 
službeno sedmim po redu, koje kao Nositelj izvršnog 
tijela podnosim predstavničkom tijelu Općine Primošten 
- Općinskom vijeću sukladno odredbama Zakona o loka-
lnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbama 
Statuta ispunjavam svoju zakonsku obvezu na način da 
dajem prikaz i osvrt na ono što je realizirano ili je up-
ravo u tijeku, u vremenskom razdoblju druge polovice 
odnosno od početka srpnja do konca prosinca prethodne 
2012. godine.

II.  PRIPREMA OPĆIH AKATA

U konkretnom razdoblju a u nastavku suradnje 
sa Službom Tajništva, Pravnom službom i Službom 
računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten, pripremio sam više prijedloga općih 
akata među kojima su opći akti redoslijedom kako su 
donošeni te objavljivani tijekom prošle godine u vlas-
titom službenom glasilu “Službenom vjesniku Općine 
Primošten“ počevši od službenog broja 1/12. a zaključno 
s objavama u broju 9/12. datuma 24. prosinca 2012. go-
dine. Drugim  riječima moglo bi se to kazati i na drugi 
način .  Tijekom prošle godine ovo predstavničko tijelo 
donijelo je ukupno 250 odluka, što općih  ili pojedinačnih 
kata. Svi akti reprezentativno su objavljeni na našoj 
službenoj web stranici i kao kroz pregled „ Službenog 
vjesnika Općine Primošten „. Svima su bez rezerve i 
neograničeno dostupni u svakom trenu.,

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, Proračun 
Općine Primošten  za 2013.  godinu i projekcijama za 
2014. i 2015. godinu donijet 10. prosinca 2012.godine 
na 35.. sjednici Općinskog vijeća. Objavljen je u posljed-
njem prošlogodišnjem broju našeg službenog glasila „ 
Službeni vjesnik Općine Primošten broju 9/12 zajedno sa 
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Planom razvojnih programa za 2013. s projekcijom  za 
2014. i 2015. godinu te Odlukom o izvršenju Proračuna 
za 2013. godinu. Navedeni opći akt ima poseban fi nan-
cijski značaj. U njegovom sklopu su svi prateći godišnji 
Programi implementirani u stavke,čiji su prijedlozi 
pripremljeni u suradnji sa Službom računovodstva 
Jedinstvenog upravnog odjela. U drugom polugodištu 
bio jejoš jedan rebalans tako da je tijekom cijele prošle 
godine bilo ukupno dva rebalansa.

Na područje prostorne regulative, sukladno odred-
bama najnovijeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
donijeta je nova Odluka o broju etaža koje se mogu 
ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi objavljena u 
„Službenom vjesniku Općine Primošten„ broj 7/12). 

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

- Odluke o izradi UPU naselja Dolac i UPU proiz-
vodne zone (12) Bojana te DPU novog groblja Primošten  
sve tri odluke objavljene u „ Službeni vjesnik Općine 
Primošten„ broj 9/12.

Napominjem da se očekuje suglasnost na četvrte 
izmjene PPUO Primošten tako a j samo pitanje vremena 
kada će očekivana suglasnost službeno stući.

 
III.UPRAVLJANJE  FINANCIJAMA I IMOVI-

NOM OPĆINE

U aktualnom razdoblju koje je predmet prethodnog 
ovog. Izvješća, realizirano je korištenje javne površine 
na području Općine Primošten za 2012. godinu. Na-
knade od navedenog korištenja od po osnovi postavl-
janja 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.Neizostavno 
se pokazalo i protekle sezone da je interes u porastu 
a  ponuđeni iznosu naknada internom konkurencijom 
potencijalnih ponuditelja svake godine su sve veći.

Svi sklopljeni ugovoriu tablarno su prikazani u 
evidenciji Službe  Tajništva iz kojue jue vidljiv broj 
sklopljenih ugovora tijekom prošle godine. 

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 
predmet konkretnog natječaja. Dakle, ovakvim postu-
panjem stvara se red u prostoru Općine Primošten a 
korisnik općinskog zemljišta voljan je na legalan način 
postati i njegov stvarni vlasnik. 

Da zaključimo, prošle godine provedeno je, prema 
evidenciji Pravne službe, ukupno devet (9) natječaja za 
prodaj nekretnina na području naše općine, koji postupci 
su okončani sklapanjem Ugovora o kupoprodaji.

