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121 
  Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08 i 136/12), članka 10. stavka 1. točke 

5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne samouprave 
(„Narodne novine“ 55/09 i 139/10)i članka 33. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj 3/1 3 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 3. sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. 
godine donosi:

ODLUKU
 o zaduženju Općine Primošten

Članak 1.
Odobrava se zaduživanje Općine Primošten radi osiguranja sredstava za sufinanciranje kapitalnog projekta 

„Građenje Zdravstvene stanice u Primoštenu“ Općina Primošten u iznosu glavnice od 5.000.000,00 kuna (slovima: 
petmilijunakuna) uz valutnu klauzulu  EUR/HRK  prema srednjem tečaju HNB.

Članak 2.
Banka Kreditor je ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. iz Rijeke, Jadranski Trg 3a.

Članak 3.
Općina Primošten zadužuje se kod odabranog kreditora. iz članka 2. ove Odluke pod slijedećim uvjetima: 

 
   Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08 i 136/12), članka 
10. stavka 1. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti 
jedinica lokalne i područne samouprave („Narodne novine“ 55/09 i 139/10)i članka 33. 
Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/1 3 i 5/13) Općinsko 
vijeće Općine Primošten na svojoj 3. sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. godine donosi: 
 

 
ODLUKU 

 o zaduženju Općine Primošten 
 

Članak 1. 
 
 

1. Projekt:“Građenje Zdravstvene stanice u Primoštenu“ 
 

1.1. Vrsta kredita Dugoročni kunski kredit 
1.2. Iznos kredita 5.000.000,00 kuna  
1.3. Instrument osiguranja Mjenice i zadužnice Općine Primošten  
2. Dinamika otplate glavnice i kamata 
2.1. Rok korištenja kredita 30.09. 2014. godine 
2.2. Povlačenje kredita  sukladno dinamici izvedenih radova 

građenja Zdravstvene stanice u Primoštenu 
prema ovjerenim privremenim odnosno 
okončanoj situaciji Izvođača 

2.3. Rok otplate 10 godina 
2.4. Poček bez počeka 
2.5. Dospijeće plaćanje glavnice kvartalno zadnjeg dana u mjesecu,  

u 40 tromjesečnih rata 
2.6. Krajnji rok vraćanja kredita: 30.09. 2024.g 
2.7. Obračun i dospijeće kamate Kamate po realizaciji odnosno proteku roka 

korištenja kredita 
Obračunavaju se i naplaćuju tromjesečno. 
Kamate se naplaćuju tijekom cijelog 
vremena povrata kredita zadnjeg dana u 
mjesecu 

2.8. Metoda obračuna kamate  Proporcionalna metoda 
2.9. Kamatna stopa (fiksna) 4,92% 
2.10. Efektivna kamatna stopa* 5,26 % 
3. Naknade 
3.1. Naknada za rezervaciju sredstava 0,60%obračunava se mjesečno po proteku 

30 dana od dana sklapanja Ugovora o 
kreditu 

3.2. Naknada za obradu kredita 0,50% - jednokratna kod obrade kredita a 
plaća se nakon sklapanja Ugovora  kreditu 

 
Članak 4. 

 
...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 
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Članak 4.
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.

Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da s 

Kreditorom zaključi Ugovor o kreditu nakon dobivene 
suglasnosti  Vlade Republike Hrvatske za predmetno 
kreditno zaduženje Općine Primošten.

   Ujedno se ovlašćuje Načelnik Općine Primošten za 
izdavanje mjenice i zadužnice kao sredstva osiguranja 
predmetnog kredita.

Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom donošenja suglas-

nosti Vlade Republike Hrvatske za zaduživanje Općine 
Primošten a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten“. 

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 86.i 87. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ 87/08 i 136/12) općina kao jedinica 
lokalne samouprave može se dugoročno zadužiti samo 
za investicije koje se financiraju iz njenog proračuna 
što potvrđuje njeno predstavničko tijelo uz  suglasnost 
Vlade RH.

Postupak dobivanja suglasnosti za zaduživanje 
općine kao i obavezni sastojci zahtjeva , obvezni prilozi 
i dokumentacija  uređeni su Pravilnikom  o postupku 
zaduživanja  te davanja jamstva i suglasnosti  jedinica 
lokalne i područne (regionalne samouprave“ broj 55/09 
i 139/10

Postupak javne nabave za usluge financiranja 
kapitalnog projekta „Građenja Zdravstvene stanice u 
Primoštenu“ proveden je temeljem članka  Zakona o 
javnoj nabavi i Uredbi o načinu izrade i postupanju s 
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne 
novine“ 10/12“).

U postupku javne nabave za kredit za sufinanciranje 
kapitalnog projekta Općine Primošten“ Građenje 
Zdravstvene stanice u Primoštenu“u iznosu od 
5.000.000,00kuna (slovima: petmilijunakuna) uz 
valutnu klauzulu EUR/HKN prema srednjem tečaju 
HNB, zaprimljena je jedna jedina ponuda i to ponuda 
„ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. iz Rijeke, 
Jadranski Trg 3a. Pregledom i ocjenom utvrđeno je da 
je ponuda u potpunosti sukladna  Dokumentaciji za 
nadmetanje u predmetnom postupku.

Sukladno naprijed navedenom Općinsko vijeće 
Općine Primošten  donijelo je Odluku o odabiru ponude 
ponuditelja„ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK 
d.d. iz Rijeke po cijeni ponude od:1.487,487,20kuna /
slovima:milijunčetristoosamdesetsedamtisućačetristo
osamdesetsedamkunadvadesetlipa/ a ponuditelj nije u 
sustavu PDV-a / Odluka u privitku/.

Kamatna stopa (fiksna) iznosi 4,92%; naknada za 
rezervaciju sredstava iznosi 0,60%; dok naknada za 
obradu kredita iznosi 0,50%.

Člankom 10. Pravilnika o postupku  zaduživanja 
te davanja jamstva i suglasnosti jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave taksativno je na-
vedena dokumentacija za dobivanje suglasnosti Vlade 
RH. Točka 5. navedenog Pravilnika propisuje donošenje 
odluke predstavničkog tijela o zaduženju kao nužni 
dio dokumentacije koja mora sadržavati podatke o: 
namjeni  investicija za koje se zadužuje, banku kod 
koje s zadužuje, iznos kredita, rok otplate, kamatnu 
stopu, vrijeme počeka, sredstva osiguranja kredita kao 
i eventualne druge moguć troškove. 

Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje 
Odluke o zaduženju Općine Primošten.

Klasa: 403-05/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-7
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne 

novine broj, 87/08 I 136/12) i članka 33.Statuta Općine 
Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 
3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten na 
svojoj 3. sjednici održanoj dana 18. rujna 2013.godine 
donosi:

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju 

proračuna
Općine Primošten za 2013. godinu 

Članak 1.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Primošten 

a 2013. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj 9/12) mijenja se i dopunjuje na način da se iza 
dosadašnjeg članka 14.stavlja novi članak 14a. koji 
glasi:

„Do konca 2013. godine očekivano je novo zaduženje 
za sufinanciranje izgradnje kapitalnog projekta građenja 
„Zdravstvene stanice u Primoštenu“ u iznosu glavnice 
od 5.000.000,00 kuna.

Očekivani iznos dugovanja po osnovu zaduženja na 
kraju 2013. godine iznosit će 6.487.487,20 kuna.“

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten».
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Klasa:400-08/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-13-2
Primošten, 18. rujna 2013.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________

123
Na temelju članka 35.b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« 
broj 33/01, 60/01- vjerodost. tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 – proč tekst) i 
članka 33.Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik 
Općine Primošten broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće 
Općine Primošten na svojoj 3. sjednici održanoj dana 
18. rujna. 2013.godine donosi:

ZAKLJUČAK
prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu 
Načelnika Općine Primošten za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godinu

 1. Općinsko vijeće prihvaća osmo po redu 
Polugodišnje Izvješće o radu Načelnika Općine

     Primošten za vremensko razdoblje od 01.siječnja 
do3o. lipnja 2013. godine

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

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

KLASA: 380-01/13-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-13-2
Primošten, 18. rujna 2013. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________

124  
 Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 3.sjednici 
održanoj dana 18. rujna 2013. godine donosi:

ZAKLJUČAK
O prihvaćanju Pisma namjere „SOLAR 

ART“ d.o.o.

Članak 1.
1.Općinsko vijeće podržava ideju poticanja izvora 

obnovljive energije na svom području i
prihvaća Pismo namjere „SOLAR ART“d.o.o. iz 

Splita, Šetalište Bačvice 10, zast.po zak. zast. Izvšnom 
Direktoru Olaf Greshake.

Članak 2.
2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da krene 

u realizaciju prenamjene industrijske zone u zonu obnov-
ljive energije /Photovoltaik –Park/, kontaktira zakonskog 
zastupnika Investitora „SOLAR ART-om“d.o.o.koji je 
spreman snositi troškove u svezi prostornog planiranja 
kao i provođenja istraživanja umrežavanja o suradnji 
s HEP-om u tom pravcu. Ujedno se ovlašuje Načelnik 
da po potrebi dogovori službeni sastanak u njegovoj i 
nazočnosti Pravne službe Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Primošten, u svrhu definiranja konkretnih inte-
resa obiju strana kao i realnih pretpostavki za realizaciju 
predložene poslovne suradnje, o čemu će izvještavati 
na jednoj od narednih sjednica Općinsko vijeće radi 
njegovog daljnjeg raspravljanja. 

Članak 3.
3. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Stipu Pe-

trina da sa potencijalnim Investitorom potpiše Pismo 
namjere

4..Pismo namjere„SOLR ART“d.o.o. iz članka 
1.ovog zaključka sastavni je njegov dio i kao takvo 
nalazi se u privitku istog.

Članak 4.

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

Klasa: 310-34/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 25. stavka 1 i članka 31. Zakona 

o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/13) i 
članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće 
Općine Primošten na svojoj 3. sjednici održanoj 18. 
rujna 2013. godine donosi:
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ODLUKU
o raspisivanju natječaja za nabavu 

električne energije

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o raspisivanju natječaja za nabavu električne energije za 
potrebe Općine Primošten na rok od 12 mjeseci.

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

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

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

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

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 310-34/13-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-3
Primošten, 18. rujna.2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju 

i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 
i 50/12), te članku 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 3. sjednici 
dana 18. rujna 2013. godine donosi:

ODLUKU
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA 

UREĐENJA „SMOKVICA“ 

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana 

uređenja „Smokvica“ (u daljnjem tekstu: Odluka)

Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za 

izradu, obuhvat urbanističkog plana, ocjena stanja u 
obuhvatu plana, način pribavljanja stručnih rješenja, 
vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis 
tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju 
zahtjeve za izradu urbanističkog plana iz područja svog 
djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u iz-
radi urbanističkog plana, rokovi za izradu plana te izvori 
financiranja urbanističkog plana uređenja.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA

Članak 3.
Pravna osnova za izradu Urbanističkog plana 

uređenja:
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 

76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
- Prostorni plan uređenja Općine Primošten 

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/05, 
10/08, 05/11 i 10/11, Službeni vjesnik Općine Primošten 
03/13)

- V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 
03/13 – u izradi)

RAZLOZI IZRADE URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA

Članak 4.
Razlozi za izradu Urbanističkog plana uređenja:
- omogućiti gradnju i uređenje javnog parka 

(Z1) na otočiću Smokvica u cilju realizacije arbore-
tuma autohtonog mediteranskog bilja sa svim pratećim 
sadržajima 

O B U H VAT U R B A N I S T I Č K O G  P L A N A 
UREĐENJA

Članak 5.
Obuhvat Urbanističkog plana uređenja „Smokvica“ 

definiran je PPUO Primošten te ucrtan na kartografskim 
prikazima 3.C. Područja primjene planskih mjera zaštite 
u mj. 1. 25 000 i 4.1.A. Građevinska područja naselja 
Primošten u mj.1: 5000. Površina obuhvata Plana iznosi 
oko 4,88 ha.

O C J E N A  S T A N J A  U  O B U H VAT U 
URBANISTIČKOG  PLANA UREĐENJA

Članak 6.
Zemljište u obuhvatu Plana predstavlja izdvojeno 

građevinsko područje izvan naselja - javne zelene 
površine Z1 na otočiću Smokvica, nedaleko od 
naselja Primošten. Područje obuhvata Plana u naravi je 
zapušteno i obraslo vegetacijom. 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
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Članak 7.
Svrha i opći ciljevi te programska polazišta 

Urbanističkog plana uređenja „Smokvica“ su omogućiti 
realizaciju arboretuma na predmetnom području u skladu 
s namjenom  definiranom Prostornim planom uređenja 
Općine Primošten (Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije 13/05, 10/08, 05/11 i 10/11, Službeni vjesnik 
Općine Primošten 03/13).

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA 
POTREBNIH ZA IZRADU URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA

Članak 8.
Za potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja 

potrebno je izraditi program krajobraznog uređenja i 
urbanističko - arhitektonsku studiju.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.
Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana 

koji će biti izabran u odgovarajućem postupku javne 
nabave. 

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTAR-
SKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH 
GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.
Urbanistički plan uređenja izradit će  se na topograf-

sko-katastarskom planu u mjerilu 1:1000. 

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEB-
NIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA 
IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH 
SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.
Tijela i osobe koja za potrebe izrade predmetnog 

plana daju svoje prethodne zahtjeve, očituju se o Kon-
cepciji te daju svoja mišljenja u tijeku postupka izrade 
i usvajanja plana su: 

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorski odjel Šibenik ; J. Čulinovića 
1/3; 22000 Šibenik

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska 
uprava Šibensko-kninska; Velimira Škorpika 5; 22000 
Šibenik

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni 
ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i 
spašavanje; Velimira Škorpika 5; 22000 Šibenik

- Ministarstvo poljoprivrede; Ulica Grada Vuko-
vara 78; 10000 Zagreb

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel 
Split, VGO za slivove južnog Jadrana; Vukovarska  35; 
21000 Split

- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel 
Split, Vodnogospodarska ispostava „Krka-Šibensko 
primorje ; Splitska 4; 22000 Šibenik

- Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica 
Split; Kralja Zvonimira 35;  21000 Split

- Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica 
Split, Šumarija Šibenik; J.B. Jelačića 1; 22000 
Šibenik

- HEP d.o.o., DP Elektra Šibenik; Ante Šupuka 1; 
22000 Šibenik

- HAKOM, Hrvatska agencija za poštu i 
elektroničke telekomunikacije; Jurišićeva 13; 10000   
Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o., Odjel projektiranja i raz-
voja; Vončinina 3;10 000 Zagreb 

- Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske 
županije; Velimira Škorpika 27; 22000 Šibenik

- Vodovod i odvodnja, d.o.o. Šibenik; Kralja 
Zvonimira 50; 22000 Šibenik

- Šibensko – kninska županija, Upravni odjel za 
gospodarstvo; Trg Pavla Šubića I. br.2; 22000 Šibenik

- Šibensko – kninska županija, Upravni odjel za 
zaštitu okoliša i komunalne poslove; Trg Pavla Šubića 
I. br.2; 22000 Šibenik

- Bucavac d.o.o., Sv. Josipa 7; 22202 Primošten
- Državna geodetska uprava, područni ured za 

katastar Šibenik; Miminac 9; 22 000 Šibenik

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju 
i gradnji (Narodne novine 76/07,  38/09, 55/11, 90/11 i 
50/12) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 
30 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.

