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I.
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN 
76
Na temelju članku 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj 

( regionalnoj ) samoupravi («Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 
125/08, 36 /09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni 
tekst) i članka 33. Statuta Općine Primošten ( „ Službeni 
vjesnik Općine Primošten”, broj: 3/13 i 5/13), Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na 11. sjednici, od 19. ožujka 
2015. godine, donosi

O D L U K U
o donošenju Strategije  razvoja Općine 

Primošten

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Primošten 

daje suglasnost  za izradu temeljenog planskog 
dokumenta - Strategija razvoja Općine Primošten  za 
vremenski period od 2015. do 2020. godine.

Članak 2.
Strategija razvoja Općine Primošten  do 2020. 

godine./ u daljnjem tekstu: Strategija/ utvrdit će 
se  razvojni ciljevi  usmjereni prema društveno – 
gospodarskom razvoju  Općine Primošten.

Ciljevi  koji se trebaju ostvariti  Strategijom  a 
baziraju se dugoročno  na održivom  razvoju i očuvanju 
resursa, uspješnom  gospodarstvu, razvoju turizma i 
visokom kvalitetom usluga  za stanovništvo su prije 
svega: 

- utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje  s 
regionalnim, državnim  prioritetima  te Europskom 
strategijom za pametan, održiv i uspješan rast a što će 
pružiti osnovu za strateško paniranje i izradu razvojnih 
programa  svih partnera u kojima si zastupljene interesne 
skupine, 

- stvaranje uvjeta za  osiguranje potpora  u svim  
društveno  gospodarskim  područjima  a sve u cilju 
povećanja i optimalnog korištena njihovog razvojnog 
potencijala

- stvarane podloge za pripremu i apliciranje  projekata 
prema  EU i drugim  fondovima,

- stvarane podloge za razvoj koordinirane , sustavne 
i strateški usmjerene suradnje na lokanoj regionalnoj i 
državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica  lokalne 
i područne (regionalne ) samouprave iz Hrvatske i 
inozemstva,

- stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske 
učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodni  resursima  
te zaštitu okoliša.

     
Članak 3.

 Sukladno utvrđenom  prethodnim člankom 3. ove 
Odluke   sedam je strateški razvojnih projekata Općine 
Primošten:

1. Jačati i razvijati ljudske resurse
2. Poraditi na identitetu općine

3. . Sustavno izrađivati, provoditi i pratiti prostorne 
planove

4. Razvijati  gospodarstvo i eko turizam
5. Valorizirati turističke kulturne resurse i atrakcije  

te ih uključiti maksimalno u funkciju  turističkog i 
ukupnog razvoja

6.Stvarati preduvjete te poticati  realizaciju kapitalnih  
infrastrukturnih projekata 

7. Izgraditi općinu  visoke  društvene odgovornosti  
i socijalne osjetljcvosti.

     
Članak 4.

Za potrebe izrade Strategije  osniva se Povjerenstvo 
za identifi kaciju  razvojnih strateških projekata Općine 
Primošten kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine 
Primošten.

Povjerenstvo ima pet članova koje imenuje  Općinsko 
vijeće.

Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten  za 
pripremu i za poduzimanje potrebnih predradnji koje 
imaju za svrhu izradu  dokumenata u skladu s ovom 
Odlukom. 

Članak 5.
 Ovlašćuje se Načelnik  Općine Primošten  da utvrdi 

prijedlog Strategije za javnu raspravu a po njenom  
završetku da utvrdi konačni prijedlog kojeg će uputiti  
na raspravljanje i odlučivanje Općinskom  vijeću Općine 
Primošten.

  
Članak 6.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni 
upravni odjel Općine Primošten. 

Članak 7.
Sredstva za izradu ove Strategije  osigurava Proračun  

Općine Primošten za 2015. godinu.
Za  realizaciju predložene Odluke osigurat ć se 

potrebna sredstva u iznosu od  50.000,00 kuna bez 
PDV-a Izmjenama i dopunama Proračuna Općine 
Primošten za 2015. godinu.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 300-01/15-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 19. ožujka 2015.      

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

Obrazloženje
PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE  
Usvajanjem Zakona o regionalnom razvoju 

Republike Hrvatske („Narodne novine“  153/09) i 
Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011. 
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-2013. godine te Pravilnika o obaveznom  sadržaju , 
metodologiji izrade  i načinu vrednovanja županijskih 
razvojnih  strategija („Narodne novine“  53/10) pokrenut 
je sustavan proces  strateškog planirana  sukladno 
Zakonu o proračunu („Narodne novine“  87/08 i 136/12) 
uvedeno je  obvezatno strateško  planiranje u proces 
pripreme proračuna na svim  razinama vlasti u Hrvatskoj. 
Ti procesi su u potpunosti usklađeni sa zahtjevima i 
potrebama Republike Hrvatske kao punopravnog člana  
Europske unije.

OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA  
SE TREBAJU UREDITI  TE SVRHA KOJA SE  ŽELI 
POSTIĆI DCONOŠENJEM OVE ODLUKE

 Na lokalnoj razini  kvalitetna strategija  razvoja 
usklađena s   nadređenim   strategijama  i novom  
razvojnom strategijom  Europske unije (EU Agenda  
2020)  doprinosi mogućem uključivanju  lokalnih 
projekata u programe fi nanciranja  na nacionalnoj razini 
i razini EU.