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

IV. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

U prošloj 2012. godini ako se osvrnemo unatrag,  
nastavljeno je sa provođenjem postupaka javne nabave 
sukladno najnovijem Zakonu o javnoj nabavi „ Narodne 
novine 90/11 koji je stupio na snagu upravo 1. siječnja 
iste godine.  Svi postupci nabave radova, roba i usluga re-
dovito 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 gospodars-
kim subjektima da ravnopravno sudjeluju pod jednakim  
uvjetima a općina na taj način dobiva  kvalitete za svoje 
novce, naravni imajući u vidu redovit kriterij za odabir 
najpovoljnije ponude – najnižu cijenu.

Posebno bih istakao stav općine kojeg je ovo 
predstavničko tijelo nesebično zauzelo među prvima 
u RH kada se naša općina osrekla naknade za legal-
izaciju   Po starom  zakonu bio je to dio kolača od 
50% da bi po novom zakonu taj postotak pao na 30% 
iznosa obračunate naknade za zadržavanje nelegalno 
izgrađenog objekta u prostoru.

Riječ je o naprijed navedenim postupcima za koje 
se redovito ažuriraju podaci na općinskom Profilu 
Naručitelja na našoj moderniziranoj novoj 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: , u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave od 18. travnja 2012. godine objavila poziv 
na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za 
radove asfaltiranja na potezu Grebešćica – Hodomešćica 
– Odašiljač uključujući i pripremne radove.

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 – 0012015.
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 07 

svibnja 2012. do 12,00 sati.
 u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 30. 

travnja 2012. godine objavila poziv na nadmetanje u 
otvorenom postupku javne nabave za radove asfaltiranja 
10000m2 u više navrata i po potrebi na području Općine 
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Primošten.

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 – 0015548.
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 21. 

svibnja 2012. do 12,00 sati.
 u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 04. 

svibnja 2012. godine objavila poziv na nadmetanje u 
otvorenom postupku javne nabave geodetskih usluga 
na području Općine Primošten.

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 – 0016468.
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 23. 

svibnja 2012. do 12,00 sati.
 u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 16. 

svibnja 2012. godine objavila poziv na nadmetanje u 
otvorenom postupku javne nabave za radove izgradnje 
nerazvrstane prometnice Put Podgreben .

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 – 0019916.
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 04. 

lipnja 2012. do 12,00 sati.
 u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 07. 

kolovoza 2012. godine objavila poziv na nadmetanje 
u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu 
električnom energijom .

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 – 0048623.
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 27. 

kolovoza 2012. do 12,00 sati.
 u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 09. 

kolovoza 2012. godine objavila poziv na nadmetanje 
u otvorenom postupku javne nabave za radove rekon-
strukcije i izgradnje partera Ulice dr. Franje Tuđmana 
u Primoštenu.

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 –0049726.
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 28. 

kolovoza 2012. do 12,00 sati.
 u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 10. 

kolovoza 2012. godine objavila poziv na nadmetanje 
u otvorenom postupku javne nabave za rekonstrukcije 
i izgradnje partera /za dio/ Trga don Ive Šarića u 
Primoštenu.

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 – 0049999
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 29. 

kolovoza 2012. do 12,00 sati.
 u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 23. 

kolovoza 2012. godine objavila poziv na nadmetanje 
u otvorenom postupku javne nabave za građevinske 
radove u Ulici Rupe sa izgradnjom dijela komunalne 
infrastrukture.

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 – 0052831
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 11. 

rujna 2012. do 12,00 sati.

 u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 21. 
rujna 2012. godine objavila poziv na nadmetanje u ot-
vorenom postupku javne nabave za radove asfaltiranja 
10000m2 po potrebi u više navrata 

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 – 0062621
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 10. 

listopada 2012. do 12,00 sati.

 u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 21. 
rujna 2012. godine objavila poziv na nadmetanje u 
otvorenom postupku javne nabave za radove uređenja 
plaža u Primoštenu /Mala i Velika Raduča/

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 – 0080411
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 04. 

prosinca 2012. do 12,00 sati
 u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 21. rujna 

2012. godine objavila poziv na nadmetanje u otvorenom 
postupku javne nabave za radove građenja Zdravstvene 
stanice u Primoštenu  

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 – 0084357
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku 

prolongiran iz razloga što općina nije raspolagala 
potrebnim Izvedbenim projektom: 10. siječnja 2013. 
do 12,00 sati.

 u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 28. 
studenog 2012. godine objavila poziv na nadmetanje 
u otvorenom postupku javne nabave za radove rekon-
strukcije javne rasvjete u Ulici Franje Tuđmana 

Evidencijski broj objave: 2012/S 002 – 0085069
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 17. 

prosinca 2012. do 12,00 sati.