ROK ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA , ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH 
FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZ-
RADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.
Rok za izradu Plana po fazama:
- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske 

smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog 
plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom 
na dostavu zahtjeva

- Javna rasprava: 30 dana
- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta 

konačnog prijedloga: 30 dana od okončanja javne 
rasprave

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana – 15 dana 
od zaprimanja zadnjeg mišljenja

- Donošenje Plana – Općinsko vijeće 15 dana od 
zaprimanja Zakonom propisanih mišljenja ili nakon 
isteka Zakonom propisanih rokova. 

I Z V O R I  F I N A N C I R A N J A  I Z R A D E 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 13.
Izradu Plana financiraju zainteresirane osobe suklad-

no članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

ZAVRŠNE ODREDBE
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Članak 14.
Ova odluka će se dostaviti Urbanističkoj inspekciji 

i tijelima i osobama određenim  posebnim propisom, 
odnosno određenih u članku 11. ove Odluke.

Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 350-02/13-01/4
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________

127
Na temelju odredbe članka 30. Zakona o financiranju 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/ 00, 59/01, 
107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 Odluka 
Ustavnog suda, 73/ 08, 25/12) i članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 
3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten, na 3. 
sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. donosi

ODLUKU
o porezima Općine Primošten

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se općinski porezi, te-

meljem kojih se ostvaruju prihodi koji pripadaju Općini 
Primošten, porezni obveznici, porezna osnovica, stope 
i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza u 
skladu sa Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.
Općinski porezi su:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuću za odmor
4. porez na tvrtku i naziv
5. porez na korištenje javnih površina 

Članak 3.
1. Prirez porezu na dohodak
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 

10%.

Članak 4.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba 
koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, prema 
Zakonu o porezu na dohodak a koja na području Općine 
Primošten ima stalno ili privremeno boravište.

 Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na 
dohodak.

Članak 5.
2. Porez na potrošnju
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkohol-

nih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, 
specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljs-
kim objektima po stopi od 3% od osnovice poreza na 
potrošnju.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena 
pića koje se proda u ugostiteljskom objektu na području 
Općine Primošten.

Članak 6.
Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička 

osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području 
Općine Primošten.

Članak 7.
Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigo-

vodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje 
i plaćanje poreza na potrošnju.

Članak 8.
3. Porez na kuće za odmor
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke os-

obe koji su vlasnici kuća za odmor na području Općine 
Primošten, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio 
zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, 
odnosno koja se ne koriste za trajno stanovanje.

Članak 9.
Porez na kuće za odmor plaća se prema četvornom 

metru korisne površine.
Visina poreza iz stavka 1. ovog članka iznosi 15,00 

kuna po m2.

Članak 10.
Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za 

odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i 
prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti 
i trošnosti.

Članak 11.
Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Por-

eznoj upravi dostaviti podatke o kućama za odmor, koje 
se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, o korisnoj 
površini objekta najkasnije do 31. ožujka godine za koju 
se razrezuje porez.

Članak 12.
Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi 

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured 
Šibenik, Ispostava Šibenik.
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Članak 13.
4. Porez na tvrtku ili naziv
Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i 

fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza 
na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, a 
čije je sjedište odnosno prebivalište na području Općine 
Primošten.

Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu 
imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radi-
onice, prodajna mjesta) obveznici su poreza na tvrtku 
ili naziv za svaku poslovnu jedinicu u iznosu od 50% 
propisanog poreza za tvrtku ili naziv.

Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki ili 
naziva iste pravne i fizičke osobe, plaća se samo jedan 
spomenuti iznos poreza.

Ako postoji više vlasnika obrtničke radnje ili 
poduzeća plaća se samo jedan porez.

Ako se pravna ili fizička osoba upiše u registar i počne 
obavljati djelatnost tijekom godine, plaća razmjerni dio 
poreza na tvrtku ili naziv.

Ako se pravna ili fizička osoba ispiše iz registra 
tijekom godine, plaća razmjerni dio poreza na tvrtku ili 
naziv za dio godine u kojoj je tvrtka poslovala.

Članak 14.
Porez na tvrtku ili naziv ne plaća pravna ili fizička 

osoba koja:
- ne obavlja djelatnost.
- je brisana iz odgovarajućeg registra ili je postupak 

brisanja iz registra u tijeku.
- koja je privremeno obustavila obavljanje obrta u 

suglasju sa Zakonom o obrtu (NN 49/03 - pročišćeni 
tekst, 68/07, 79/07, 40/10).

Smatra se da pravna ili fizička osoba ne obavlja 
djelatnost, u smislu ovog članka kada u prethodnom 
poreznom razdoblju nije ostvarila prihod i rashod u 
smislu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima 
se uređuje porez na dobit, iskazan u prijavi poreza na 
dobit, odnosno nije ostvarila poslovne primitke i izdatke 
u smislu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima se 
uređuje porez na dohodak, iskazane u knjizi primitaka 
i izdataka.

Članak 15.
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu 

i to:
a) PRAVNE OSOBE (klasifikacija prema posebnom 

zakonu)
1.  s područja industrije, rudarstva i prometa                                                   

 1.000,00 kuna
2.  pravna predstavništva inozemnih i domaćih 

tvrtki, poslovnih banaka, lutrije, kladionice, te vanjsko-
trgovinske pravne osobe  2.000,00 kuna                                                      

3.  pravne osobe s područja poljoprivrede, ribarstva, 
šumarstva                           400,00 kuna

4.  pravne osobe s područja građevinarstva                                                        
 2.000,00 kuna  

5.   pravne osobe s područja trgovine, ugostiteljstva 
i turizma                            2.000,00 kuna 

6. Druge pravne osobe 600,00 kuna        
b) FIZIČKE OSOBE koje samostalno obavljaju 

djelatnost:

1. samostalni ugostitelji, trgovine, uslužne radnje                                                  
500,00 kuna

2. proizvodne djelatnosti 400,00 kuna
Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana 

od dana dostave Rješenja o utvrđivanju poreza, u korist 
Proračuna Općine Primošten.

Članak 16.
5.Porez na korištenje javne površine
Porez na korištenje javnih površina plaćaju fizičke i 

pravne osobe koje koriste javnu površinu. 
Visinu uvjete i način plaćanja poreza na korištenje 

javnih površina Općinsko vijeće propisat će posebnom 
odlukom.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 17.
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate 

i ovrhe radi naplate poreza osim poreza za korištenje 
javnih površina Odluke u ime i za račun Općine 
Primošten obavlja Republika Hrvatska, Ministarstvo 
financija, Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Is-
postava Šibenik.

Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava 
Šibenik, će do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec 
Općini dostavljati zbirno izvješće o utvrđenim i 
naplaćenim porezima, te pokrenutim postupcima i 
mjerama radi naplate poreza iz članka 2. ove Odluke.

RH, Ministarstvo financija, Poreznoj upravi, 
Područni ured Šibenik, Ispostava Šibenik,  za obavljanje 
poslova iz st. 1. ovog članka pripada naknada u visini 
od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 18.
Na postupak razreza i naplate poreza, žalbenog 

postupka, obnove postupka, zastara i drugih postupovnih 
odredaba pri plaćanju poreza, shodno se primjenjuju 
odredbe Općeg poreznog zakona.

Članak 19.
Kada obveznik poreza i prireza porezu na dohodak 

dospjeli porez i prirez porezu na dohodak ne plati u 
propisanom roku, porez i prirez porezu prisilno se 
naplaćuje po odredbama Općega poreznog zakona i 
drugih pozitivno ovršnih propisa.

Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Od-

luka o općinskim porezima, „Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“ broj: 7/09.

Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ a 
objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: 410-01/13-01/1
Urbroj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 18. rujna 2013. godine

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
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Temeljem članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 3. redovnoj sjed-
nici održanoj dana 18. rujna 2013. godine, donijelo je: 

ODLUKU
o suosnivanju lokalne akcijske 

grupe „More 249“

Članak 1.
Općina Primošten OIB: 16878804200 Sv. Josipa 7, 

Primošten 22 202 u svrhu implementacije LEADER 
programa u Republici Hrvatskoj suglasna je da kao 
suosnivač sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne 
akcijske grupe  „More 249“ (u daljnjem tekstu: LAG) sa 
sjedištem u Vodicama, a koja se osniva radi ostvarivanja 
zajedničkih interesa svih uključenih  dionika sve u svrhu 
ruralnog i ukupnog razvoja LAG-om obuhvaćenih 
područja. 

Članak 2.
Općinu Primošten u skupštini LAG-a  predstavljati 

će načelnik Općine Primošten. 
U slučaju spriječenosti načelnika Općine, općinu 

će predstavljati opunomoćenik-zamjenik načelnika 
odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten.

Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Primošten predstavnika 

navedenog u članku 2. ove odluke ovlašćuje da kao član 
skupštine Lokalne akcijske grupe „More 249“ donosi 
odluke u ime i za račun Općine Primošten.

Članak 4.
Ova oduka stupa na snagu danom donošenja a objavit 

će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

OBRAZLOŽENJE

UNDP daje besplatnu pomoć temelju javnog poziva 
za osnivanje „Lokalne akcijske grupe“ (LAG-a) na 
području Šibensko-kninske županije. U proteklom peri-
odu je skupina dionika (JLS, udruge, turističke zajednice 
i dr.) izradila prijedlog dokumenata za osnivanje LAG-a 
More 249 te je potrebno donijeti ovu Odluku da bi se 
održala osnivačka Skupština.

LAG ima odgovornosti za:
• uspostavu LAG-a i razvoj statuta LAG-a, 

• razvoj lokalne strategije razvoja i lokalnog op-
erativnog plana razvoja, 

• promicanje i informiranje lokalnog stanovništva 
o postojećim mogućnostima i o prijavama za projekt u 
okviru lokalne strategije razvoja IPARD programa, 

• dogovaranje usavršavanja i radionice za lokalno 
stanovništvo npr. o. pripremi 

• pojedinačnih poslovnih planova, prijedloga pri-
jave, računovodstva, itd.,

• objavljivanje pisama preporuke IPARD agenciji o 
projektima koji bi se mogli financirati u okviru lokalne 
razvojne strategije, 

• upravljanje aktivnostima LAG-a (vođenje projek-
ta, programiranje aktivnosti, računovodstvo, mjesečna i 
kvartalna izvješća, itd.).

Lag More 249 nalazi se na obalnom i otočnom dijelu 
Šibensko-kninske županije i obuhvaća grad Vodice, 
općine Pirovac, Tribunj, Tisno, Primošten, Rogoznicu 
i Murter-Kornati te naselja grada Šibenika: Grebaštica, 
Žaborić, Jadrtovac, Brodarica, Krapanj, Zlarin, Kapirje, 
Žirije, Zaton i Raslina. Ukupna površina LAG-a iznosi 
538.08 km2 i obuhvaća 51 naselje. LAG predstavlja 
„Vezu između akcije u ruralnom razvoju“ koja mobilizira 
i sudjeluje u provođenju ruralnog razvoja u lokalnim 
ruralnim zajednicama.

Navedeno znači  biti konkurentan u proizvodnji 
hrane, imati atraktivan okoliš, ostvariti zapošljavanje 
lokalnog stanovništva, usvojiti vještine i odgovarajuće 
usluge koje moraju postati potpora razvoju turizma. 
LEADER je program kojim se razvojem novih oblika 
partnerstva i povezivanjem obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava, proizvodnih i ugostiteljskih poduzetnika 
mogu generirati veće vrijednosti u razvoju lokalne ru-
ralne zajednice, pa i cijele Županije. 

Članarina u LAG-u More 249 iznosi godišnje 
9.000,00 kuna što je izračunato po osnovi 3 kune po 
stanovniku  na području LAG-a.

Ova odluka nastavlja se na Odluku o uključivanju 
u projekt „Pokretanje Lokalne akcijske grupe na oto-
cima i priobalju Šibensko- kninske županije“ koju je 
donijelo Općinsko vijeće Općine Primošten na sjednici 
od , a koja je donesena s ciljem pripreme preduvjeta za 
osnivanje LAG-a.

Klasa: 302-03/02-13-2
Urbroj: 2182/02-02-13-1
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom  

odgoju i obrazovanju („Narodne novine„ broj 10/97 
i 107/07) i članka 33. Statuta Općine Primošten („ 
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Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 3. sjednici 
održanoj dana 18. rujna.2013. godine donosi:

ODLUKU 
o utvrđivanju mjerila

za sudjelovanje roditelja u cijeni troškova 
smještaja o ostvarivanja programa Dječjih 

vrtića Općine Primošten D.V. Bosiljak

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se mjerila za sudjelo-

vanje roditelja u cijeni programa Dječjih vrtića 
Općine Primošten D.V. Bosiljak čiji je osnivač Općina 
Primošten.

Članak 2.
Sukladno osiguranim sredstvima  za provedbu 

Programa za svaku kalendarsku godinu, predškolska 
ustanova dužna je prioritetno provoditi slijedeće pro-
grame:

1. redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, 
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi jasličke i 
predškolske dobi i 

2. poludnevni program njege, odgoja, naobrazbe, 
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece 
predškolske dobi 

Članak 3.
Prioritet prigodom upisa u programe  predškolskih 

ustanova imaju djeca s prebivalištem na području 
Općine Primošten. 

Iznimno, ako su zadovoljene potrebe djece iz stavka 
1. ove Odluke za ostvarivanjem prioritetnih programa, 
predškolska ustanova može upisivati i djecu koja nemaju 
prebivalište na području Općine Primošten.