Općina Primošten  nalazi se  u ključnom  razdoblju   
koje predstavlja izazov u kontekstu   već dulje vrijeme 
kontinuiranog vlastitog razvoja, dakle  gledano na 
lokalnoj ali i  regionalnoj razini. Temeljni strateški cilj 
je stvaranje  pretpostavki za  ubrzani ekonomski rast 
i razvoj te stvaranje novih radnih mjesta  u kontekstu 
mogućnosti  financiranja razvojnih projekata  koje 
pružaju  politike regionalno u ruralnog razvoja EU. 

Na temelju  Pravilnika o provedbi postupaka  nabave 
bagatelne  vrijednosti („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) kao internog 
akta općine  koji uređuje način  postupanja u  postupcima  
na koje  sukladno  članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“ broj 91/11, 43/13, 143/13 
i 13/14 – Odluka USRH)  za  procijenjenu vrijednost 
nabave za robe i usluge manje  od 200.000,00 kuna 
odnosno za radove manje od 500.000,00 kuna -  za tzv. 
„bagatelnu nabavu“ ,Naručitelj nije obvezan provoditi  
postupke javne nabave propisane  Zakonom o javnoj 
nabavi. Na temelju  7.  naprijed citiranog Pravilnika  
i članka 45. Statuta Općine Primošten („Službenog 
vjesnika Općine Primošten 3/13 i 5/13) Načelnik Općine 
Primošten prethodno je proveo  postupak  bagatelne 
nabave  kojem je predmet nabave  Izrada Strategije 
razvoja Općine Primošten  do 2010. godine.  Po 
provedenom  postupku za nabavu opisnih  usluga   unutar 
početno procijenjene vrijednosti nabave  odabrat će se 
najpovoljnija ponuda  prema  kriteriju najniže cijene .

Prilikom  izrade Strategije razvoja planiraju se 
slijedeće aktivnosti: 

1.Preliminarno istraživanje na temelju dostupnih 
podataka

2. Organizacija sastanaka  i radnih kupina sa svim 
dionicima 

3. Analiza trenutnog stanja
4. Postavljanje ciljeva   u skladu s postojećim  

lokanim/ županijskim / državnim / EU  strategijama
5. Razvoj mjera za ostvarivanje  postavljenih 

ciljeva

6. Prikupljanje projektnih ideja  s područja Općine 
Primošten  i utvrđivanje liste prioriteta za svako  
područje razvoja

7. Usklađivanje Proračuna Općine Primošten  s Planom 
kapitalnih  investicija i s Planom  implementacije

8. Prezentacija Strategije razvoja relevantnim   
dionicima

Izrada Strategije  ima započeti po završetku  naprijed 
navedenog postupka bagatelne nabave  i odabiru 
najpovoljnije ponude što bi  u konačnici trebalo 
rezultirati sklapanjem  Ugovora o izradi Strategije  
razvoja  Općine Primošten  od 2015. do 2020. godine.  
Početna vrijednost nabave predmetnih usluga  odgovara 
iznosu od 50.000,000 kuna. Izrada Strategije trajala bi  6 
(šest) mjeseci  a Nositelj i organizator izrade Strategije 
razvoja Općine Primošten je Jedinstveni upravni odjel 
Općine Primošten.

OCJENA SREDSTAVA POTREBNIM  ZA 
PROVOĐENJE  OVE ODLUKE

Za provođenje ove Odluke potrebno je osigurati 
sredstva  u općinskom proračunu za tekuću godinu uz 
ostavljenu potencijalnu mogućnost apliciranja u smislu 
povlačenja bespovratnih sredstava fondova namijenjenih 
za ovu svrhu.  

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u službenom vjesniku Općine Primošten.

____________________

77
Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na  11. sjednici, od  
19. ožujka 2015. godine, donosi

O D L U K U
o neprihvaćanju prijedloga 

 „VODOVODA I ODVODNJE“ d.o.o. 
Broj 4-1141/15

1. Općinsko vijeće Općine Primošten povodu 
ulaganja u  vodovodnu i kanalizacijsku mrežu kojima 
je općina bila nositelj na svome području,  a koja  kao 
takva nisu  iskazana u poslovnim  knjigama „ Vodovod 
i odvodnje“ d.o.o. iz Šibenika donosi Odluku o 
neprihvaćanju  prijedloga„ Vodovoda i odvodnje“ d.o.o., 
Broj 4-1141/15, Klasa. 325-05/15-02/01; Ur.broj:374-
15-1, službeno zaprimljenog dana 19. veljače 2015. po 
rednim  brojem pošiljke 628. 

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke  sva 
ulaganja općine  nadalje ostaju 100%-tno vlasništvo 
Općine Primošten uz navod da  ista stvarno ne 
odgovaraju citiranom iznosu od 6.366.076,00 kuna kojeg 
je predloženo unijeti u temeljni ulog „VODOVODA I 
ODVODNJE „ d.o.o. iz Šibenika.
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3. Odbija se sklapanje predloženog  Ugovora o 
pretvaranju potraživanja u udjele kojeg je„VODOVOD 
I ODVODNJA „ d.o.o. iz Šibenika predložila Općini 
Primošten. 

4. Prijedlog Ugovora „VODOVODA I ODVODNJE“ 
d.o.o.  sa  službenim zahtjevom Broj 4-1141/15 za 
očitovanje Općinskog vijeća Općine Primošten, sastavni 
su dio ove Odluke i kao takvi nalaze se u privitku iste.