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 
drugog polugodišta, dakle gledano na razdoblje prošle 
godine, nadalje po svom predmetu bila raznovrsna što 
je samo po sebi već dosta dobar pokazatelj nastavka 
redovnih aktivnosti

1. utovar i širenje 4.500m3 na Vel. Raduči 
69.500,00kn

2. usitnjavanje kamena u šljunak 69.500,00kn 
3. usluge prijevoza 69.900,00kn  
4. mljevenje 2.330m3 materijala 69.900,00kn
5. uređenje dječjeg igrališta 67.032,00kn
6. električna energija 69.999,00kn
7. tisak vlastitog službenog glasila 69.999,00kn
8. uredski materijal 69.999,00kn 
9. nadzor radova rekonstrukcije u Ul. Sv., Jurja 

29.000,00kn
10. izrada zastava, povelja i plaketa36.100,00kn
11.telekomunikacijske usluge 55.000,00kn 
12.usluge pošte 50.000,00kn.
13.održavanje računala i računalna  
     oprema 20.000,00kn
14.premija osiguranja zgrade „TRN“ 40.000,00kn
15.ulaganje u računalne programe 69.999,00kn
16.izrada projektne dokumetacije
     izvanred. održavanje LC „Aurora“ 30.000,00kn
17.deratizacija, dezinfekcija, 
     dezinsekcija 43.750,00kn
18.proširenje vodovodne mreže 69.999,00k  
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19.sanacija i asfaltiranje cesta 69.999,00kn
20.dom zdravlja 39.900,00kn
21.pješački mostovi – idejno rješenje 51.205,00kn
22.signalizacija 69.934,85kn
23.ulične ploče i kućni brojevi 19.000,00kn
24.obavještajne tablice 20.000,00kn
25.održavanje šetnice 47.000,00kn
26.oprema za dječje igralište 39.000,00kn
27.katastarski planovi 20.000,00kn
28.geodetske podloge 25.000,00kn
29.izrada projektne dokumentacije 
Ul. Rupe 61.000,00kn
30.izrada projektne dokumentacije 
Ul. Plat 61.600,00kn
31.idejno rješenje sanacije čest. 
zgr. 392/2 11.400,00kn
32.rasvjeta 38.500,00kn
33.izrada orto foto 60.000,00kn
34. uređenje prilaza plaži Bilo 68.990,00kn.
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. obložni zid od kamena 12.250,00 kn.
42. rušenje zida 12.650,00 kn
43. radovi na čest. zem.
     1629/1 I 1630 69.500,00 kn
44. obnova spomenika 20.000,00 kn
45. radovi betoniranja  68.868,00 kn
46. klupe i koševi za
     Ložnice 12.566,00kn
47. dokumentiranje
      sveč. Sjednice OV 33.500,00kn
48.izmiještanje kanalizacije 20.000,00kn
49. nadzor- Podgreben 10.000,00kn
50. službena web. stranica 34.000,00kn
51. izrada UPU „DOLAC“ 69.8000,00kn
52 zamjena popločenja Skala 66.511,52kn.
53. projektantski nadzor
 nad radovima 2 Kraka 35.000,00kn
54. idejni projekt zavjetnog svetišta Gospe 
     Od Loreta 68.000,00kn
55. sredstva za čišćenje i 
      ostali materijali20.000,00kn
56. usluge nadzora 
      nad izvođenjem
  radova 2 Kraka 68.000,00kn
57. provođenje geol. geotehn. radova
      /lok. novog Doma zdravlja/ 9.400,00kn
58. produž. cjevovoda
      uUl. Plat 17.083,74kn
59. nafta za klimatizaciju 42.000,00kn
60. usluge istraživanja 
 javnog mnijenja. 17.000,00kn
61. plivajuće plažne ograde 22.200,00kn
62. izmještanje i održavanje 
      pneumtskih stupova 22.518,27kn
63. cement 20.000,00kn
64 tampon, tucanik, jalovina 69.000,00kn

65. usluge bagera 15.000,00kn
66.usluge bojanja  MARIĆ 17.695,00kn
67.usluge odvj, jb i sud.vj 60.000,00 kn
68.motocikl, kaciga i rez. dijelovi 23.000,00kn
69. izrada gl. i izvedb. projekta
Zavjetovališta Gospe od Loreta 69.000,00kn
Zavjetovališta Gospe od Loreta 69.000,00kn 

Naime u pitanju su nabave bagatelne vrijednosti roba, 
radova i usluga koje izravno općina sklapa koristeći os-
tavljenu mogućnost Zakonom o javnoj nabavi. Odredbe 
novog Zakona o javnoj nabavi apsolutno se provode u 
praksi. Svi postupci do dana sastavljanja ovog Izvješća 
nisu imali doticaja s korištenjem pravnih lijekova u 
bilo kojoj fazi postupak nabave i za sada postupci teku 
u najboljem redu.