Članak 4.
Roditelj djeteta korisnika usluga s prebivalištem na 

području Općine Primošten obvezan je sudjelovati u 
cijeni programa dječjeg vrtića i jaslica koje ostvaruje 
njegovo dijete, u izravnoj ovisnosti o vrsti i trajanju 
programa te socijalnom statusu konkretne obitelji. 

Roditelji djece koja nemaju prebivalište na području 
Općine Primošten plaćaju punu ekonomsku cijenu pro-
grama kojeg utvrđuju Upravno vijeće vrtića i Općinsko 
vijeće Općine Primošten.

Sukladno utvrđenom u stavku 2.- ove Odluke ekonom-
ska cijena cjelokupnog programa odnosno boravka 
iznosi 2.500,00 kuna ( slovima : dvijetisućepetstokuna 
) dok ekonomska cijena poludnevnog programa 
odnosno boravka iznosi 1.600,00 kuna ( slovima: 
jednutisućašestokuna). 

Članak 5.
Ekonomska cijena programa u dječjem vrtiću , 

obuhvaća slijedeće vrste troškova:
1. izdatke za radnike:
-    bruto plaća
- naknade i materijalna prava radnika
2. prehranu djece

3. uvjete boravka i to: 
- materijalne izdatke
- energiju i komunalije
- tekuće održavanje objekta i opreme
4. nabavu namještaja i opreme
5. nabavu sitnog materijala

Članak 6.
Program dječjeg vrtića i jaslica organizira se za pet 

radnih dana tjedno, izuzev dana praznika i blagdana. 

Članak 7.
Roditelji djeteta korisnika usluga sudjeluju u cijeni 

programa ovisno o trajanju usluge sukladno programu 
dječjeg vrtića i jaslica, na način kako slijedi:

Cijena redovitog 5,5 satnog poludnevnog programa 
iznosi: 

- 400,00 kuna( slovima: četiristokuna) za jedno 
dijete

- 640,00 kuna( slovima: šestočetrdesetkuna) za 
dvoje djece iz iste obitelji 

- 300,00 kuna( slovima: tristokuna)za dijete 
samohranog roditelja i za dijete čija obitelj koristi pravo 
na novčanu pomoć u sustavu socijalne zaštite 

    Cijena redovitog cjelodnevnog 8,5 satnog pro-
grama iznosi: 

- 600,00 kuna( slovima: šestokuna) za jedno di-
jete

- 960,00 kuna( slovima: devetstošezdesetkuna) za 
dvoje djece iz iste obitelji 

- 450,00 kuna( slovima: četristopedesetkuna) za 
dijete samohranog roditelja i za dijete čija obitelj koristi 
pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne zaštite

Cijena čuvanja mjesta naplaćuje se 100,00 kuna 
mjesečno.

Članak 7a.
Djeca koja tijekom ljetnih mjeseci (srpanj – kolovoz) 

ne pohađaju vrtić, ne gube pravo pohađanja predškolske 
ustanove, korisnici usluga ne trebaju raskinuti ugovor s 
davateljem  usluga te su oslobođeni plaćanja vrtića za 
naprijed navedeni vremenski period.

   Tijekom svibnja i lipnja tekuće godine provodit 
će se anketa o razdoblju i potrebama roditelja za 
korištenjem usluga vrtića tijekom ljetnih mjeseci a koja 
ima za cilj jedino kvalitetnu organizaciju rada tijekom 
navedenog perioda.

Članak 8.
Izuzetno od utvrđenog člankom 4. stavkom2. i 

člankom 7. ove Odluke, roditelj se oslobađa u cijelosti 
plaćanja troškova smještaja djeteta, uz ostvaren predu-
vjet da je dijete iz obitelji koja broji najmanje petoro 
djece .

Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka, cjeloku-
pan trošak smještaja osigurava  proračun Općine 
Primošten. 

Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja 
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u cijeni troškova smještaja o ostvarivanja programa 
Dječjih vrtića Općine Primošten D.V. Bosilja „ Službeni 
vjesnik Općine Primošten“broj .9/12.

Članak10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 021-05/13-01/1
Ur.broj:  2182/02-01-13-1
Primošten, 18. rujna. 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju čl. 33. st. 1. toč. 26. Statuta Općine 

Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 
i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 3. 
sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. godine, donijelo 
je sljedeću:

ODLUKA
o davanju suglasnosti 

na izbor v.d. ravnateljice 
Dječjih vrtića Općine Primošten D.V. 

„BOSILJAK“

I. Daje se suglasnost na izbor v.d. ravnateljice 
Dječjih vrtića Općine Primošten D.V. 

„BOSILJAK“ iz Primoštena, Sv. Josipa 7, Erike Nižić 
iz Primoštena,Crnica 7, koja će ovu funkciju obavljati na 
određeno vrijeme u trajanju od narednih šest(6) mjeseci,  
počevši od dana 04. listopada 2013. godine po isteku 
mandata dosadašnje ravnateljice Anamarije Fuštin iz 
Šibenika.

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

Klasa: 053-01/13-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-13-3
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten („ 

Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj: 73/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 3. sjednici 
održanoj dana 18. rujna 2013. godine, donosi:

ODLUKA
o davanju suglasnosti na Ugovore 

i Sporazum o sufinanciranju projekta

1. Općinsko vijeće donosi odluku o davanju sug-
lasnost na:

a/ Ugovor o preuzimanju Ugovora o sufinanciranju 
projekta od dana 14. lipnja

   2010. godine, sklopljen između DIAMANT MA-
RINE d.oo. i Općine Primošten 

   Klasa: 740-06/13-02/3; Ur.broj:2182/02-02-13-1 
od 24. srpnja 2013. godine, 

   /Ugovor o sufinanciranju projekta sklopljen između 
Primoštena d.d. i Općine 

    Primošten u privitku i kao takav sastavni dio citi-
ranog Ugovor o sufinanciranju 

    Projekta sklopljen dana 14.lipnja 2010. godine/
b/ Sporazum o uređenju međusobnih odnosa sk-

lopljen između Primošten 
    d.d., DIAMANT MARINE d.o.o. i Općine 

Primošten, Klasa: 402-07/13-
    03/4; Ur.broj:2182/02-02-13-1 od dana 24. srpnja 

2013. godine.

2. Naprijed navedeni Ugovor i Sporazum sastavni 
su dio ove Odluke i kao takvi nalaze

   se u njenom privitku.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 740-06/13-01/3
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunal-

nom gospodarstvu (Narodne novine broj, 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 82/04, 
110/04 – Uredba Vlade, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i 
članka 33.Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće 
Općine Primošten na svojoj 3. sjednici održanoj dana 
18. rujna 2013.godine donosi:
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ODLUKU 
o komunalnim djelatnostima

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom određuju se komunalne djelatnosti 

koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o 
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj 
ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu priku-
pljana ponude ili javnog natječaja za povjeravanje tih 
djelatnosti na temelju ugovora u Općini Primošten. 

Ovom Odlukom utvrđuje se i komunalna djelat-
nost za koju se može steći pravo obavljanja dodjelom 
koncesije. Koncesija je pravo koje se stječe ugovorom 
sukladno idredbama Zakona o koncesijama “Narodne 
novine” broj 143/12.

II ODREĐENJE KOMUNALNIH DJELATNOS-
TI

Članak 2.
Komunalne djelatnosti  koje se mogu obavljati na 

temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi jesu:

-održavanja javnih površina
-održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje  

javnih površina
-odvodnja atmosferskih voda
-održavanje nerazvrstanih cesta
-javna rasvjeta
Komunalna djelatnost održavanja javnih površina 

obuhvaća komunalne poslove održavanja javnih  zelenih 
površina ,pješčanih staza, pješačkih zona, otvorenih 
odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta te 
dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja ,kada se 
ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom 
zakonu, a naročito održavanje prometnica  okomite i 
vertikalne signalizacije, održavanje natpisnih oznaka  
ulica i trgova te kućnih brojeva ,radove na hortikul-
turnom održavanju parkova i nasada ,održavanje zelenila 
i nabava sadnog materijala, košnju trave, prekopavanje 
javnih površina i stručni nadzor nad tim radovima.

Komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih 
površina obuhvaća komunalne poslove održavanja 
čistoće javnih zelenih površina, pješačkih staza, 
pješačkih zona, otvorenih zelenih odvodnih kanala, 
trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih 
površina, te dijelovi javnih cesta prema posebnom za-
konu a naročito skupljanje biološkog otpadaka sa zelenih 
površina, uklanjanje otpada koji stvaraju prolaznici 
,održavanje košarica za otpatke, interventno  čišćenje u 
slučaju akcidenta i stručni nadzor nad tim radovima.

Komunalna djelatnost odvodnje atmosferskih voda 
obuhvaća komunalne poslove čišćenje slivnika za at-
mosferske vode i djelom slivnika mješovitog sustava 
odvodnje i stručni nadzor nad tim radovima.

Komunalna djelatnost  javna rasvjeta obuhvaća 
komunalne poslove upravljanja, održavanja objekata i 
uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, 
javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih 

cesta a naročiti tekuće održavanje objekata i uređaja 
javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova, rasvjetnih 
armatura, bojanje rasvjetnih stupova, prigodne  blag-
danske dekoracije i drugo, te stručni nadzor radova i 
utroška električne energije.

Godišnji radovi koji se odnose na tekuće i investici-
jsko održavanje komunalne infrastrukture, objekata i 
javnih površina u vlasništvu Općine Primošten temeljem 
Odluke Općinskog vijeća povjerit će se Komunal-
nom poduzeću „Bucavac„.i Komunalnom poduzeću 
„PRIMOŠTEN ODVODNJA“.

Komunalne djelatnosti iz ovog članka financiraju se 
isključivo iz sredstava proračuna Općine Primošten.

Članak 3.
Sukladno članku 5. stavku 1. točki 14. Zakona o kon-

cesijama (“Narodne novine” 143/12) komunalne djelat-
nosti za koje se može steći pravo obavljanja komunalne 
djelatnosti na području Općine Primošten su: 

1./pružanje usluga organiziranja i naplate parkiranja, 
blokiranja i premještaja vozila,

2./ pružanja pogrebnih usluga i poslova prijevoza 
pokojnika,

3./poslovi crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija 
iz septičkih, sabirnih i crnih jama te

4./ poslovi linijskog prijevoza putnika na području 
Općine Primošten.

Članak 4.
Cijena za obavljanja komunalnih poslova određuje se 

prema troškovima održavanja objekta i uređaja prikaza-
nim u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 
tekuću godinu, temeljem članka 19. Zakona o komunal-
nom gospodarstvu za komunalnu djelatnost iz članka 1. 
stavka 1. ove odluke a na osnovi prosječnih troškova.

Cijena usluge izvršenja komunalnih poslova 
isplaćuje se za svaku godinu do konca kalendarske 
godine, zaključno s 31.prosinca tekuću godine prema 
dostavljenim računima o izvršenim poslovima u tijeku 
godine i to u roku 15 dana od dana dostave o izvršenom 
poslu naručitelju. 

Početnu visinu naknade za koncesiju, uvjete i mjerila 
za dodjelu koncesije utvrđuje Općinsko vijeće Općine 
Primošten koje ujedno i dodjeljuje koncesiju svojom 
odlukom.

   Odluku o započinjanju postupka za dodjelu konc-
esije donosi Načelnik.

III. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 5.
Postupak kojem prethodi donošenje Odluke o obavl-

janju komunalnih djelatnosti iz članka 2. i 3. ove Odluke 
provodi se:

- prikupljanjem ponuda 
-    javnim natječajem.

Članak 6.
Sve aktivnosti koje prethode početku postupka da-

vanja koncesije i koje se obavezno provode u tu svrhu 
predstavljaju pripremne radnje
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Pripremnim radnjama smatraju se slijedeće ak-
tivnosti: 

- imenovanje stručnog Povjerenstva  za koncsije,
-     izrada studije opravdanosti davanja koncdije 

ilianalize davanja koncesije,
- procjena vrijednosti koncesije te 
- izrada dokumentacij za nadmetanje. 

Članak 7.
Sve aktivnosti koje prethode objavi javnog 

natječaja 
   Pripremnim radnjama smatraju se slijedeće ak-

tivnosti: 
- imenovanje stručnog Povjerenstva,
-     izrada studije opravdanosti davanja koncsije ili 

analize davanja koncesije,
- procjena vrijednosti te 
- izrada natječajne dokumentacije 

Članak 8.
Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja iz 

članka 4.ove odluke provodi Povjerenstvo za provedbu 
prikupljanja pismenih ponuda odnosno javnog natječaja 
koje imenuje Načelnik Općine Primošten, posebno za 
svaki postupak za pojedine komunalne djelatnosti iz 
članka 2. ove odluke. 

Članak 9.
O namjeri osnivanja stručnog Povjerenstva Davatelj 

koncesije obvezan je obavijestiti Ministarstvo financija 
koje sukladno članku 14. Zakona o koncesijama može 
imenovati svog predstavnika u sastav Povjerenstva.

Kod koncesija s obilježjem javno privatnog partner-
stva Davatelj koncesije obvezan je zatražiti imenovanje 
predstavnika Ministarstva financija u sastav povjeren-
stva.

Povjerenstvo se sastoji se od tri člana od kojih je 
jedan Načelnik Općine Primošten, drugi  član koji ima 
važeći certifikat javne nabave. Članovi Povjerenstva 
između sebe biraju predsjednika povjerenstva. 

Članak 10.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog 

natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem 
ove odluke donosi Načelnik.

1.PRIKUPLJANJE PONUDA

Članak 11.
Postupak davanja koncesija započinje danom slanja 

na objavu Obavijesti o namjeri davanja koncesije u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH..

   Postupak završava izvršnošću Odluke o davanju 
koncesije ili Odluke o poništenju postupka davanja 
koncesije.

Članak 12.
Općinsko vijeće utvrđuje u svakom pojedinačnom 

slučaju broj koncesija, rok trajanja koncesije i visina 
početne godišnje naknade za koncesiju.

Poziv za nadmetanje mora obavezno sadržavati  

sve elemente neophodne za pravovaljano podnošenje 
ponuda što navodi naredni članak 14.ove Odluke 

Članak 13.
Postupak davanja koncesija započinje danom slanja 

na objavu Obavijesti o namjeri davanja koncesije u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH..

   Postupak završava izvršnošću Odluke o davanju 
koncesije ili Odluke o poništenju postupka davanja 
koncesije.