5. Ova Odluka dostavit će se na dokaziv način 
“VODODOVODU I ODVODNJI“ d.o.o.iz  Šibenika.

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

Klasa: 325-05/15-02/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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 Na temelju članka 3. stavku 2.  Zakona o fi nanciranju 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne 
novine”,  broj 24/11,  61/11 27/13, 48/13-proč. tekst i 
02/14 – USRH))  i  članka  33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni  vjesnik  Općine  Primošten“,  broj 3/13  
i 5/13 ), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 11 
sjednici, od 19. ožujka 2015. godine donosi:

 II. Izmjenu i dopunu Programa
  fi nanciranja političkih stranaka i članova 

predstavničkog tijela Općine Primošten
 izabranih s liste grupe birača za 2015. 

godinu

Članak 1.
U Programu fi nanciranja političkih stranaka i članova 

predstavničkog tijela Općine Primošten  izabranih s liste 
grupe birača za 2015. godinu («Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 5/14 i 1/15)  mijenja se tekst članka 1 
na način da glasi: 

„U Proračunu Općine Primošten osiguravaju se 
sredstva za fi nanciranje političkih stranaka i članova 
predstavničkog tijela Općine Primošten izabranih s liste 
grupe birača tako da se u proračunu za 2015. godinu 
osiguravaju sredstva u iznosu od 1 % sredstava tekućih 
izdataka proračuna iz prethodne godine.“

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

objave u « Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 402-01/14-01/1
Ur.broj:2182/02-01-15-3
Primošten, 19.ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

79
Na  temelju članka 33.  Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj: 3/13 i 
5/13) i Odluke o namjeri uzimanja u zakup nekretnine 
za potrebe općine u svrhu postavljanja dva reklamna 
panoa (“Službeni Vjesnik Općine Primošten“, broj 5/14), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 11. sjednici, od 
19.  ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o uzimanja u zakup dijelova odgovarajuće 
nekretnine u vlasništvu fi zičkih ili pravnih 

osoba,  za potrebe Općine Primošten

1. Ovom Odlukom uzima se u zakup dio nekretnine 
ispred tunela Dubočica  i autoputa, u svrhu  postavljanja  
reklamnih panoa u obliku dvostranih jumbo plakata 
montažno – demontažnih i samostojećih, dimenzija 
4,00mX 4,00m ili 5,00mX2,50m, s maksimalnom 
iskoristivošću oglasne površine,  sve  sukladno važećoj 
pravnoj regulativi po objavljenom Javnom  pozivu Klasa: 
410-15/14-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-15-3, od dana 13. 
veljače 2015. godine te Ponovljenog javnog poziva za 
uzimanje u zakup nekretnine, Klasa: 410-15/14-01/1; 
Ur.broj: 2182/02-02-15-4, od dana 23. veljače 2015. 
za potrebe Općine Primošten u svrhu  postavljanja  
reklamnih panoa za potrebe Općine Primošten

2. Sukladno utvrđeno u točki 1. ove Odluke 
Općina  Primošten prihvaća ponudu te  uzima u  zakup 
dio  nekretnine označene kao čest. zem. 3006/1 k.o. 
Dubrava  u površini od 26m2 inače vlasništvo Srećka 
Belamarić iz Dubrave kod Šibenika, Daska 82; OIB: 
94841524501, sve  sukladno službeno zaprimljenoj   
ponudi   i pokazanoj namjeri  da istu da u zakup općini 
u defi niranu svrhu.  Budući je   ponuda   ocijenjena   kao     
potpuna, prihvatljiva  i  kao  cjelina zadovoljava  kriterije  
iz  Javnog poziva Povjerenstvo   predlaže   donošenje  
Odluke  o  odabiru   ove ponude  Ponuditelja: 

         
3. Prihvaća se ponuđeni rok zakupa na  rok od 10 

(deset) godina u svrhu  postavljanja  reklamnih panoa 
za potrebe Općine Primošten

   
4.Utvrđuje se iznos  ponude:  220  eura (slovima: 

dvjestodvadeseteura) mjesečne  zakupnine  plativo u 
kunama po srednjem tečaju HNB na dan isplate.
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5. Općina Primošten kao Zakupoprimac i Srećko 
Belamarić iz Dubrave kod Šibenika kao Zakupodavac 
svoje međusobne odnose regulirat će posebnim  
ugovorom.

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

Klasa: 410-15/14-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-15-6
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

80
Na  temelju  članka 33.  Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj: 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 11. sjednici, od 
19. ožujka 2015. godine, donosi

II. Izmjenu i dopunu Zaključka
o rashodovanju starog  službenog vozila 
„Renault Laguna“  registarskih oznaka 

ŠI613BZ

1. U Zaključku o rashodovanju starog  službenog 
vozila „Renault Laguna“  registarskih oznaka ŠI613BZ  
objavljenom u „“Službenom vjesniku Općine Primošten”, 
broj 5/14 i1/15)  mijenja se izmijenjeni naslov Zaključka  
na način da isti treba da glasi:  

   „Zaključak o rashodovanju starog  službenog vozila 
„Renault Laguna“ registarskih oznaka ŠI613BZ“.

2. Mijenja se tekst točke 1. na način da Općinsko 
vijeće prihvaća rashodovsanje starog službenog vozila 
„Renault Laguna“ registarskih oznaka Š 613 BZ“.

3 Mijenja se tekst točke 2. na način da  se za provedbu 
ove Odluke zadužuje Služba računovodstva  i fi nancija 
jedinstvenog upravnog odjela  Općine Primošten da 
izvrši  isknjiženje  rashodovanog  starog službenog 
vozila„Renault Laguna“ registarskih oznaka ŠI613BZ /
koje je općina u međuvremenu prodala  zainteresiranom  
kupcu/  iz po moćne knjige osnovnih sredstava i  Glavne 
knjige.  

 
4.Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a objavit 

će se u „Službenom vjesniku OpćinePrimošten“.