Tijekom godine 2012.vrijednost bagatelne nabave 
sveukupno iznosi 3.060.029,92.kune. Od toga na vri-
jednost nabave roba otpada iznos 681.297,85 kuna; vri-
jednost nabave radova odgovara iznosu od 1.332.350,00 
kuna dok na vrijednost nabave usluga otpada ukupno 
iznos od 1.046.382,07 kuna. Netom iznijeti podaci bit 
će sastavni dio izvješća javne nabave koji se odnosi na 
rubriku bagatelne 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.

S aspekta turističke sezone 2012., koja je upravo u 
tijeku,uspješna je. Primošten je još uvijek zadržao epitet 
vrlo poželjne destinacije.Prema neslužbenim podacima 
potvrđen je porast povećanja broja gostiju na našem 
području u odnosu na prošlu godinu. Nesporno s može 
potvrditi da je čak posjećenost bila najveća do sada 
osobito u hotelskom  smještaju

 Kako sam u prvom polugodišnjem izvješću isticao, 
prijateljski odnosi održavaju se. Stvoreni su kvalitetni 
temelji dugoročne suradnje i prijateljstva koji ima za 
svrhu trajno bratimljenje i sklapanje prijateljstva. Svi 
smo nedavno bili svjedoci prilikom svečanih potpisi-
vanja sporazuma koji su kruna tih događanja 2012. i kao 
takvi su obilježili jedno bogato poglavlje naše lokalne 
samouprave.. 
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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 sredstva 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 jed-
nokratnih 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 prosinca isplaćeno je ukupno dvadeset tri (23) 
naknade. 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 u grupu općina do 5.000 stanovnika. po pitanju 
nacionalnih 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 man-
jina pri općini. Posebna novina bila bi pored ostalog 
za informaciju svima  budućem broju vijećnika koji u 
mjesto dosadašnjih jedanaest članova sada mora imati 
13 članova.

Općina ni u kom slučaju ne odustaje od planiranog 
projekta Doma zdravlja. Sukladno  prošlogodišnjim 
odlukama i stavovima našeg  predstavničkog tijela ure-
dno je proveden natječaj 6za radove građenja. Interes se 
pokazao za sada najvećim  Naime, sudjelovalo je ukupno 
13 ponuditelja. Postupak je bez ikakvih zamjerki pro-
veden. Možemo se pohvaliti da su  svi rokovi sukladno 
Zakonu o javnoj nabavi prošli bez primjedbi.Dvije su 
solucije  kao kako je to isticano na našim  proteklim  
sjednicama. Upravo j aktualan  novi postupak za kredit 
za sufi nanciranje kapitalnog projekta „Građenje Zdravst-

vene stanice u Primoštenu“. Natječaj za izvođača pred-
metnih radova građenja privodi se kraju jer je Općinsko 
vijeće donijelo Odluku o odabiru najpovoljnije ponude 
za izvođača radova građenja Zdravstvene stanice u 
Primoštenu. 

Budući su sredstva kredita namjenska, način 
korištenja izravno vezan uz dinamiku radova građenja, 
stvarni obračun vršit će se adekvatno fi nancijskoj izvedbi 
radova na gradilištu, prema dostavljenim situacijama 
odnosno obračunu izvedenih radova putem privremenih 
i okončane situacije po završetku radova na temelju 
stvarno izvršenih radova prema građevinskoj knjizi 
ovjerenoj od nadzornog inženjera.

Za izvedene radove Ponuditelj će kao Izvođač 
dostaviti privremene ovjerene odnosno okončanu 
ovjerenu situaciju sukladno dinamici radova

Općina Primošten odnosno od nje imenovani na-
dzorni inženjer će privremene i okončanu situaciju 
pregledati i ovjeriti nesporni dio u roku od 30(trideset) 
dana od dana primitka istih. Situacije se dostavljaju na 
adresu: Općine Primošten a danom predaje smatra se dan 
službenog zaprimanja u općinskoj pisarnici Jedinstvenog 
upravnog odjela zaduženoj za prijam pošte.