2.JAVNI NATJEČAJ

Članak 14.
Javni natječaj za obavljanje poslova komunalne 

djelatnosti na temelju pisanog ugovora o povjeravanju 
obavljanja istih mora sadržavati obavezno:

      -     točan naziv predmeta nadmetanja /komunalne 
djelatnosti / 

- vremenski period za obavljanja komunalne djelat-
nosti 

- početni iznos godišnje naknade i rok plaćanja 
- potrebno jamstvo 
- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda 
- potrebne Izjave kao prilog  ponudi
- kriterij za odabir najpovoljnije ponude 

   Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objav-
ljuje se u „Narodnim novinama„ oglasnoj ploči Općine 
Primošten i web stranici: www.primosten.hr 

Članak 15.
Ponuda se podnosi u dvostruko zapečaćenom omotu  

prijemnoj službi Jedinstvenog upravnog odjela nep-
osredno na protokol ili poštom preporučeno sa nazna-
kom «Ne otvaraj –za natječaj» u roku 15 dana od dana 
objave istog..

Članak 16.
Uz ponudu  ponuditelji su dužni  priložiti slijedeće 

isprave: 
1. dokaz o nekažnjavanju 
2. dokaz o pravnoj i poslovnoj sposobnosti
3. dokaz o financijskoj i gospodarskoj sposobnosti 
4. dokaz o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti 
5. reference/posebna Izjava o dosadašnjem 

uspješnom obavljanju predmeta nadmetanja/ i druge 
uvjete, sukladno natječajnoj dokumentaciji za svaki 
konkretni slučaj. 

Članak 17.
Obavijest o namjeri davanja koncesije mora 

sadržavati najmanje slijedeće podatke:
1.točan naziv, adresu, telefonski broj, broj faxa, 

adresu elektroničke pošte Davatelja Koncesije; 
2. – vrstu i predmet koncesije, 
- prirodu i opseg djelatnosti koncesije
- mjesto odnosno područje obavljanja djelatnosti 

koncesije
- rok trajanja konceije,
- procijenjenu vrijednost koncesije;
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3.- rok za dostavu ponuda 
- adresu na koju se moraju poslati ponude
- jezik/ jezike i pismo/pisma na kojima ponude 

moraju biti napisan,
- mjesto I vrijeem javnog otvaranja ponuda
4. razlog isključenja  ponude
5. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke 

i stručne u skladu   s odredbama posebnog Zakona te 
dokaze i podatke kojima gospodarski subject dokazuje 
ispunjenje tih uvjeta

6. vrstu i vrijednost jamstva za ozboljnost ponude 
koju su ponuditelji dužni dostaviti

7.kriterij za odabir ponude 
8. naziv i adresa tijela nadležnog za ješavanje žalbe 

te podatke o rokovima za podnošenje iste.
Obavijest o namjeri Davanja koncesije može 

sadržavati i druge podatke u skladu s posebnim Za-
konom.

Članak 18.
Povjerenstvo za provedbu  javnog natječaja provest 

će otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja će se 
održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje 
ponuda, radi utvrđivanje prispjelosti ponuda  podnesenih 
putem pošte.

U postupku davanja koncesija Povjerenstvo provodi 
javno otvaranje ponuda nakon čega povjerenstvo pregle-
dava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta natječaja i 
kriterija sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Sukladno utvrđenom u stavku 1. i 2. ovog članka,  
Povjerenstvo o tijeku postupka vodi zapisnik koji pot-
pisuju predsjednik i članovi Povjerenstva kao i even-
tualni nazočni ponuditelj kao ovjerovitelji konkretnog 
zapisnika.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u 
javnom natječaju odnosno isprave sukladno dokument-
aciji za nadmetanje smatrat će nepravovaljane.

Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će doni-
jeti  zaključak o prijedlogu za odabir ponude ovisno 
o ingerenciji uputiti Načelniku odnosno Općinskom 
vijeću radi 

VI. MJERILA ZA ODABIR PONUDE

Članak 19.
Najpovoljnija ponuda za obavljanje komunalnih 

djelatnosti temeljem Ugovora o povjeravanju   poslova  
smatrat će se ponuda s najnižom cijenom.

Najpovoljnija ponuda za dodjelu prava obavljanja 
komunalne djelatnosti temeljem koncesije smatrat će 
se ponuda s najvišom cijenom .  

Člana 20.
Odluka o davanju koncesije objavljuje se u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na stan-
dardnim obrazcima.

Odluka o davanju koncesije obavezno sadrži::
1. naziv Davatelja koncesije,
2. broj Odluke i datum donošenja odluke,
3. naziv odabranohg najpovoljnijeg ponuditelja,
4. osnovna prava i obveze  Davatelja koncesije i 

Koncesionara,

5. vrstu i predmet koncesije
6. prirodu i opseg te mjesto odnosno područje obav-

ljanja djelatnosti koncesije,
7. rok na koji se koncesija daje,
8. posebne uvjete koje odabrani ponuditelj mora 

udovoljavati tijekom trajanja koncesije
9. iznos nakande za koncesiu ili osnovu za 

utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će Konc-
esionar plaćati

10. rok u kojem je odabrani ponuditelj odnosno pod-
nositelj zahtjeva obvezan sklopiti Ugovor o koncesiji sa 
Davateljem koncesije

11. obrazloženje razloga za odabir  najpovoljunijeg 
ponuditelja

12. uputu o pravnom lijeku, poptips odgovorne osobe  
I pečat Davartelja koncesije.

Odluka o davanju koncesije može sadržavati i druge 
podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, 
podnesenom ponudom i dredbama posebnog zakona.

Na sva pitanja u svezi sa koncesijama koja nisu 
uređena ovom Odlukom i Zakonom o komunalnom 
gospodarstvu  primjenjuje se Zakon o koncesijama.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o komunalnim djelatnostima „Službeni vjesnik 
Šibensko kninske županije„ broj 7/09, 5/10 i13/10.

Članak 22.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten».

Klasa:011-01/13-01/1
Ur.broj:2182/02-01-13-1
Primošten, 18. rujna 2013.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________

133
Na temelju članka 25. stavka 1 i članka 31. Zakona 

o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/13) i 
članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće 
Općine Primošten na svojoj 3. sjednici održanoj 18. 
rujna 2013. godine donosi:

 ODLUKU
o raspisivanju natječaja 

za izvođenje radova građenja

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o raspisivanju natječaja za izvođenje radova građenja 
dvaju prilaznih cesta s pripadajućom infrastrukturom 
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sukladno projektnoj dokumentaciji i Suglasnost na Anex 
osnovnog Ugovora o financiranju uređenja građevinskog 
zemljišta od 30. srpnja 2012. godine /koji je u privitku 
ove Odluke i kao takav predstavlja njen sastavni dio/.

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

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

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1.u cijelosti 
osigurava Investitor“ Primošten Panorama“ d.o.o.

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

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 960-03/12-02/3
Ur.broj: 2182/02-01-13-4
Primošten, 18. rujna.2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________

134
Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunal-

nom gospodarstvu (Narodne novine broj: 36/95, 70/97, 
128/99, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04, 178/04, 79/09 i 49/11) i članka 33. Statuta 
Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 
broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici 
održanoj dana 18. rujna 2013. godine donosi:

ODLUKA 
o komunalnoj naknadi Općine Primošten

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se elementi za naplaćivanje 

komunalne naknade na području Općine Primošten:
I. Naselja u Općini Primošten u kojima se naplaćuje 

komunalna naknada,
II. Područja zona u Općini Primošten,
III. Koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone,
IV.  Koeficijenti namjene (Kn) za poslovni prostor 

i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja 
poslovne djelatnosti,

V. Rokovi plaćanja komunalne naknade,
VI.  Nekretnine važne za Općinu Primošten koje 

se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja 
komunalne naknade,

VII. Uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim 
slučajevima može odobriti privremeno, potpuno ili 
djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne na-
knade,

VIII. Izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za 
slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja 
komunalne naknade.

II. TEMELJNE ODREDBE

I. Naselja u Općini Primošten u kojima se naplaćuje 
komunalna naknada

Članak 2.
Komunalna naknada naplaćuje se u sljedećim 

naseljima u Općini Primošten: Balinovi, Bilini, Bilo, 
Bratski Dolac, Draga, Furčićevi, Grlić, Juritini, Kalina, 
Krč - Dolac, Krčulj, Kruševo, Ložnice Donje, Podgre-
ben, Prhovo, Primošten, Dolac (Rtić), Stavor, Supljak, 
Široke, Tribežić, Vadalj i Vezac.

II.  Područja zona u Općini Primošten

Članak 3.
Na području Općine Primošten utvrđuju se ukupno 

dvije zone naplate komunalne naknade i to:
1. I. zona
2. II. zona

Članak 4.
U smislu članka 3. ove odluke; I. zona obuhvaća 

naselje Primošten, a II. zona obuhvaća sva ostala naselja 
u Općini Primošten.

III.  Koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone

Članak 5.
Koeficijenti zona su:
-za prvu zonu:  1,00
-za drugu zonu:  0,80

IV. Koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor 
i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja 
poslovne djelatnosti

Članak 6.
Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje 

služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti vrijede 
sljedeći koeficijenti:

 
a)  za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje 
služi za proizvodnu djelatnost:

- prerađivačka industrija 
(prema NKD-u 2007) 5,00
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 - opskrba električnom energijom, plinom, parom i 
toplom vodom 3,80

- građevinarstvo, poljoprivreda, lov, šumarstvo, 
ribarstvo,  3,80

-skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode 5,00
-ostale proizvodne djelatnosti 5,00

b) za poslovni prostor koji služi za ostale djelat-
nosti:

- trgovine na malo, restorani, Caffe barovi 10,00
- banke, turističke agencije, iznajmljivanje poslovnih 

usluga, osiguranja, knjigovodstveni servisi, pravne us-
luge       10,00

- hoteli, moteli 5,60
- kampovi, hosteli 5,00
- lučka djelatnost 5,60
-  pošta i telekomunikacije 10,00
-  ljekarne,liječničke i zubne ordinacije 10,00
- kockarnice i kladionice 10,00
- poslovanje nekretninama 10,00
-  iznajmljivanje automobila i ostalih prijevoznih 

sredstava 10,00
- trgovine na veliko 5,00
- skladištenje robe 4,00
- distribucija filmova, video filmova i glazbe 5,00
- održavanje i popravak motornih vozila 
i ostalih prijevoznih sredstava,
popravak sredstava za osobnu uporabu i 
kućanstvo, djelatnost prijevoza i autoškole  5,00

c)  za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljan-
ja poslovne djelatnosti koeficijent namjene se određuje 
u visini od 10 % koeficijenata namjene koji je određen 
za poslovni prostor kojemu građevno zemljište služi u 
obavljanju poslovne djelatnosti.

d)  za poslovni se prostor i građevno zemljište koje 
služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju 
kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci 
u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se 
za 50 %, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene 
za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevno 
zemljište.

e)  za poslovne prostore i građevno zemljište koje 
služi za obavljanje poslovne djelatnosti koji su zbog 
trošnosti i starosti, odnosno zapuštenosti u derutnom 
stanju te se ne mogu koristiti za poslovnu namjenu,  
koeficijent namjene umanjuje se za 75 %, ali ne može 
biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, 
odnosno neizgrađeno građevno zemljište.

f)  za hotele, apartmanska naselja i kampove visina 
godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5 
% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

V. Rokovi plaćanja komunalne naknade

Članak 7.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog 

dana sljedećeg mjeseca u odnosu na mjesec u kojem 
je nastala osnova za plaćanje komunalne naknade, a 

prestaje istekom mjeseca u kojem je prestala postojati 
osnova za plaćanje.

Članak 8.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Služba za ko-

munalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten za kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće 
godine, ako se na osnovi odluke predstavničkog tijela 
mijenja njezina visina u odnosu na prethodnu godinu. 

Članak  9.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se vi-

sina komunalne naknade po m2 obračunske površine, 
obračunska površina i mjesečni iznos komunalne na-
knade, osim za nekretnine iz članka 27. stavka 4. Zakona 
o komunalnom gospodarstvu čiji vlasnici, odnosno 
korisnici, mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj 
naknadi ukoliko bi utvrđena visina komunalne naknade 
bila veća od 1,5 % ukupnog godišnjeg prihoda iz protekle 
godine ostvarenog za taj prostor. Izmjena rješenja može 
se zatražiti u roku od 30 dana od dana proteka roka za 
podnošenje zaključnog računa, uz predočenje dokaza o 
ostvarenom godišnjem prihodu u protekloj godini. U tom 
slučaju mjesečna visina komunalne naknade odredit će 
se u visini od 1/12 iznosa od 1,5 % ukupnog godišnjeg 
prihoda iz prethodne godine.

Članak 10.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je na 

temelju rješenja o visini komunalne naknade za pred-
metne nekretnine plaćati komunalnu naknadu i to:

1. za nekretnine koje služe u svrhu obavljanja 
poslovne djelatnosti, mjesečno ili tromjesečno najkasnije 
do petnaestog u mjesecu za protekli mjesec, odnosno 
kvartal.

2. za nekretnine koje služe u svrhu stanovanja, 
tromjesečno, polugodišnje ili godišnje najkasnije do 
petnaestog u mjesecu za protekli kvartal odnosno pola 
godine, a za godišnje plaćanje najkasnije do 15. srp-
nja.

Na sve dospjele i nenaplaćene iznose komunalne 
naknade obračunava se zakonska zatezna kamata po 
stopi određenoj pozitivnim propisima.

VI. Nekretnine važne za Općinu Primošten koje se 
u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja ko-
munalne naknade

Članak 11.
Od obveze plaćanja komunalne naknade u cijelosti 

se oslobađaju vlasnici ili korisnici nekretnina koji bi, 
prema ovoj Odluci, bili neposredni obveznici plaćanja 
komunalne naknade:

1. Općina Primošten
2. Javne ustanove u vlasništvu Općine Primošten
3. Javne ustanove i druge pravne osobe iz područja 

javnih potreba  čija se djelatnost financira iz Proračuna 
Općine Primošten (predškolsko obrazovanje i odgoj, 
vatrogasna, sportska i kulturna djelatnost), te

4. Udruge građana i humanitarne organizacije
Od obveze plaćanja komunalne naknade djelomično 

će se osloboditi vlasnici ili korisnici nekretnina koje 
koriste trgovačka društva, javne ustanove i druge pravne 
osobe u vlasništvu Općine Primošten, prema postotku 



Strana 18 - Broj 6            SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN          25. rujna 2013.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 25. Zakona o komunalnom gos-

podarstvo (Narodne novine broj,36/95, 70/97, 128/99, 
129/00, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04,178/04, 79/09 i 49/11) i članka 33.Statuta 
Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj, 3/13 i 5/13)Općinsko vijeće Općine Primošten na 
svojoj 3.sjednici održanoj dana 18. rujna 2013.godine 
donosi

ODLUKU
o vrijednosti boda za obračun

 komunalne naknade
Općine Primošten

Članak 1.
Vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade 

iznosi 0,55 kuna, i ta vrijednost jednaka je visini ko-
munalne naknade po m2 korisne površine stambenog 
prostora u prvoj zoni Općine Primošten.