Klasa: 406-08/14-01/1
Ur.broj:  2182/02-01-15-3
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
81
Na temelju  članka 406 i 459 Zakona o trgovačkim 

društvima (“Narodne  novine“, broj 111/93 i 68/13), 
članka  33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“,  broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na  11. sjednici, od 19. ožujka 2015. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Odluke  „Bucavca „d.o.o.
o reinvestiranju dobiti za 2014. godinu

1.Općinsko Vijeće Općine Primošten prihvaća 
Odluku  „Bucavca „d.o.o. o reinvestiranju  dobiti za 
2014. godinu.

2. Odluka „BUCAVCA“ d.o.o. iz točke 1. ovog  
Zaključka sastavni je dio ove Odluke i  kao takva nalazi 
se u njegovom privitku.

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

Klasa: 400-08/15-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-4
Primošten, 19. ožujka  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

82   
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/013 
i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 11. 
sjednici, od 19. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o suglasnosti na prihvaćanje zamolbe 
Puhačkog orkestra „PRIMOŠTEN“

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o suglasnosti na donaciju PUHAČKOM ORKESTRU 
„PRIMOŠTEN“ iz Primoštena, Biskupa J. Arnerića 
2, OIB: 33083279870 za isplatu mjesečnog iznosa 
od 6.800,00 kuna (slovima: šesttisućaosamstokuna)  
koji iznos će se isključivo koristiti za financiranje 
plaće dirigenta u iznosu od 3.800,00 kuna (slovima: 
tritisućeosamstokuna) te iznos od 3.000,00 kuna 
(slovima: tritisućekuna) koji će se iskoristiti za učenje  
novih polaznika orkestra mlađeg naraštaja u školskoj 



23. ožujka 2015         SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN              Broj 2 - Stranica 7

godini 2014/15 s početkom plaćanja uključujući mjesec  
siječanj 2015. godine završno s isplatom za  mjesec 
prosinac 2015. godine., temeljem  Odluke načelnika, 
Klasa: 400-08/15-02/01; Ur.broj: 2182/02-02-15-17/1 
od dana 04. ožujka 2015. godine

2.Uplata odobrenog iznosa iz točke 1. ove Odluke 
obavljena je na dostavljeni IBAN račun župe na broj: 
HR5123600001101695188.

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

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 04. ožujka 2015.godine obratila se Općini 

Primošten Puhački orkestar „PRIMOŠTEN“ iz 
Primoštena, zamolbom Klasa. 400-08/15-02/01; 
Ur.broj: 16-15-17 zaprimljenom pod službenim 
brojem757 obratio se Općini Primošten sa zamolbom 
da ista participira u podmirenju troškova koji proizlaze 
iz redovitog rada puhačkog orkestra,konkretno u 
podmirivanju troškova plaće dirigenta i troškova vezanih 
uz sa mlađim polaznicima glazbene škole- Puhačkog 
orkestra. Budući rad puhačkog orkestra daje značajan 
doprinos u kulturnom i turističkoj ponudi Općine 
Primošten to je zamolba puhačkog orkestra prihvaćena 
u cijelosti. 

Odlukom Načelnika budući već dulji niz godina 
orkestar ima financijsaku podršku iz proračunskih 
sredstava, zadužuje se Financijska služba da na teret 
Posebnog dijela Proračuna Općine Primošten za 2015., 
godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 5/14) 
Razdjela 001 – Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti 1006 
A100001 PUHAČKI ORKESTAR „PRIMOŠTEN“   
R112; broj konta 3881 – Tekuće donacije u novcu 
izvrši isplatu mjesečnog iznosa od 6.800,00 kuna što  
sveukupno tijekom godine 2015 iznosi 81.600,00 kuna a 
sredstva su za svih 12 mjeseci tekuće godine  osigurana 
u općinskom proračunu.   Slijedom iznijetog, Načelnik 
je donio naprijed citiranu Odluku. Na opisanu isplatu 
Općinsko vijeće  dalo je ovom Odlukom naknadnu 
suglasnost na naprijed naveden način. 

Klasa: 402-08/14-02/03
Ur.broj: 2182/02-01-15-17/3
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

83
Na temelju članka 3. stavka 2., članka 6. i 7. stavka 

2. Zakona o fi nanciranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe (“Narodne novine”, broj 24/11, 61/11, 27/13 
i 02/14 Odluke), Proračuna Općine Primošten za 2015. 

godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj: 
5/14) i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na 11. sjednici, od  19. ožujka 
2015. godine, donosi:

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za
fi nanciranja političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Primošten za 2015. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito 

godišnje fi nanciranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Primošten (u daljnjem tekstu: 
Općinsko vijeće) za 2015. godine, tako da pojedinoj 
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih 
članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 
istog.

Sredstva za fi nanciranje političkih stranaka osigurana 
su u Proračunu Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj: 5/14).

Članak 2.
U Proračunu Općine Primošten utvrđeno je da 

se za financiranje političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Primošten osiguravaju 
sredstva u iznosu od 1 % sredstava tekućih izdataka 
proračuna iz prethodne godine.

Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki 

mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj 
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih 
članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci 
pripada pravo i na naknadu razmjerno broju izabranih 
članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 

mjesečni iznosu sredstava u visini od  625,46 kuna.
 Za svakog člana podzastupljenog spola utvrđuje se 

mjesečni iznos u visini od 62,54  kuna.

Članak 5.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom 

vijeću sredstva osigurana u Proračunu Općine Primošten 
za 2015. godinu raspoređuju se na način utvrđen u čl. 2 
i čl. 4. ove Odluke u mjesečnim iznosima:

-  Nezavisna lista Stipe Petrina 
    za 9. vijećničkih mandata  ......... 5.691,68   kuna
    (od toga jedan član podzastupljenog spola)                           
- HDZ – HSS  za 3. vijećnička mandata   ...............  