Za osporeni dio privremene i okončane situacije, 
Općina Primošten dužna je dati pisano obrazloženje 
predstavniku Izvođača u roku određenom za ovjeru 
situacije.

Stvarnu vrijednost izvedenih radova predstavlja 
ovjereni iznos situacije. 

Sukladno provedenom natječaju pri svakoj privre-
menoj situaciji Naručitelj zadržava pravo uskrate isplate 
od 10% od primopredaje radova i konačnog obračun 
Proračuna Općine Primošten za 2013 godinu sa pro-
jekcijom za 2014. i 2015. dostupan je na službenoj web. 
stranici Općine Primošten „ Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ 9/12). O realizaciji kredita bit ć govora u 
narednom izvješću uz napomenu da i ovaj postupak  
teče bez ikakvih problema.

Brigu o socijalno ugroženim osobama vodi se 
sukladno istoimenom programu. Općina  je zapravo na 
današnjoj sjednici ovog predstavničkog tijela na svoj 
dnevni red stavila prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 
kojom  se utvrđuju oblici socijalne skrbi za područje naše 
općine. Naime, još 2011. godine imali smo pojednos-
tavljenu odluku u tom pravcu. Sada je ona kompletna i 
ujedno usklađena s novim  Zakonom  o socijalnoj skrbi 
„NN“ 33/12 Citiranom Odlukom općina je utvrdila 
slijedeća prava. Ruku na srce sve je više potrebitih. 

1/ pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova 
stanovanja 

2/ pravo na pomoć za podmirenje troškova najam-
nine

3/ pravo na pomoć za stanovanje korisnicima koji 
se griju na drva

4/ pravo na novčanu naknadu roditeljima za 
novorođenče

5/ pravo na pomoć za podmirenje troškova smještaja 
djece u Dječjim vrtićimaOpćine Primošten D.V. „Bosil-
jak“
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6/ pravo na pomoć stipendije za učenike srednjih 
škola i redovne studente

7/ pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih 
troškova 

 8/ ostale socijalne pomoći koje se odnose se na 
posebnu zaštitu teže bolesnima, vojnih  i civilnih in-
valida, i druge vrste pomoći, ovisno o novonastalih 
potreba i zamolbi građana i udruga. 

Realizirana je planirana modernizacijom s novim 
rješenjem naše službene web. stranice. Kako se mijenjaju 
pravni propisi, zahtjevi su sve kompleksniji i trebalo je 
po tom pitanju povući određene korake. Novi koncept 
službene web stranice podliježe zahtjevima koji proi-
zlaze iz važeće zakonske regulative.

S ponosom ističem da su svi akti Općinskog 
vijeća objavljeni u našem službenom glasilu te su kao 
takvi dostupni svim  zainteresiranim  za njihov sadržaj. 
Namjera je bitna i ispred svega. 

Od zadnjeg podnošenja mog izvješća iz tiska je 
izašao zajedno sa ovogodišnjim  brojem deseti po redu 
broj „ Službenog vjesnika Općine Primošten“. 

ZAKLJUČAK: 

Slijedom naprijed iznijetog, kao Načelnik Općine 
Primošten nadalje sam zadovoljan postojećim stanjem. 
Ideja kao i uvijek na pretek ima. Možemo se pohvaliti 
činjenicom da je u Primošten pravo gradilište. Ulaže se 
u trajne vrijednosti koje ostaju našim budućim poko-
lenjima. Kamoli te sreće da smo i mi, u postavi  tijela 
lokalne samouprave imali tako dobru odskočnu dasku 
kao što je danas Posebno ću se osvrnuti na realizacije 
mnogobrojnih projekata u narednom izvješću. Argu-
mentirano ću istaći da nas u radu razlikuje od mnogih 
dosljednost provođenja. obilježile konac 2012. godine 

 
  Ponavljam po tko zna koji put da je intencija 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 prilika i imenovanim 
čelnicima kao nositeljima izvršne vlasti lokalne razine 
koji , kao to napominjem konstantno, 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 up-
ravnog odjela čiji rad krase uspješna suradnja i krajnja 
profesionalnost. Upravno tijelo naše općine sačinjava 
nepromijenjen broj službenika.  Tu je i mogućnost 
zapošljavanja volontera  sukladno poticajnim mjerama  
na način da se omogući stjecanje potrebnog radnog 
iskustva radi polaganja državnog  stručnog ispita i lakšeg 
daljnjeg zapošljavanja mladih tek stasalih ljudi.Naravno, 
kada bi oni bili s našeg područja bilo bi najbolje rješenje 
za sve nas. Nezaposlenost je dosegla vrhunac. Moram 
istaći da prilikom trajanja natječaja koji se raspišu za 
upražnjena radna mjesta ili za stipendije interes bude 
jako veliki ali je zabrinjavajuće da nema ljudi s našeg 
područja.