Članak 2.
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne 

naknade objavljena u „Službenom vjesniku Šibensko-
kninske županije“ broj 13/10 prestaje važiti početkom 
primjene ove Odluke na način utvrđen narednim 
člankom 3..

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten“ a 
primjenjivat će se od 1.siječnja 2014. godine.

Klasa:363-05/13-01/2
Ur.broj:2182/02-01-13-1
Primošten, 18. rujna 2013.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

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

nabavi („Narodne novine“ broj 90/11 i 83/13), članka 
33. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine 
Primošten „broj 3/13 i 3/13) Općinsko vijeće Općine 
Primošten dana 18. rujna 2013. godine donosi:

udjela Općine Primošten u vlasništvu navedenih nekret-
nina.

Zakupci ili najmoprimci nekretnina iz stavka 1. ovog 
članka plaćaju komunalnu naknadu.

VII.Uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim 
slučajevima može odobriti potpuno, privremeno ili 
djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne na-
knade

Članak 12.
Od obveze plaćanja komunalne naknade za stam-

beni prostor koji koriste za stanovanje potpuno će se 
osloboditi:

- obveznik koji ima status 100 % tjelesnog inva-
liditeta

Članak 13.
Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno 

će se osloboditi vlasnici ili korisnici nekretnina: 
- na čijoj je nekretnini, uslijed elementarne nep-

ogode ili druge nezgode, nastala veća šteta – na godinu 
dana

- obveznik koji je rješenjem Centra za socijalnu 
skrb utvrđen kao korisnik pomoći za uzdržavanje, do-
platka za pomoć i njegu u kući, osobne invalidnine ili 
skrbi izvan obitelji – dok je korisnik neke od navedenih 
pomoći.

VIII. Izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za 
slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja 
komunalne naknade

Članak 14.
U slučaju oslobađanja od obveze plaćanja komu-

nalne naknade potrebna sredstva će se nadoknaditi iz 
Proračuna Općine Primošten.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.
Sukladno članku 25. stavku 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu Općinsko vijeće Općine Primošten donosi 
odluku o vrijednosti boda (B).

Članak 16.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Od-

luka o komunalnoj naknadi objavljena u „Službenom 
vjesniku Šibensko – kninske županije“, broj 6/09.

Članak 17. 
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, 18. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 
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 ODLUKU
o nabavi i montaži Metereološke stanice

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi od-
luku o prihvaćanju prijedloga Udruge Šibenik Meteo – 
Motrenje i prognoziranje vremena za nabavu, montažu 
i održavanjem automatske metereološke postaje u 
Primoštenu u sklopu projekta „Moje misto, moje vr-
ime“.

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke 
za potrebe realizacije projekta iz točke 1. ove Odluke, od 
Udruge Šibenik Meteo – Motrenje i prognoziranje vre-
mena iz Šibenika, Stjepana Radića 94, Općina Primošten 
izravno će naručiti predmetnu stanicu i njenu montažu 
za ukupnu cijenu u iznosu od 28.000,00 kuna (slovima: 
dvadsetosamtisućakuna)s uračunatim PDV-om,  na način 
da oprema i dostava Metereološke stanice Davis iznosi 
15.000,00 kuna; nabava i instaliranje PC , Windows-a 7 
i Softwara iznosi 5.000,00 kuna; IP vanjske web kamere 
iznosi isto 5.000,00 kuna, za nabavku intalacija/ strujni, 
signani, podvodni i mrežni kablovi/ po cijeni od 1.000,00 
kuna i montaža u iznosu od 2.000,00 kuna 

Općina Primošten ujedno naručuje i održavanje me-
teo stanice uz godišnje troškove u ukupnom u iznosu od 
9.000,00 kuna (slovima: devettisućakuna).

Godišnjim troškovima održavanja podrazumijeva 
nadzor od dvadesetčetiri sata; mjesečne i izvranredne 
troškove obilaska komplet opreme, policu osiguranja 
te Fond /prikupljena sredstva koja se koriste za servi-
siranje opreme te ukupnu zamjenu opreme nakon 5 
godina rada/.

3.Sredstva za financiranje predmetne nabave osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

4. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten da sklopi Ugovor o nabavi, montaži i 
održavanju metereološke stanice u Primoštenu kojim će 
Općina Primošten i Udruge Šibenik Meteo – Motrenje 
i prognoziranje vremena svoje međusobne odnose 
regulirati.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-08/13-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 18. rujna 2013. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 18. 
rujna 2013. godine donosi:

ODLUKA
o odbijanju zamolbe

1.Općinsko vijeće jednoglasno odbija zamolbu 
Tomislava Marinov iz Primoštena, Karlovačka 55. za 
zajam.

2. Zamolba iz točke 1. ove Odluke nalazi se u privitku 
ovog zaključka i kao takav predstavlja njegov sastavni 
dio.

3.Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku 
Općine Primošten« 

Klasa: 421-02/13-01/3
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 10. prosinca 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

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

nabavi (Narodne novine broj 90/11 i 83/13) i članka 33. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten„ broj 3/13 i5/13) Općinsko vijeće Općine 
Primošten na svojoj 3. sjednici održanoj dana 18. rujna. 
2013. godine donosi:

 ODLUKA
o poslovnoj suradnji 

sa “B1 PLAKATI“ d.o.o.

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Od-
luku o uspostavljanju odnosa poslovne suradnje sa „B1 
PLAKATI“ d.o.o. iz Zagreba, Gorjanovićeva 25 kojoj 
suradnji je svrha funkcionalno, estetsko i ekološko 
uređenje kupališta na plažama Općine Primošten.

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Od-
luke, Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost 
na izravno sklopljeni Ugovor o poslovnoj suradnji; 
Klasa: 740-06/13-02/2; Ur.broj: 2182/02-01-13-2 d dana 
11.04.2013. godine sa pružateljem usluge „B1 PLAKA-
TI“ d.o.o. iz Zagreba  temeljem kojeg se druga strana 
obvezala postaviti i održavati: 14 svlačionica, tornjeve 
za spasioce te oglasnu kabinu/u svom vlasništvu/ sve po 
pitanju izgleda i dizajna u cijelosti prihvatljivog o strane 
ovog predstavničkog tijela, na primoštenskim plažama, 
ove i naredne ljetne sezone, najkasnije do 01. lipnja 
tekuće godine. Za slučaj kandidiranja za Plavu Zastavu 
druga strana obvezuje se i montirati info pano koji je 
temeljni uvjet za zadovoljenje kriterija dodjele Plave 
zastave na lokaciji u dogovoru sa općinom. 
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3. U smislu buduće uspješne suradnje na ime na-
knade u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna (slovima: 
dvadesettisućakuna) plus iznos PDV-a, za ustupljene 
lokacije za postavljanje svlačionica, tornjeva, oglasnih 
kabina te info panoa „ B1 PLAKAI“ d.o.o. obvezuju se 
za sezonu 2013.i za 2014. nabaviti dva tuša na kovanice, 
prvi do 15. svibnja 2013 odnosno drugi do 15. svibnja 
2014. izrađene od materijala otpornog na morsku sol - 
Inox tip 2SI; proizvođač „Marex elektrostroj“ iz Zadra,  
u vrijednosti svakog u iznosu od 10.000,00kuna ( slo-
vima: desettisućakuna) uvećano za iznos PDV-a.

4. Po primopredaji i financijskom poravnavanju 
tuševi prelaze u vlasništvo općine dok .

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 740-06/13-02/2
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 18. 
rujna 2013. godine donosi:

ODLUKA
o odbijanju zamolbe

1.Općinsko vijeće odbija zamolbu MATICE 
HRVATSKE iz Primoštena, Klasa: 053-02/13-02/1; 
Ur.broj: 366-13-1 od dana 03. rujna 2013. godine 
zaprimljene pod službenim brojem: 2647.

2. Zamolba iz točke 1. ove Odluke nalazi se u 
privitku ovog zaključka i kao takav predstavlja njegov 
sastavni dio.

3.Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku 
Općine Primošten« 

Klasa: 421-02/13-01/3
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 10. prosinca 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten („ 

Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 3. sjednici 
održanoj dana 18. rujna 2013. godine donosi:

 ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe 

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o načelnom prihvaćanju zamolbe za financijskom pot-
porom Boćarskog kluba „PRIMOŠTEN“iz Primoštena, 
Splitska 17; OIB: 74136458862, sukladno Proračunu i 
Odluci o izvršenju proračuna.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dana 11. rujna 2013 . godine Općini Primošten 
obratio se zamolbom Boćarski klub „PRIMOŠTEN“iz 
Primoštena, Klasa. 421-02/13-01/06; Ur.broj: 16-13-1 
zaprimljenom pod službenim brojem 2735 tražeći 
od općine da participira u troškovima redovitog rada 
kluba.

Klub bazira svoj program na okupljanju građana  
radi organiziranog bavljenja boćanjem i promicanju 
ovog športa posebice mladih.Klub ima 15. registriranih  
igrača. U sezoni 2013/14 namjera im je sudjelovati u 2. 
Županijskoj lizi a jesenski dio odigrat će u gostima jer 
nemaju boćalište sukladno propisanim standardima.

Budući je riječ o novoosnovanom klubu, skladno 
Proračunu Općine Primošten i Odluci o izvršenju istog, 
predlaže se konkretizirati zamolbu kluba radi osiguranja 
proračunskih sredstava.

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

Klasa: 421-02/13-01/06
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 11a. Odluke o komunalnom 

doprinosu („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj: 
1/13) i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni 
Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13), Općinsko 
vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. 
godine, u postupku razmatranja pojedinačnih zamolbi 
za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa, 
donosi:
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ZAKLJUČAK
o zauzetom stavu kod odlučivanja 
o pojedinačnim zahtjevima u svezi 

oslobađanja od plaćanja komunalnog do-
prinosaprilikom legalizacije

1. Utvrđuje se jednoglasno da pravo na oslobađanje 
od plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonito 
izgrađene građevine u postupku legalizacije, uz predu-
vjete utvrđene u Odluci o komunalnom doprinosu 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj: 1/13)  imaju 
podnositelji zahtjeva koji imaju prijavljeno prebivalište 
na području Općine Primošten najmanje pet (5) godina 
prije podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja 
komunalnog doprinosa.

2. Prebivalište na području Općine Primošten 
utvrđuje se službenom potvrdom „Uvjerenjem o 
prebivalištu“ Policijske Uprave Šibensko-kninske.

3. Uvjerenje o prebivalištu podnosi samac a za 
nekretnine koje predstavljaju bračnu stečevinu, uvjerenje 
su dužna dostaviti oba supružnika.

4. Službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten - Službe za komunalne poslove, zadužen za 
donošenje rješenja o komunalnom doprinosu, sukladno 
ovom zaključku odnosno točki 1. 2 i 3, donijet će rješenja 
za 40 predmeta-zamolbi koje su zaprimljene u općini do 
održavanja sjednice Vijeća te postupiti po žalbi sukladno 
odredbama zakona. 

5. Utvrđuje se da su tri (3) žalbe pod rednim brojem 
1., 2. i 3. jednoglasno odbijene.

6. Zamolbe iz točke 1. ove Odluke i tabela popisa 
podnositelja zamolbi za oslobađanje od plaćanja komu-
nalnog doprinosa počevši od rednog broja 1. zaključno 
sa rednim brojem 40., uključujući i tri (3) žalbe nalaze 
se u privitku ove Odluke i kao takve predstavljaju njen 
sastavni dio.

7. Ova Odluka stupa danom donošenja a objavit će 
se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“. 

Klasa: 363-05/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-01
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 18. 
rujna 2013. godine donosi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 
Godišnjeg plana i programa rada

Dječjih vrtića Općine Primošten za 
pedagošku godinu 2012./2013.

1. Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o izvršenju 
Godišnjeg plana i programa rada Dječjih vrtića 
Općine Primošten DV „Bosiljak“za pedagošku godinu 
2012./2013.

2. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa 
rada Dječjih vrtića Općine Primošten za pedagošku 
godinu 2012./2013. nalazi se u privitku ovog zapisnika 
i kao takvo predstavlja njegov sastavni dio.

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

Klasa: 053-01/13-01/05
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 18. rujna 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 38.,39.i 40. Zakona o ustanovama 

(„ Narodne novine „  broj 76/93, 29/97 i 47/99 i 35/08) 
i članka 34.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 
(Narodne novine ,broj 10/97 i 107/07), članka 32 stavka 
2. točke 1. .Statuta Dječjih vrtića Općine Primošten 
–Dječji vrtić „Bosiljak“ i članka 29.Statuta Općine 
Primošten (Službeni Vjesnik Šibensko-kninske županije 
,broj 7/09) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 
3..sjednici održanoj dana 18.rujna 2013 godine donosi

ODLUKA 
o davanju suglasnosti na

izbor članova Upravnog vijeća Ustanove 
Dječji vrtići Općine Primošten  

DV „ Bosiljak“

Članak 1.
U Upravno vijeće Ustanove Dječji vrtići Općine 

Primošten DV „ Bosiljak“ imenuju se: 
1. Davorka Skorin -predsjednica Upravnog vijeća /

predstavnica Osnivača/
2. Tomislav Gobov- član Upravnog vijeća /pred-

stavnik Osnivača/
3. Anita Perkov - član Upravnog vijeća /predstavnica 

Osnivača/
4. Erika Nižić – član Upravnog vijeća /predstavnica 

odgojitelja/ 
5. Željka Bakotić-član /predstavnica roditelja/

Članak 2.
2. Predsjednica Upravnog vijeća iz točke 1. ovog 

rješenja imenuje se ponovno na mandat od dvije godine 
dok se članovi Upravnog vijeća biraju na mandat od 
četiri godine.
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Članak 3.
3.Ovo Rješenje objavit će se u „ Službenom vjesniku 

Općin Primošten“. 