...............................................................1.845,12  kuna
-  HNS-LS-HSU   za 1. vijećnički mandat
 ...........................................................594,22   kuna
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Članak 6.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuje 

Financijska služba Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten na žiro-račun političkih stranaka,  tromjesečno 
u jednakim iznosima.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti 

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranja 
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
Općine Primošten objavljena u  „Službenom vjesniku 
Općine Primošten“ broj: 1/15.

 
Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ a 
primjenjuje se za 2015. godinu.

Klasa: 006-01/15-01/2
Ur.broj:2182/02-01-15-1
Primošten, 19.ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

84
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj  90/11i 83/13, 143/13 
i 13/14 -USRH), članka 45. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i 
članka 8. stavka 7. i 8.   Pravilnika o provedbi postupaka  
nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 1/14, 2/14, 
3/14 i 4/14), Općinsko vijeće Općine Primošten, dana 
19.ožujka 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi izrade, dopremanja i ugradnje 
 inox ograda i rukohvatana stepenicama 

za prilaz primoštenskim plažama

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi izrade, dopremanja i ugradnje  inox ograda 
i rukohvata kvalitete AISI 316 promjera 40mm na 
stepenicama za prilaz primoštenskim plažama na način  
kako slijedi:

 I. za plažu u uvali Rtić  - ograda u dužini od 44m;
II. za plažu u uvali Dolac – ograda u dužini 38m;
III.za plažu u uvali Bila Lučica – ograda u dužini 

od24m i  
- rukohvat u dužini od 24m.  

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke 
daje se suglasnost na izravno naručenu predmetnu robu i 
usluge Izrađivača pod kojima se podrazumijeva nabava, 

dopremanje i ugradnju ograda i rukohvata na odredišne 
lokacije, sukladno uputama Naručitelja.   

3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 
osigurava Proračun Općine Primošten.

4.Općina Primošten prihvaća ponudu „Inox – bramar“ 
d.o.o.iz Šibenika,  K. Zvonimira 112; OIB:03195576534, 
zast. po zak. zast. s kojim će svoje međusobne odnose 
regulirati posebnim ugovorom, sukladno prihvaćenoj 
ponudi Izrađivača te ugovorenom  plaćanju prema 
stvarno izvedenim  količinama i avansom  u iznosu od 
50% danom obostranog sklapanja Ugovora i ostatkom 
ugovorene cijene u iznosu od 50% po konačnoj ugradnji 
predmeta nabave/ na način da vrijednost nabave  
predmetnih roba i usluga odgovara iznosima kako u 
nastavku slijedi :

a/  jedinična cijena inox ograde po dužnom  metru 
iznosi 800,00 kuna (slovima:osamstokuna) plus PDV  
dok 

b/ jedinična cijena dužnog metra  rukohvata od inoxa 
iznosi 280,00 kuna (slovima:dvjestoosamdesetkuna) 
plus PDV,  odnosno ukupna vrijednost Ugovora prema  
navedenim količinama iz točke 1. ove Odluke odgovara 
vrijednosti  od 91.520,00 kuna (slovima: devedesetjednati
sućapetstodvadesetkuna)  bez uračunatog PDV-a  odnosno  
ukupnoj vrijednosti nabave u iznosu od 114.400,00  kuna 
( slovima: stočetrnaesttisućačetristokuna ) s uključenim 
PDV-om.

5. Ugovor iz točke 4. ove Odluke objavit će se u 
Tablici sklopljenih ugovora Općine  Primošten  koja je 
javno objavljena  na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr, najkasnije udo 5. u narednom mjesecu za 
prethodni mjesec u kojem  je sklopljen konkretni ugovor 
kojeg će se proslijediti na redovnu sjednicu Općinskog 
vijeća radi davanja  naknadne  suglasnosti. 

6.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:400-08 /15-0201
Ur.broj: 2182/02-01-15-1/3
Primošten, 19. ožujka  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

85
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik  Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13) 
sukladno članku 181. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne 
novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka 
USRH), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 11. 
sjednici, od 19. ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o javnoj nabavi 

za 2014. godinu
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Članak  1.
Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o javnoj nabavi 

Općine Primošten za 2014. godinu.

Članak  2.
 Izvješće o javnoj nabavi iz članka 1. sastavni je dio 

ovog zaključka i kao takav nalazi se u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom vjesniku 

Općine Primošten”

Klasa: 400-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 19.ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

86    
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 11. 
sjednici, od 19. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe za odgodom 

plaćanja  iznosa duga

1. Općinsko vijeće prihvaća zamolbu podnositelja 
Živko Žaja iz Šibenika, Tina Ujevića 6, za obročnim 
plaćanjem preostalog iznosa kupoprodajne cijene po  
Ugovoru o kupoprodaji  za dio nekretnine označene 
kao čest. zem. 15696/51 površine 105m2, Klasa:944-
18/12-01/1; 

Ur.broj: 2182/02-01-15-9 od dana16. siječnja 2013. 
godine ovjerenog kod Javnog bilježnka Nevenke 
Nakić iz Šibenika pod posl. br OV- 546/13  dana 
22.01.2013.

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke  
odobrava se  plaćanje preostalog iznosa duga  plativog 
kroz razdoblje od dvije godine  na način da se prvi dio  
plati najkasnije do 15. srpnja 2015. a drugi dio najkasnije 
do15. srpnja 2016. godine.