 Imajući u vidu sveukupnu situaciju u 2012. gledano 
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: 2182/02-02-13-3
Primošten, 11. veljače 2012.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

5
Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 
7/09) I članka 9. Odluke o davanju na korištenje 
javnih površina (« Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije« , broj 7/09 i 6/11) i članka 3., 4, 6. i 9.Odluke 
o naknadi za korištenje javne površine („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 4/11, 6/11 i 
“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj: 2/12, 3/12 
i 2/13), načelnik Općine Primošten, dana 26. veljače 
2013. godine, donosi

ODLUKU
 o raspisivanju natječaja 

 o davanju na korištenje općinskih površina 
za 2013.  godinu

1.  Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za da-
vanje na korištenje općinskih površina OTVOREN JE  
01. ožujka 2013. godine  i traje do   15. ožujka  2013.
godine.

 Ponude se podnose osobno na protokol službe 
Tajništva ili pismeno poštom na adresu: Općina 
Primošten, Sv. Josipa broj 7, 22 202 Primošten s nazna-
kom: 

PONUDE za korištenje javne površine «NE OT-
VARAJ«

Odluke sa početnim cijenama nalaze se u privitku 
ove Odluke i sačinjavaju njen sastavni dio.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
      
Klasa: 372-05/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-13-2
Primošten, 26. veljače 2013.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   
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7
Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju 

i gradnji („Narodne novine”, broj 76/07 , 38/09, 55/11, 
90/11 i 50/12), Odluke o izradi UPU naselja Dolac 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 9/12 ) i 
članka 37. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik  
Šibensko -kninske županije”, broj 7/09), načelnik Općine 
Primošten,d ana 26.veljače 2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o  Nacrtu prijedloga UPU naselja Dolac 

za prethodnu raspravu 

1.  Utvrđuje se Nacrt Prijedloga Urbanističkog plana 
uređenja naselja Dolac za prethodnu  raspravu (u daljn-
jem tekstu: Prijedlog Plana).

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

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Primošten da izvrši objavu prethodne  rasprave sukladno 
članku 83 stavku 3. Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 
90/11 i 50/12 )) u trajanju od 30 dana u vremenskom 
razdoblju od 12. ožujka 2013. do 12. travnja 2013. 
godine.

4.   Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Primošten da dostavi posebnu pisanuobavijest o vre-
menu održavanja javne rasprave, sukladno članku 79. 
Zakona o prostornomuređenju i gradnji.

   
5.  Ovaj zaključak stupa na snagu danom 

donošenja.

Klasa: 350-02/12-01/2
Ur.broj: 2182/02-02-13-3
Primošten, 26.veljače 2013. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

                                                                       

6
Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju 

i gradnji ( “Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi Urbanističkog 
plana uređenja naselja Dolac(„ Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 9/12), načelnik Općine Primošten, 
objavljuje 

PRETHODNU RASPRAVU
u tijeku izrade Nacrta prijedloga 

Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac

1.  Izrađivač „ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba, Tomis-
lavova 11, održat će prethodnu raspravu u tijeku izrade 
Nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja 
Dolac dana 04. travnja 2013. godine s početkom u 12,00 
sati u prostorijama Općine Primošten na adresi Sv. Josipa 
7.

2. Prethodna rasprava provodi se u trajanju od 30 
dana i to od 12. ožujka 2013. do 12. travnja 2013. godine 
u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te 
usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva 
o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, 
uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana. 

3. Poziv za sudjelovanje uputit će se nadležnim 
tijelima i osobama sukladno članku 79. Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac .

Klasa: 350-02/12-01/2
Ur.broj: 2182/02-02-13-4
Primošten, 26. veljače 2013.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   
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Izdavač: OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, 22202 PRIMOŠTEN
Uređuje: Stipe Petrina,  tel. 022/571-900, fax: 022/571-902

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