Klasa:021-05/13-02/1
Ur.broj:2182/02-01-13-2
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten („ 

Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 3. sjednici 
održanoj dana 18. rujna 2013. godine donosi:

 ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe  
MNK „PRIMOŠTEN““

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Od-
luku o prihvaćanju zamolbe Malonogometnog kluba 
„PRIMOŠTEN“iz Primoštena, Mala Raduča 16/ bivša 
Ul. Dr. Franje Tuđmana/, OIB: 34132415075, u iznosu 
od 7.000,00 kuna(slovima: sedamtisućakuna) na ime 
sponzorstva kao financijske podrške troškova kotizacije 
za nastup kluba u 3. HMNL županije Šibensko knin-
ske.

2. Isplata citiranog iznosa iz točke 1. ove Od-
luke obavit će se na dostavljeni žiro račun na broj: 
HR062340009 – 1110595510.

3. Svoje će međusobne odnose obje strane regulirati 
posebnim ugovorom.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Dana 09. rujna 2013 . godine Općini Primošten obra-
tio se zamolbom Malonogometni klub „PRIMOŠTEN“iz 
Primoštena, Klasa. 421-02/13-01/82; Ur.broj: 16-13-1 
zaprimljenom pod službenim brojem 2724 tražeći od 
općine da participira u troškovima kotizacije za nastup 
kluba u 3. HMNL županije Šibensko kninske.

Udruga bazira svoj program na radu s mladima, pro-
moviranju nogometa kao tjelesne aktivnosti, prevenciji 
zdravlja te provođenju odgojnih mjera. U ostvarenju 
ciljeva kluba i daljnjoj motivaciji mnogo bi im značila 
financijska podrška kako to naglašavaju u svojoj za-
molbi.

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog di-
jela Proračuna Općine Primošten za 2013., godinu 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 9//12) Razd-

jela 001 – Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti A03 1003 
A100002 Donacije i sponzorstva  sportskim društvima i 
sportašima  R136; broj konta 3811 – Tekuće donacije u 
novcu,odobrava se ukupni iznos od 7.000,00 kuna.

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

Klasa: 421-02/13-01/82
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten (« 

Službeni vjesnik Općine Primošten“) broj 3/13 i 5/13 ), 
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 3.sjednici 
održanoj dana 18. rujna 2013. godine , donosi:

ZAKLJUČAK 
o zamolbi za prolongiranje roka 

vraćanja zajma

1. Općinsko vijeće donosi Odluku o zamolbi zaj-
moprimca Ante Zuban pok. Jose iz Primoštena, Splitska 
4, Klasa: 421-02/13-01/7; Ur.broj: 11-13-1 zaprimljene 
pod službenim rednim brojem 2740 za prolongiranje 
roka vraćanja zajma u iznosu od 100.000,00 kuna (slo-
vima: stotisućakuna) uvećanog za kamate, sve temeljem 
Ugovora o zajmu:Klasa: 403-02/12-01/1; Ur.broj: 
2182/02-02-12-3 -5 od dana 26. listopada 2012. godine 
na način da Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje 
Načelnika Općine Primošten na daljnje postupanje u 
konkretnom slučaju.

2. Zamolba iz točke 1. ove odluke kao i osnovni 
Ugovor o zajmu sastavni su dio ove Odluke i kao takvi 
nalaze se u privitku iste. 

3.Odluka stupa na snagu danom donošenja..

Klasa: 403-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-5
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 28. stavk 1. točka 3. Zakona o 

zaštiti i spašavanju („Narodne novine „ broj 174/04, 
79/09, 38/09 i 137/10) i članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 
3/13 i 5/13) Općinsko Općine Primošten dana na 3.. 
sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. godine donosi:

ODLUKA
o izradi usklađenja Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša i Plana  zaštite i spašavanja 

za područje Općine Primošten

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o izradi usklađenja Procjene ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša ( u daljnjem 
tekstu: Procjena) i Plana zaštite i spašavanja za područje 
Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Plan), ovlašteniku 
po izboru,  kojem ć povjeriti citiranu izradu sukladno 
važećim pozitivnim propisima.

2. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih 
i kulturnih dobara i okoliša i Plan zaštite i spašavanja 
za područje Općine Primošten Izrađivača „ NW –wind 
d.o.o. – oznaka dokumenta : ŠKŽ 015, Varaždin, siječanj 
2012. godine, sastavni su dio ove Odluke i kao takvi 
nalaze se u privitku iste.

3. Sredstva za financiranje izrade usklađenja Procjene 
i Plana osigurava Proračun Općine

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 810-03/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-3
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

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

nabavi („Narodne novine“ broj 90/11 i 83/13) i članka 
33. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine 
Primošten „broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine 
Primošten na svojoj održanoj 3. sjednici od dana 18. 
rujna 2013. godine donosi:

 ODLUKU

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o izradi elaborata nerazvrstanih prometnica na lokaciji 

u Primošten koji se sastoje od geodetske situacije trase 
puta za potrebe izrade elaborata  nerazvrstanih promet-
nica i katastarskih elaborata nerazvrstanih prometnica 
do 20 parcela.

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Od-
luke, prihvaća se ponuda Isporučitelja usluge sukladno 
ponudi „GEODEZIJE“ d.o.o. iz Šibenika, broj: 2013 
- 0211 od dana 04.09. 2013. koju uslugu će Općina 
Primošten izravno naručiti po cijeni izrade predmetnog 
elaborata u ukupnom iznosu od 69.300,00 kuna (slovima: 
šezdesetdevettisućatristokuna) plus iznos PDV-a.

3.Sredstva za financiranje predmetne nabave osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

4.Općina Primošten i„GEODEZIJE“ d.o.o. iz 
Šibenika, Kralja Zvonimira 42, OIB: 03698722831, 
zastupanog po Direktoru Božidaru Ćulav svoje će 
međusobne odnose regulirati posebnim ugovorom.

5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 936-03/13-02/2
Ur.broj: 2182/02-02-13-2
Primošten, 18. rujna 2013. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ 
broj; 125/11), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) 
i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama 
Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske 
županije„ broj; 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten 
na svojoj 3. sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. 
godine donosi:

ODLUKA
o izravnom davanju u zakup čest. zgr. 965 

k.o. Primošten

1. Centru za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ - 
podružnici „Maslina“ čest.zgr. 965 K.O. Primošten, 
u stvarnom i zemljišnoknjižnom vlasništvu Općine 
Primošten, u naravi školska zgrada s pripadajućim 
zemljištem površine 2.011m2 Bratski Dolac, nakon 
isteka 20-godišnjeg roka zakupa iz čl. 3. Ugovora o 
zakupu Broj:631/93, odobrava se daljnje korištenje 
davanjem u izravan zakup.

2. Zakup poslovnog prostora iz čl. 1 ove odluke, 
odobrava se na neodređeno vrijeme isključivo u svrhu 
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smještaja štićenika Centra.
3. Zakupnina poslovnog prostora iz točke 1. ove 

Odluke utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 7.000,00 
kuna.

4. U slučaju odluke Ministarstva o neprihvaćanju 
iznosa zakupnine iz čl. 3 ove odluke, ovlašćuje se 
Načelnik Općine Primošten da sa Ministarstvom 
socijalne skrbi, Centrom za odgoj i obrazovanje 
„Šubićevac“- podružnica „Maslina“ sklopi ugovor o 
zakupu bez naknade. 

5. U slučaju zaključivanja ugovora sukladno čl. 3 
odnosno 4. ove Odluke, utvrđuje se obveza Centra da 
podmiruje sve tekuće materijalnih troškova vezanih 
uz korištenje prostora kao je i bilo prethodno utvrđeno 
ugovorom iz točke 1. ove Odluke.

6. Pravna služba Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Primošten zadužuje se izraditi Ugovor o zaku-
pu.  

7. Danom stupnja na snagu ove Odluke sve ranije 
Odluke Općinskog vijeća vezane uz status čest.zgr. 965 
K.O. Primošten, stavljaju se van snage.

8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja o ob-
javit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

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

nabavi („Narodne novine“ broj 90/11 i 83/13), članka 
33. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine 
Primošten „broj 3/13 i 3/13) Općinsko vijeće Općine 
Primošten dana 18. rujna 2013. godine donosi:

 ODLUKU
o nabavi linijske rešetke 

za potez Ulice Mala Raduča

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi od-
luku o nabavi linijske rešetke za potez Ulice Mala 
Raduča /starog naziva Ulica Dr.Franje Tuđmana „ u 
Primoštenu

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke 
za potrebe uređenja kraka Primoštena, izravno će se 
naručiti predmetna rešetka od Isporučitelja“JADRAN 
KAMEN“ d.o.o. iz Kaštel Sućurca , Cesta Dr. Franje 
Tuđmana 13; OIB: 73514913977 po /identičnoj cijeni 
provedenog natječaja za rekonstrukciju Ul. Dr. Franje 
Tuđmana/ u iznosu od 49.221,19 kuna ( slovima: četrd
esetdevettisućadvjstodvadesetjednakunadevetnaestlipa) 
sa uračunatim iznosom PDV-a.

3.Sredstva za financiranje predmetne nabave osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

4. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten da ime i za račun općine, u maniri dobrog 
domaćina, poduzme sve potrebne radnje i sklopi Ugovor 
o nabavi linijske rešetke iz točke 2. ove Odluke.

5.Općina Primošten i „ JADRAN KAMEN“ d.o.o 
svoje će međusobne odnose regulirati posebnim ugo-
vorom.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-08/13-02/2
Ur.broj: 2182/02-02-13-1
Primošten, 18. rujna 2013. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

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

nabavi („Narodne novine“ broj 90/11 i 83/13), članka 
33. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine 
Primošten „broj 3/13 i 3/13) Općinsko vijeće Općine 
Primošten dana 18. rujna 2013. godine donosi:

ODLUKU
o nabavi kamenih rubnjaka u sklopu radova 

uređenja Mala Raduče

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o nabavi kamenih rubnjaka u sklopu radova uređenja 
Mala Raduče /starog naziva Ulica Dr.Franje Tuđmana“ 
u Primoštenu

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke 
za potrebe uređenja kraka Primoštena, izravno će se 
naručiti rubnjaci od Isporučitelja“JADRAN KAMEN“ 
d.o.o. iz Kaštel Sućurca , Cesta Dr. Franje Tuđmana 13; 
OIB: 73514913977 od 54.782,50 kuna ( slovima: pede
setčetiritisućesedamstoosamdesetdvijekunepedesetlipa) 
sa uračunatim iznosom PDV-a.

3.Sredstva za financiranje predmetne nabave osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

4. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten da ime i za račun općine, u maniri dobrog 
domaćina, poduzme sve potrebne radnje i sklopi Ugovor 
o nabavi rubnjaka iz točke 2. ove Odluke.

5.Općina Primošten i „ JADRAN KAMEN“ d.o.o 
svoje će međusobne odnose regulirati posebnim ugo-
vorom.
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6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-08/13-02/3
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 18. rujna 2013. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________
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Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama 

u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj: 28/10), članka 12. Odluke o 
ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 
7/09) i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 3. sjednici održanoj dana 18. rujna 
2013. godine, donosi:

ODLUKA 
o izmjeni i dopuni Odluke

o koeficijentima za obračun plaća službenika
Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Primošten

Članak 1.
U članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaća 

službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01
-13-1 Primošten, od dana 19. srpnja 2013. godine; u 
točki 3. „Savjetnik-tajnik Općine“ s brojem izvršitelja 
2., i koeficijentom 1,50.; dijeli se na; „Savjetnik-tajnik 
Općine“ s koeficijentom 1,50 i „Savjetnik-tajnik 
načelnika“ s koeficijentom 1,20. koji se stavlja umjesto 
rednog broja 4. „Savjetnik za odnose s javnošću“ koji 
se ukida.

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

javit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 363-01/13-01/1
URBROJ: 2182/02-01-13-1
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                 

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

____________________

II.
NAČELNIK 

OPĆINE PRIMOŠTEN
28
Na temelju članka 35.b 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 članku 47. stavku 1. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 3/13 i 5/13), 
Načelnik Općine Primošten podnosi: 

 POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA 
OPĆINE PRIMOŠTEN

    za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 
2013. godine

I. UVODNE NAPOMENE

Ovim Izvješćem, službeno osmom po redu odnosno 
koje kao Nositelj izvršnog tijela podnosim na već 
uobičajen način 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 
upravo u tijeku, u vremenskom razdoblju prve polovice 
odnosno od početka siječnja do konca lipnja tekuće 
2013. godine.

Usput napominjem da sukladno rezultatima 
ovogodišnjih redovnih i drugih po redu neposrednih 
lokalni izbora za Načelnika i Zamjenika Načelnika, kako 
drugih tako i naše Općine Primošten, nisu imali nikakvog 
utjecaja na kontinuiran s slijed redovitog izvješćivanja 
na način kako to važeći pravni propisi nalažu.

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 tekuće godine u 
vlastitom službenom glasilu “Službenom vjesniku 
Općine Primošten“ počevši od službenog broja 1/13. a 
zaključno s objavama u broju 4/13. datuma 17. travnja 
2013. godine. Dakle riječ je o brojevima koji su dati u 
tisak  a pripadaju vremenskom razdoblju  zaključno sa 
30.  lipnja ove godine.

Tijekom godine ovo predstavničko tijelo Općine 
Primošten u svom prošlom mandatu do trenutka 
raspuštanja temeljem Odluke Vlade RH o raspisivanju 
redovitih lokalnih izbora, budući je riječ o izbornoj go-
dini kako za sva izvršna i predstavnička tijela lokalne 
i područne ( regionalne  samouprave) na području RH,  
donijelo je ukupno 75 odluka, što općih  ili pojedinačnih 
akata. Svi akti reprezentativno su objavljeni na našoj 
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službenoj web stranici i kao kroz pregled „ Službenog 
vjesnika Općine Primošten „. Svima su bez rezerve i 
neograničeno dostupni u svakom trenu na uvid

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, kako je 
to već pregledno iznijeto Općinskom vijeću Općine 
Primošten, Proračun Općine Primošten za 2013. godinu 
i projekcijama za 2014. i 2015. godinu donijet 10. pros-
inca 2012.godine na 35.. sjednici Općinskog vijeća. 
Objavljen je u posljednjem prošlogodišnjem broju našeg 
službenog glasila „ Službeni vjesnik Općine Primošten 
broju 9/12 zajedno sa Planom razvojnih programa za 
2013. s projekcijom za 2014. i 2015. godinu te Odlu-
kom o izvršenju Proračuna za 2013. godinu. Navedeni 
opći akt ima poseban financijski značaj. U njegovom 
sklopu su svi prateći godišnji Programi implementirani 
u stavke,čiji su prijedlozi pripremljeni u suradnji sa 
Službom računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela. 
U prvom polugodištu imajući u vidu kadrovske smjene 
u službi računovodstva za sad još nije bilo rebalansa što 
ne znači da ne postoji potreba za izradom istog.