3. Temeljem ove Odluke  djelomično se  udovoljava 
zamolbi na način da se prihvaća  samo otpis dospjele 
zatezne  kamate ali ne i zakonske kamate.  

4. Za daljnje postupanje u konkretnom predmetu 
te sklapanje odgovarajućeg Anexa zadužuje se 
Pravna služba Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten.

5. Zamolba iz točke 1. ove Odluke nalazi se u privitku 
ove odluke i kao takva predstavlja  njen sastavni dio.

6. Ovaj Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku 
Općine Primošten« 

Klasa: 944-18/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-9
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

87
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 11. sjednici, od 
19. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o namjeri kupnje nekretnine

u  neposrednoj  blizini  Zdravstvene stanice 
u Primoštenu

 
1.Općinsko vijeće donosi Odluku o namjeri kupnje  

zemljišta odgovarajuće nekretnine u neposrednoj 
blizini Zdravstvene stanice u Primoštenu u površini od 
cca 2.000m2 do 2.500m2 za potrebe  projekta Općine 
Primošten Dijagnostičko – operativnog  centra za  
sportsku i estetsku kirurgiju.

2 .Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da 
objavi Javni poziv o namjeri kupnje jedne ili  više 
odgovarajućih nekretnina u vlasništvu fi zičkih ili pravnih 
osoba, položenih na  lokaciji iz točke 1. ove Odluke 
te da provede odgovarajući postupak u maniri dobrog 
domaćina i gospodarstvenika

       
3.Zadužuje se Pravna služba  ispratiti namjeravanu 

kupnju potrebnog zemljišta iz točke 1. ove Odluke za 
potrebe daljnjeg postupanja u smislu realizacije kupnje 
zemljišta za projekt na principu privatno – javnog 
partnerstva  u kojem bi općina  izgradila cijeli objekt  koji  
ostaje 100% vlasništvo općine uz obavezu partnera da 
općini da sredstvo osiguranja u vidu bankovne garancije  
na rok u vremenskom  trajanju  sve dok se iz najma ne 
isplati uložena investicija općine.

4.Ugovor odnosno Ugovore o kupoprodaji nekretnina 
naknadno će se prezentirati Općinskom vijeću na prvoj 
narednoj sjednici radi davanja naknadne suglasnosti 
na istog.

5.Ovaj Odluka stupa na snagu danom  donošenja, 
a objavit će se u «Službenom vjesniku Općine 
Primošten«. 
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Klasa: 944-18 /15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

88
Na temelju članka 391 Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 
38/09, 153/09 i 143/12), članka 33. stavka 4. Zakona 
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora(„Narodne 
novine“, broj 125/11) i  članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 11. 
sjednici, od 19.ožujka 2015. godine, utvrđuje

II. Izmjenu i dopunu Odluke o Popisu 
poslovnih prostora u vlasništvu Općine 

Primošten namijenjenih za davanje u zakup

1. U Odluci o  Popisu poslovnih prostora u vlasništvu 
Općine Primošten namijenjenih za davanje u zakup „ 
Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5 /14, 1/15 
i Ispravku Tajnika, mijenja se članak 1. na način da se 
iza  dosadašnje točke  3. nastavlja popis novom  točkom 
4 koja glasi:

„ – čest. zgr. na dijelu čest. zem. 19666/2  k.o. 
Primošten  / prostori zgrade u Maloj Raduči. 

2.Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 940-03/14-02/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-4
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

89
Na temelju   članka 209. stavka 2.  Zakona  o  

vodama (“Narodne novine“, broj153/09, 63/11, 130/11, 
56/13 i 14/14) i  članka  33.  Statuta Općine Primošten 
(«Službeni vjesnik Općine Primošten», broj  3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine  Primošten,  na 11. sjednici, od 
19. ožujka  2015. godine, donosi

 ODLUKU
o priključenju građevina i drugih 

nekretnina na komunalne vodne građevine 
na području Općine Primošten

 I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom  Odlukom na području  Općine  Primošten 

utvrđuju se:
- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge 

nekretnine na komunalne vodne građevine,
- obveza priključenja,  
- rokovi  za priključenje  i
-  prekršajne  odredbe. 

Članak 2.
Pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci  imaju značenje  

određeno Zakonom  o vodama  (“Narodne novine“, 
broj153/09, 63/11, 130/11 i 56/13).

Članak  3.
Na području Općine Primošten Isporučitelj: 

1. vodnih usluga - opskrbe pitkom vodom je 
“VODOVOD I  ODVODNJA“ d.o.o.  iz Šibenika, Kralja 
zvonimira 50, koji vrši Priključenje građevine i druge 
nekretnine  na građevine za javnu vodo opskrbu.

2. vodnih usluga  - odvodnje otpadnih voda je 
„PRIMOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o.  iz Primoštena, 
Sv. Josipa 7, koji vrši priključenje građevine i druge 
nekretnine na građevine za  javnu odvodnju.