Radu specifičnosti situacije i na inicijativu općine 
angažirana je revizijska tvrtka „HODICON“ d.o.o. iz 
Zagreba, radi slijeda događanja koji se vezuju uz rad 
službe financija i računovodstva, čiji je angažman bio 
potreban radi financijske kontrole poslovanja općine 
koji je iz razloga krajnje objektivnosti trebao iz prve 
ruke ukazati na stvarno stanje u računovodstvu. Slije-
dom naprijed iznijetog za interne potrebe zatražene su 
revizijske usluge za period od 2010. do 2012. uključujući 
i početak tekuće godine.

Na područje prostorne regulative, sukladno odred-
bama najnovijeg Zakona o prostornom uređenju i grad-
nji donijeto je više odluka objavljenih u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten„ u brojevima od broj 1 – 
4/!3) redom kako u nastavku slijedi: 

- Odluka o donošenju IV Izmjena i dopuna PPUO 
Primošten po dobivenoj i zaprimljenoj suglasnosti Mini-
starstva graditeljstva i prostornog uređenja na istog

- Odluka o izradi V Izmjena i dopuna PPUO 
Primošten 

Za podsjetiti je vijećnike da je u konkretnom vre-
menskom razdoblju bila održana javna rasprava u ti-
jeku izrade Prijedloga  UPU naselja Dolac  kao i javna 
rasprava u tijeku iZrade Prijedloga DPU novog groblja 
Primošten.

Imajući u vidu prostorni plan županije blagovremeno 
i aktivno je sudjelovala i naša općina pa je po tom pitanju 
bio donijet zaključak o načelnom  prihvaćanju Nacrta 
konačnog prijedloga (ciljanih) izmjena i dopuna (IV) 
PPU Šibensko kninske županije.

Napominjem da struka radi na petim izmjenama 
PPUO Primošten tako da je za potrebe istih  bila održana 
i prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta.

 
III.UPRAVLJANJE  FINANCIJAMA I IMOVINOM 

OPĆINE

U aktualnom razdoblju koje je predmet ovog. 
Izvješća, upravo se aktualiziralo korištenje javne 
površine na području Općine Primošten u 2013. godinu 
koje je još u tijeku. Naknade od navedenog korištenja 

javnih površina po osnovi postavljanja štekata, postav-
ljanja štandova i parkinga redoviti su prihod općine koji 
puni proračunsku blagajnu.Planirano je realizirano, a 
ugovori su sklapani po prethodnoj uplati najpovoljni-
jih odabranih ponuda z štandove. Za parkirno mjesto 
cijena naknade za sezonu definirana je odlukom ovog 
predstavničkog tijela.. Posebno ističem da se prihodi 
od štekata slijevaju u općinski proračun ali ne baš onim 
tempom kako bi to trebalo biti.

Kao i svake godine do sada interes za korištenje 
javne površine u Primoštenu je u kontinuiranom porastu. 
Atraktivnost novouređenog frekventnog kraka koji 
seže sve do Bedema, inače je to potez  bivše Ulice dr. 
Franje Tuđmana, kojoj je vraćen njen stari naziv „Mala 
Raduča“ ne treba posebno isticati koliko je utjecaj imao 
na ponuđene iznose naknada internom konkurencijom 
potencijalnih ponuditelja.

Svi sklopljeni ugovori u tabelarno su prikazani u 
evidenciji Službe  Tajništva iz koje je brzo i jednos-
tavno vidljiv broj sklopljenih ugovora tijekom prošle 
godine. 

U slučajevima prodaje nekretninama u vlasništvu 
Općine Primošten apsolutno se poštuje dosadašnja 
praksa. Uvijek se obavezno ide na raspisivanje natječaja 
o prodaji po prethodnoj odluci ovog predstavničkog 
tijela.Nekretnina po običaju prvo bude identificirana 
od strane ovlaštenog geodeta sa svim potrebnim po-
dacima, 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 konkretne 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 postupanjem 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 tri.(3) natječaja za 
prodaj nekretnina na području naše općine, koji postupci 
su okončani sklapanjem Ugovora o kupoprodaji.

Postupaka prodaje državnog poljoprivrednog 
zemljišta na našem području nikako nije bilo. 

IV. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

Prvu polovicu 2013. godine uglavnom su obilježila 
dva postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj 
nabavi „ Narodne novine 90/11i novim izmjenama u 
broju 83/13 koji su objavljeni u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave Narodnih novina. Ovogodišnja nabava sva 
je u znaku realizacije Zdravstvene stanice u Primoštenu. 
U praksi se držimo otvorenih postupaka javne nabave 
kao najtransparentnijim jer omogućavaju svim zain-
teresiranim gospodarskim subjektima da ravnopravno 
sudjeluju pod jednakim uvjetima a općina na taj način 
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dobiva odgovarajuću kvalitetu za svoj novac, naravni imajući u vidu redovit kriterij za odabir najpovoljnije ponude 
– najnižu cijenu. Podaci se o naprijed navedenim postupcima redovito ažuriraju na općinskom Profilu Naručitelja 
odnosno našoj službenoj web stranici u vidu dodatnih informacija i Obavijesti o sklopljenim Ugovorima o javnoj 
nabavi

Aktualna nabava roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti redovito je praćena te evidentirana kroz Plan na-
bave za 2013.i njegove izmjene. Za zaključiti je sukladno potrebama citiranog razdoblja nabava tijekom drugog 
polugodišta, dakle gledano na razdoblje tekuće godine, nadalje po svom predmetu bila raznovrsna što je samo po 
sebi već dosta dobar pokazatelj nastavka redovnih aktivnosti

1.električna energija                                                  69.999,00kn R048…………
2. tisak vlastitog službenog glasila                            69.999,00kn R138………………
3. uredski materijal                                                    69.999,00kn R025………………
4. nadzor izvođenja radova                                        69.900,00kn R072-1,075-6,149-1
5.nabava nafte za klimatizaciju                                  40.000,00kn R027……………
6.izrada 3D proj.dokumentacije
   za proširenje Rive žrtava Dvainke                          65,000,00kn R084-1……………
7.publikacija „11 g. uspjeha O.P.“                            65.000,00kn R138……………….
8.održavanje računala i računalna oprema               38.500,00kn R035,047-1,047-2
9.premija osiguranja zgrade „TRN“                         40.000,00kn R037……………
10.ulaganje u računalne programe                              20.000,00kn R047…………...
11.izrada projektne dokumentacije                             69.900,00kn R061,059,083
12.deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija                 69.999,00kn R052………………
13.prilazi za invalide                                                   50.000,00kn R060…………
14.signalizacija 69.999,00kn R063………
15.ulične ploče i kućni brojevi 11.550,00kn R064………………
16.održavanje šetnice 69.999,00kn R069…………
17.hortikultura javnih površina 50.000,00kn R050…………
18. službena web. stranica 34.000,00kn R035………………
19.izrada općinskih štandova 69.000,00kn R151……………
20.izrada gl. i izvedb. projekta
     Zavjetovališta Gospe od Loreta  69.000,00kn R065………………
21. ispitivanje javnog mnijenja                                                                                 17.000,00 kn
22. radovi na pripremi  igrališta                                                                                68.868,00 kn
23..sanacija šetnice                                                                                                    16.007,50 kn
24. prijevoz 4250m3 kamena iz iskopa                                                                    65.000,00 kn
25. izrada DPU novog groblja Primošten                                                                 55.000,00 kn
26. mljevenje kamena                                                                                               69.999,00 kn
27. izrada UPU Dolac                                                                                               69.800,00 kn
28. usluge revizije                                                                                                      65.000,00kn 
29. usluge županijskog radija                                                                                     11.500,00kn
30. nabavka  kamena                                                                                                 69.000,00kn.
31 info pult                                                                                                                69.999,00kn
32. izrada izv. projekta Ia i IIb Faze
sustava odvodnje Primoštena                                                                               54.000,00kn
33.izrada izvedbenih elektroinstalaterskih projekata 
     za CS /crpna stanica/Lučica, Kremik,
     Uređaj i uređaj za pročišćavanje voda                                                                 68.000,00kn
34. projekt“Svi u Primošten“.                                                                                   53.500,00kn
35.radovi obloganja zida                                                                                           50.000,00kn
36 solari za kućanstva                                                                                               60.000,00kn.
37. izrada UPU zone solarne elektrane (IE) „BOJANA“……………………… 45.000,00 kn
38. instalacije za potrebe postavljanja
      pneumatskih stupova                                                                                       25.000,00 kn
39.izrada upojnog bunara                                                                                       26.210,00 kn
40. uređenje dr. prostorija Kalina
      O mjesta Stavor                                                                                               11.401,04 kn
41.radovi uređenja u Bilom                                                                                    64.300,00 kn
42. stručni nadzor nad građnjem DZ                                                                      69.000,00 kn
43. Radovi uređenja u Splitsko ulici                                                                       69.000,00 kn
44. vertikalna signalizacija                                                                                       20.000,00 kn
Dakle da se naslutiti da će, sudeći pobrojanim stavkama, ovu godinu obilježiti raznolike aktivnosti. Posebni 

mjesto ima Zavjetovalištu Gospe od Loreta. Stoga je u auli kata polivalentnog objekta  višenamjenske zgrade „TRN“ 
u prvoj polovici tekuće godine bila izložena i maketa na uvid svih zainteresiranih koji su svojim prijedlozima, 
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primjedbama i mišljenjima mogli aktivno sudjelovati.
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 imaju 
redovit tijek..

Tijekom 2013., 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 globalno 
krizi ne nazire kraj.

S aspekta turističke sezone 2013., koja još traje 
sve govori da je zadovoljavajuća čak i bola nego 
prošlogodišnja.. Primošten nadalje pridržava 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

Prijateljski odnosi održavaju se i njeguju. Nije 
isključeno da se realizira uzvratni posjed prijateljskom 
Appiru ali o tom potom nešto više u ovogodišnjem 
izvješću.

Činjenica je da postoje kvalitetni temelji dugoročne 
suradnje i prijateljstva koji ima za svrhu obogaćivanjem 
posebnog poglavlja naše lokalne samouprave.

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 sve aktualne potrebe 
i problematiku, te u većini slučajeva izaći u susret 
i financijski 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 i ove godine ponovno sudjeluje na 
natječaju Ministarstva kulture koji je još u tijeku radi 

mogućnosti sufinanciranja nabavke knjižne građe na 
način da odobrena sredstva po zamišljenom modelu 
jedinica lokalne samouprave mora također vlastitim 
proračunskim sredstvima osigurati. Rad knjižnice je 
moderniziran jer je kako sam u svom posljednjem 
izvješću isticao, knjižnica je informatički opremljena po 
prvi put od njenog osnutka. Fond knjižne građe kazao bih 
skromno, ne bi se stidio jedne knjižnice velikog grada. 

Općinski Proračun osigurava 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 lipnja isplaćeno je ukupno tri(3) naknade dok su 
tri zahtjeva odbijena iz razloga što ne ispunjavahu uvjete 
za isplatu sukladno odluci ovog predstavničkog tijela. 
Napominjem da zahtjevi i dalje pristižu a rješavaju se 
u najkraćem roku. 

Svjedoci smo da je  zaživio novi Zakon o lokal-
noj područnoj /regionalnoj/ samoupravi te da je naša 
općina koja broji oko tri tisuće stanovnika svrstana u 
grupu općina do 5.000 stanovnika. U prilog navedenoj 
tvrdnji ide i konstatacija da danas u vijeću sjedi trinaest 
umjesto nekadašnjih jedanaest vijećnika. po pitanju na-
cionalnih manjina također nema bitnih izmjena niti su se 
promijenili uvjeti na način da bi predstavnici nacionalne 
manjine s našeg lokalnog područja morali biti zastupljeni 
u predstavničkom tijelu općine niti to da bismo imali 
obvezu imati Vijeće nacionalnih manjina.

Općina ni u kom slučaju ne odustaje od planiranog 
projekta Doma zdravlja. Zdravstvena stanica je u žiži 
zbivanja. Sukladno prošlogodišnjim odlukama našeg 
predstavničkog tijela uredno je proveden natječaj za 
radove građenja. Interes se pokazao za sada najvećim. 
Naime, sudjelovalo je ukupno 13 ponuditelja. Postupak 
je bez ikakvih zamjerki proveden. 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 je aktualan 
kredit za sufinanciranje kapitalnog projekta „Građenje 
Zdravstvene stanice u Primoštenu“. 

Postupak za nabavu kredita  za sufinanciranje kapital-
nog projekta Općine Primošten“ Građenja Zdravstvene 
stanice u Primoštenu“u iznosu od 5.000.000,00kuna 
(slovima: petmilijunakuna) uz valutnu klauzulu EUR, 
sukladno Odluci Općinskog vijeća o namjeri kreditnog 
zaduživanja Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten „broj  4/13, istoimeni i evidencijski 
broj nabave jiš je u tijeku. 

U fazi smo trenutnog mirovanja jer se čeka prethodna 
suglasnost za zaduživanje od Vlade RH  
sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku i načinu 
zaduživanja jedinica lokalne samouprave. Procedura s 
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obavezno mora poštovati i radi se na tome.
Budući su sredstva kredita namjenska, način 

korištenja izravno vezan uz dinamiku radova građenja, 
stvarni obračun vršit će se adekvatno financijskoj 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 nad-
zorni 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 obračuna

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 se čeka zatražena 
suglasnost za zaduženje. 

Općinska službena web. stranica  redovito se ažurira 
podacima i novim aktualnim sadržajima. Kako se mi-
jenjaju pravni propisi, zahtjevi su sve kompleksniji i 
trebalo je po tom pitanju povući određene korake. Novi 
koncept službene web stranice podliježe zahtjevima koji 
proizlaze 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,  da ne duljim, bez obzira na sve pobrojano, 
još uvijek imam običaj kazati“Sve ovo može biti još 
bolje“. 

Imajući u vidu dosadašnju situaciju u 2013. gledano 
Općina Primošten funkcionira na zavidnom nivou. 
Pravi izazov tek je pred nama. O tome više u narednom  
izvješću.

Općinskom vijeću ostavljam da zauzme svoj stav u 
pogledu naprijed iznijetog.

KLASA: 380-01/13-02/1
UR.BROJ: 2182/02-02-13-1
Primošten, 23. kolovoza 2013. godine 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

29
Sukladno Odluci o odabiru korisnika sredstava Fonda 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost KLASA: 
310-34/13-06/11 URBROJ: 563-04-01/05-13-02 od dana 
7. ožujka 2013. godine i Natječaja Općine Primošten za 
sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava 
od dana 26. ožujka 2013. godine na temelju članka 45. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ broj 3/13 i 5/13) Načelnik Općine Primošten 
13.09.2013. donosi:

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za 
provođenje programa poticanja korištenja 
obnovljivih izvora energije u kućanstvima 

na području  Općine Primošten

I.
Osniva se Povjerenstvo za provođenje programa 

poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u 
kućanstvima na području Općine Primošten (u daljnjem 
tekstu: „Povjerenstvo“).

II.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Ante Bogdan, viši stručni suradnik za komunalne 

poslove
2. Milan Erceg,  viši stručni suradnik – komunalni 

redar
3. Ivica Babačić, prometni redar

III.
Zadaci povjerenstva su:
- surađuje i kontaktira sa Fondom,
- daje odnosno prosljeđuje informacije u svezi 

konkretnog natječaja te zaprima prijave,
- obavlja pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava,
- izrađuje listu prednosti i rangira pristigle po-

nude
- predlaže odabir korisnika sredstava
- provodi kontrolu prijavljenih podataka, a po 

odabiru i foto dokumentira obiteljske kuće Korisnika 
(po potrebi može predložiti sudjelovanje stručne osobe 
radi pregleda građevine),

- brine o oglašavanju (oglasna ploča Općine 
Primošten i službena web stranica Općine),

- zaprima i obrađuje eventualne prigovore
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- prijedlog odluke o odabiru te eventualni prigovor 
prosljeđuje načelniku na odlučivanje,

- po konačnosti Odluke o odabiru podnosi Izvješće 
o provođenju predmetnog Programa,

- dostavlja Fondu potrebnu dokumentaciju
- prosljeđuje zahtjev za isplatu bespovratnih sred-

stava
- odobrava zahtjev za povratom sredstava Koris-

niku i
- druge poslove po potrebi. 

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

javit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 351-02/13-02/2
URBROJ: 2182/02-02-13-2
Primošten, 02. rujna 2013.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

30
Na temelju članka 45. stavka 1. točke 19. Stat-

uta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“) 3/13 i 5/13) dana 18. rujna 2013. godine 
Načelnik Općine Primošten donio je sljedeću:

ODLUKU 
o imenovanju v.d. ravnateljice 

Dječjih vrtića Općine Primošten  D.V. 
„BOSILJAK“

1. Ne prihvaća se prijedlog Upravnog vijeća Dječjih 
vrtića Općine Primošten D.V. „BOSILJAK“ da se za 
ravnateljicu imenuje Anamarija Fuštin iz Šibenika.

2. Za v.d. ravnateljicu Dječjih vrtića Općine 
Primošten D.V. „BOSILJAK“u Primoštenu im-
enuje se Erika Nižić iz Primoštena, Crnica 7A; OIB: 
58714179368, koju funkciju će obnašati na određeno 
vrijeme od šest(6) mjeseci počevši od dana 04. listopada 
2013.godine.

3. Sukladno utvrđenom u točki 1. i 2. ove Odluke 
nalaže se poništiti provedeni natječaj i raspisati novi 
prije isteka roka od šest (6) mjeseci.

4. Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku 
Općine Primošten“, a stupa na

Snagu danom upisa činjenice razrješenja v.d. 
ravnateljice u sudski registar

Trgovačkoga suda u Zadru - Stalna služba u 
Šibeniku.

Klasa: 053-01/13-02/1
Ur. broj: 2182/02-02-13-2
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

31
Na temelju članka 45.stavka1. točke 19. Statuta 

Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj 3/13 i 5/13) dana 13. rujna 2013. godine Načelnik 
Općine Primošten donio je sljedeću:

ODLUKU 
o imenovanju predstavnika Općine 

Primošten u sastavu Upravnog vijeća
Dječjih vrtića Općine Primošten 

 D.V. „BOSILJAK“

1. U sastav Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine 
Primošten  D.V. „BOSILJAK“ kao predstavnici Općine 
Primošten imenuju se tri predstavnika Općine Primošten 
i to: Davorka Skorin, Tomislav Gobov i Anita Perkov.

2. Upravno vijeće Dječjih vrtića Općine Primošten 
D.V. „BOSILJAK“ koje broji ukupno pet članova/plus 
predstavnik odgojitelja i predstavnik roditelja/ imenuje 
se na vrijeme od  četiri (4) godine.

3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ob-
javit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“. 

Klasa:021-05/13-02/1
Ur.broj:2182/02-02-13-1
Primošten, 13. rujna 2013. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

32
Na temelju članka 85. i 86. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji („Narodne novine„ broj: 76/07, 38/09, 
55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Primošten („ Službeni 
vjesnik Šibensko kninske županije“ broj 13/06,10/08, 
06/11, 08/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 
5/13) i članka 45.Statuta Općine Primošten („Službeni 
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vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 3/13 i 5/13) 
Načelnik Općine Primošten dana 11. rujna. 2013. godine 
donosi:

Z A K LJ U Č A K
o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Primošten 
za javnu raspravu 

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

2. Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog 
dijela Plana.

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Primošten da izvrši objavu javne rasprave sukladno 
članku 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(Narodne novine broj: 76/07,38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) 
u trajanju od 8 dana.

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

5.  Ovaj zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.

Klasa: 350-02/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-13-57
Primošten, 11. rujna 2013. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

33
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Primošten, Sv. Josipa broj 7
Tel.: 022/571-910;fax: 022/571-902

OBJAVA 
 JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Primošten 

1.Javna rasprava o prijedlogu V. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine  Primošten (u daljn-
jem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će od 23.rujna.2013.
do 01.listopada 2013. godine.

2. Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama 
Općine Primošten, Sv. Josipa broj 7 u Primoštenu s 
mogućnošću javnog uvida, svakog radnog dana od 
8,00 sati do sati do15,00 sati osim subotom, nedjeljom 
i blagdanom.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 
dana 26.rujna. 2013./četvrtak/ 2013.godine s početkom 
u 12,30 sati  u  prostorijama Općine Primošten – Ured 
načelnika.

4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe /s im-
enom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom/ 
primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa da-
nom 02. listopada 2013. godine do 14,00 sati na adresu: 
Općina Primošten – Općinski Načelnik , Sv.Josipa broj 
7, 22 202 Primošten. 

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

Klasa: 350-02/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-03-13-58
Primošten, 11. rujna 2013. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

34
Na temelju članka 85. i 86.. Zakona o prostornom 

uređenju i gradnji („Narodne novine„ broj: 76/07, 
38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi Ciljanih  
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone 
„UZ VOJSKE“ („ Službeni vjesnik Šibensko knin-
ske županije“ broj 10/11 i „ Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ broj 5/13) i članka 45.Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske 
županije„ broj 3/13 i 5/13) Načelnik Općine Primošten 
dana 11. rujna. 2013. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
o Prijedlogu Ciljanih  Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja
Zone „UZ VOJSKE“

1. Utvrđuje se Prijedlog Ciljnih Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana Zone „UZ VOJSKE“. za javnu 
raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2. Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog 
dijela Plana.

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
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Primošten da izvrši objavu javne rasprave sukladno 
članku 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
(Narodne novine broj: 76/07,38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) 
u trajanju od 8 dana.

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

5.  Ovaj zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.

Klasa: 350-02/13-01/6
Ur.broj: 2182/02-02-13-2
Primošten, 11. rujna 2013. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

    
____________________   

35
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Primošten, Sv. Josipa broj 7
Tel.: 022/571-910;fax: 022/571-902

OBJAVA 
 JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja 

Zone „UZ VOJSKE“ 

1.Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih Izmjena 
i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone „UZ 
VOJSKE“ (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će 
od 23.rujna.2013.do 01.listopada 2013. godine.

2. Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama 
Općine Primošten, Sv. Josipa broj 7 u Primoštenu s 
mogućnošću javnog uvida, svakog radnog dana od 
8,00 sati do sati do15,00 sati osim subotom, nedjeljom 
i blagdanom.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 
dana 26.rujna. 2013./četvrtak/ 2013.godine s početkom 
u 12,00 sati u prostorijama Općine Primošten – Ured 
načelnika.

4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe /s im-
enom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom/ 
primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa da-
nom 02. listopada 2013. godine do 14,00 sati na adresu: 

Općina Primošten – Općinski Načelnik , Sv.Josipa broj 
7, 22 202 Primošten. 

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

Klasa: 350-02/13-01/6
Ur.broj: 2182/02-03-13-3
Primošten, 11. rujna 2013. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________  

36
Na temelju članka 3. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i 
članka 45.  Statuta Općine Primošten (“Službeni glasnik 
vjesnik Općine Primošten”, broj: 3/13 i 5/13) načelnik 
Općine Primošten dana, 9. rujna 2013. godine, donosi:

I izmjene i dopune 
P  R  A  V  I  L  N  I  K A

o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Primošten

Članak 1.
U poglavlju IX UNUTARNJE USTROJSTVO NA-

ZIVI RADNIH MJESTA, OPIS POSLOVA, STRUČNI 
I DRUGI UVJETI, u članku 64. Pravilnika o unutarnjem 
redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13), pod 
III. SLUŽBA TAJNIŠTVA; 

Redni broj: 4., Kategorija II, Potkategorija savjet-
nik, Klasifikacijski rang 5 naziv: Savjetnik za odnose 
s javnošću  broj izvršitelja 1 i Redni broj: 5., Katego-
rija III, Potkategorija Stručni suradnik, Klasifikacijski 
rang 8, naziv Stručni suradnik, tajnica načelnika broj 
izvršitelja:1 ukidaju se.

Članak 2.
U poglavlju IX UNUTARNJE USTROJSTVO NA-

ZIVI RADNIH MJESTA, OPIS POSLOVA, STRUČNI 
I DRUGI UVJETI, u članku 64. Pravilnika o unutarnjem 
redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13), pod 
IV. SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, redni broj 
6. postaje redni broj 4.

 
Članak 3.

Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu stupa 
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na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 023-05/02-13-2
Urbroj: 2182/02-02-13-1
Primošten, 9. rujna 2013. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

37
Na temelju čl.45 stavka 1. točke 19. Statuta Općine 

Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 
3/13 i 5/13) načelnik Općine Primošten dana 18. srpnja 
2013. godine donio je sljedeću:

ODLUKU 
o razrješenju  v.d. ravnateljice

1.   Razrješuje se v.d.ravnateljica Anamarija 
Fuštin iz Šibenika – Brodarica, Obala Gaj 58; OIB: 
46465414010.

2.   V.d. ravnateljica se razrješuje s danom 04. listo-
pada 2013. godine.

3.   Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku 
Općine Primošten“, a stupa na snagu danom upisa 
činjenice razrješenja v.d. ravnateljice u sudski registar 
Trgovačkoga suda u Zadru - Stalna služba u Šibeniku.

Klasa: 053-01/13-02/2
Ur. broj: 2182/02-02-13-1
Primošten, 18. rujna 2013. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

III. 
TAJNIK

7
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ br. 5/13) u Odluci o vrijednosti boda 
za obračun komunalne naknade „ Službeni vjesnik 
Šibensko kninske županije „ broj 13/10 uočena je tiskar-
ska greška, te Tajnik Općine Primošten daje:

I S P R A V A K

U tekstu članka 1. iza riječi „za 2011. godinu“nastavlja 
se riječima „ i nadalje“.

Klasa: 363-05/10-01/12
Ur.broj: 2182/02-03-13-44/1
Primošten, 02. rujna 2013. god 

OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI  ODJEL      

TAJNIK:
Dijana Rinčić, dipl.iur., v. r.   

____________________  

8
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ br. 5/13) u Programu financiranja političkih 
stranaka i nezavisnih lista za 2013. godinu„ Službeni 
vjesnik Općine Primošten“  broj 9/12 „uočena je tiskar-
ska greška, te Tajnik Općine Primošten daje:

I S P R A V A K

   U zaglavlju teksta Programa čiji se naslov ispravlja 
jer treba da glasi „Program za financiranje političkih 
stranaka i članova predstavničkog tijela  
Općine Primošten izabranih s liste grupe birača za 2013.“ 
koji se odnosi na pravni izvor i naziv zakonskog propisa 
temeljem kojeg se isti donosi, umjesto „članka 12. i 
26. stavka 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, 
nezavisnih lista i kandidata („ Narodne novine „ broj 
1/07)“ treba pisati:

„ Na temelju članka 3. Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („ Narodne 
novine „ broj 24/11 i 61/11)„

Klasa: 402-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-03-13-1/1
Primošten, 26. rujna 2013. god 

OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI  ODJEL      

TAJNIK:
Dijana Rinčić, dipl.iur., v. r.   

____________________  

9
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ br. 5/13) u Programu financiranja političkih 
stranaka i nezavisnih lista za 2012. godinu„ Službeni 
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vjesnik Općine Primošten“  broj 1/12 „uočena je tiskar-
ska greška, te Tajnik Općine Primošten daje:

I S P R A V A K

   U zaglavlju teksta Programa čiji se naslov ispravlja 
jer treba da glasi „Program za financiranje političkih 
stranaka i članova predstavničkog tijela  
Općine Primošten izabranih s liste grupe birača za 2012.“ 
koji se odnosi na pravni izvor i naziv zakonskog propisa 
temeljem kojeg se isti donosi, umjesto „članka 12. i 
26. stavka 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, 
nezavisnih lista i kandidata („ Narodne novine „ broj 
1/07)“ treba pisati:

„ Na temelju članka 3. Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti i izborne promidžbe („ Narodne 
novine „ broj 24/11 i 61/11)„

Klasa: 402-01/11-01/1
Ur.broj: 2182/02-03-13-1/1
Primošten, 26. rujna 2013. god 

OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI  ODJEL      

TAJNIK:
Dijana Rinčić, dipl.iur., v. r.   

____________________  

10
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ br. 5/13) u Rješenju o osnivanju i imeno-
vanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Primošten  „ 
Službeni vjesnik Općine Primošten“  broj 5/13 „uočena 
je tiskarska greška, te Tajnik Općine Primošten daje:

I S P R A V A K

U tekstu Rješenja o osnivanju i imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja Općine Primošten u stavku 2. točki 
4. umjesto imena člana Stožera člana Ivice Bogdana 
treba pisati:

„ Anđelko Orlović  - za člana Stožera.“

Klasa: 119-01/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-03-13-1/1
Primošten, 02. rujna 2013. god 

OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI  ODJEL      

TAJNIK:
Dijana Rinčić, dipl.iur., v. r.   

____________________  
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