Članak 4.
Pod komunalnim  vodnim  građevinama , i smislu 

ove odluke smatraju se:
1. građevine za javnu vodoopskrbu,
2. građevine za javnu odvodnju.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA 

Članak 5.
Vlasnici postojećih građevina  odnosno drugih 

nekretnina  ili onih koje će se tek izgraditi na području 
Općine  Primošten, dužni su priključiti svoju  građevinu 
odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne  
građevine za javnu vodoopskrbu odnosno  za javnu 
odvodnju , kada je takav  sustav izgrađen u naselju 
odnosno dijelu naselja  u kojem  se nalazi građevina  
odnosno druga nekretnina kada su osigurani uvjeti za 
priključenje na te sustave, sukladno ovoj Odluci.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka  Općinsko 
vijeće, može  izuzeti vlasnike nekretnina ili druge 
zakonite posjednike od obveze priključivanja na 
komunalne vodne građevine, ukoliko si isti na 
odgovarajući način  pojedinačno riješili vodoopskrbu 
odnosno  odvodnju otpadnih voda u skladu s odredbama 
Zakona o vodama.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta  mogu 
sukladno ovo Odluci  podnijeti zahtjev za priključenje 
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poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu 
građevinu za potrebe poljoprivrednog zemljišta ali 
se pritom Isporučitelj ne može obvezati  na takvo 
priključenje ukoliko nema tehničkih uvjeta. 

 Članak 6.
 Radove priključenja  izvodi Isporučitelj konkretnih 

vodnih usluga samostalno ili preko  ovlaštene fi zičke ili 
pravne osobe.

Stvarni trošak radova snosi vlasnik  ili drugi zakoniti 
posjednik nekretnine koja se priključuje za priključivanje  
odnosne   građevine    na komunalnu  infrastrukturu. 

Članak 7.
Vlasnici građevina odnosno druge nekretnine dužni 

su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu  na 
komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima:

- novoizgrađena građevina u naseljima gdje je 
javni sustav  odvodnje izgrađen, mora se priključiti 
na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od  
jedne (1)  godine  od  dana obavijesti  Isporučitelja  
vodne usluge o mogućnosti priključenja a prije uporabe 
građevine,

- postojeće građevine u naseljima u kojima još nije 
izgrađen  javni sustav vodoopskrbe odnosno javni sustav  
odvodnje, moraju se priključiti na  komunalne vodne 
građevine u roku od   šest (6) mjeseci od završetka 
izgradnje sustava javne vodoopskrbe odnosno  sustava 
javne odvodnje,

- postojeće građevine u naseljima  gdje je izgrađen 
javni sustav vodoopskrbe odnosno  javni sustav 
odvodnje, moraju se priključiti na  komunalne vodne 
građevine u roku od   šest (6) mjeseci od stupanja na 
snagu ove Odluke.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

Članak 8.
Postupak  priključenja na komunalne vodne 

građevine sukladno članku 3. i 4. ove Odluke  pokreće 
se  podnošenjem  zahtjeva  za   priključenje Isporučitelju  
vodnih usluga za  koje  se traži    priključak.

Zahtjev  za  priključenje   u  smislu   stavka  1.  ovog 
članka    podnosi vlasnik  građevine odnosno vlasnik 
druge nekretnine u  pisanom    obliku.

Zahtjev  za priključenje novoizgrađena građevina 
mora se podnijeti pravovremeno odnosno prije uporabe 
građevine,

Članak  9.
Uz zahtjev  za priključenje   prilaže se:
1.   preslika   katastarskog  plana za česticu koja se 

priključuje na sustav javne vodoopskrbe odnosno sustav 
javne odvodnje,

2   odgovarajući  dokaz    o vlasništvu ili zakonitom 
posjedovanju  nekretnine koja se priključuje te

3. preslika osobne iskaznice fi zičke osobe odnosno 
isprave o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 
odgovarajući registar pravne osobe  za vlasnika ili 
zakonskog posjednika. 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta  

prilaže se  preslika katastarskog plana i dokaz o 
vlasništvu  nad zemljištem.

Članak  10.
 Isporučitelj vodnih usluga , na temelju uredno 

podnesenog zahtjeva za priključenje provodi postupak 
za izdavanje dozvole priključenja  i/ili suglasnosti da 
postoje  tehničko – tehnološki uvjeti.

Dozvola i/ili Suglasnost moraju obavezno sadržavati 
podatke o građevini  koja se priključuje (mjesto i 
adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i 
sl.) ime vlasnika i njegove  podatke a prilaže mu se i 
odgovarajuća skica priključka.

Ako za  priključak  ne postoje odgovarajući   tehničko 
– tehnološki uvjeti,  zahtjev  za  priključenje  će se  
rješenjem   odbiti uz navođenje razloga zbog kojih  se 
zahtjev odbija. 

Rješenje  iz stavka 1.i  3. ovog članka  donosi  se 
prema pravilima općeg upravnog postupka, sukladno  
posebnim  propisima.

Isporučitelj vodnih usluga iz stavka 1.i 2. ovog članka  
dužan je uredan zahtjev riješiti u roku od 30 dana od 
dana  primitka istog.

Članak  11. 
Priključak na komunalne  vodne građevine izvodi 

Isporučitelj na teret vlasnika ili  zakonitog posjednika 
građevine odnosno nekretnine koja se priključuje.

Vlasnik ili  zakoniti posjednik građevine odnosno 
nekretnine koja se priključuje, plaća   cijenu  stvarnih 
troškova  rada i utrošenog  materijala na izvedbi 
priključka Isporučitelju javne usluge, na  temelju  
Troškovnika radova prema računu  za izvršeni  posao.

Članak  12.
Izuzetno na traženje  vlasnika građevine  ili  

Investitora  građevine  dopustit će se da on sam  izvede 
iskop i zatrpavanje koji si potrebni za priključenje 
građevine ako bi mu to smanjilo troškove priključenja 
uz uvjet  da se radovi koje on sam organizira , obave 
zakonito i po pravilima struje.

 Izvođenje radova za priključak  sukladno  stavku 
1. ovog članka stručno nadzire ovlaštena osoba javnog 
Isporučitelja vodne usluge. 

Ako se radovi za priključenje trebaju izvesti na 
javnoj površini ili nerazvrstanim cestama koji su u 
nadležnosti općine, isti mogu započeti samo uz dobivenu 
prethodnu pisanu Suglasnost Općine Primošten odnosno 
od Županijskih cesta ili Hrvatskih cesta ako se radovi 
priključenja izvode na cestama u njihovoj nadležnosti.

Suglasnost općine, sukladno utvrđenom  u stavku 
3. ovog članka izdaje ovlašteni službenik Službe za 
komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Primošten.

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI 
      UVJETI  PRIKLJUČENJA 

Članak  13. 
Tehničko tehnološke uvjete priključenja  na 

komunalne vodne građevine utvrđuje Isporučitelj vodnih 
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usluga internim  aktom kojim  se utvrđuju opći i tehnički 
uvjeti isporuke vodnih usluga.

 Opći i tehnički uvjeti  isporuke vodnih usluga 
objavljuju se na službenoj stranici  na kojoj se na 
uobičajen  način  objavljuju akti.

 
Članak  14. 

Priključenje  građevine  na  objekte  komunalne 
vodne građevine  mora se u  tehničko -  tehnološkom   
smislu  izvesti   po pravilima  struke,   vodeći računa  
da  se  priključivanje    izvrši  racionalno,  uz  optimalne  
troškove,  da se  osigura  uredno     funkcioniranje   
priključka ,  te  da  se  priključenjem   novog   korisnika  
ne  naruši  odgovarajući standard   zadovoljavanja  
potreba  ostalih,  ranije  priključenih  korisnika vodnih 
usluga odnosnog  područja. 

 V. PREKRŠAJNE ODREDBE
      

Članak  15.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna  

kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne priključi svoju građevinu na sustav javne 

vodoopskrbe odnosno na  sustav javne odvodnje u 
rokovima određenim člankom  7. ove Odluke,

2. vlasnik građevine  ili drugi zakoniti posjednik 
nekretnine samovoljno priključi svoju građevinu na 
sustav javne vodoopskrbe odnosno na sustav javne 
odvodnje,

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna  kaznit 
će se za prekršaji odgovorna osoba pravnoj osobi koja  
učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna  kaznit 
će se za prekršaj fi zička osoba obrtnik ili  fi zička osoba  
koja obavlja  drugu samostalnu  djelatnost a koja učini 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna  kaznit 
će se za prekršaj fi zička osoba koja učini prekršaj iz 
stavka 1. ovog članka.

VI. NADZOR

Članak  16.
Primjerak  dozvole priključenja i/ili suglasnosti da 

postoje  tehničko – tehnološki uvjeti iz
članka 10.stavka ove Odluke Isporučitelj je obvezan 

odmah po donošenju, bez odgode  dostaviti Jedinstvenom 
upravnom  odjelu Općine  Primošten - Službi za 
komunalne poslove.  

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provode 
Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten  i Isporučitelj 
vodnih usluga.

Ovlaštena osoba Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Primošten može u svrhu  provođenja odredbi 
ove Odluke:

- rješenjem  narediti odnosno zabraniti  radnje,
- izdati obvezni prekršajni nalog.

Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje 
„PRIMOŠTEN ODVODNJU“ d.o.o. sa  svakog tko 
nezakonito priključi  građevinu na javni sustav odvodnje 
i koristi  usluge Isporučitelja na način  suprotan 

odredbama ove Odluke, Isporučitelj ima pravo otkopčati 
kao nezakonitog korisnika o čemu je odgovorna osoba 
Isporučitelja dužna odmah  obavijestiti ovlaštenu osobu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten radi 
daljnjeg  postupanja.   

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  17. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina 
na komunalne vodne građevine na  području Općine 
Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 
2/14.

Izuzetno od utvrđenog  stavkom 1. ovog članka,  
navedeno se ne primjenjuje na slučajeve u kojima 
su međusobna prava i obveze ugovornih strana 
regulirana posebnim Ugovorom o fi nanciranju uređenja 
građevinskog zemljišta, na način da obveze koje je  na 
sebe preuzeo Investitor u trenutku sklapanja ugovora 
i dalje ostaju na snazi do kompletnog ispunjenja istih 
prema Općini Primošten..  

Članak  18. 
Ova  Odluka   stupa na  snagu osmog dana od dana   

objave  u  „Službenom  vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 363-02/15-01/2
Ur.broj:  2182/02-01-15-1
Primošten, 19.  ožujka 2015.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

Obrazloženje
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 

vodama(„Narodne novine“ broj 153/09, 63/11,130/11, 
56/13 i 14/14) konkretno člankom 209.  propisano je 
da se  građevine i druge nekretnine mogu  priključiti 
na komunalne vodne građevine  sukladno odluci koje 
donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
na prijedlog Isporučitelja vodne usluge. Odlukom 
predstavničkog tijela utvrđuju se postupak i uvjeti 
priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne 
vodne građevine, obveza priključenja,  rokovi  za 
priključenje  i prekršajne  odredbe. 

Sukladno odredbama važećeg  Zakona o komunalnom  
gospodarstvu, konkretno članku 258. (Narodne novine 
broj, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- 
proč. text, 82/04, 110/04 – Uredba Vlade, 178/04 i 38/09)  
odvodnju i pročišćavanja  otpadnih voda    iz predmeta 
svog poslovanja bio je obvezan isključiti  prethodni 
Isporučitelj „BUCAVAC“ d.o.o. iz Primoštena koji je 
pružao navedene usluge na području Općine Primošten,  
prije naprijed citirane izmjene pravnih propisa. 

Za potrebe obavljanja opisane djelatnosti Općina 
Primošten  osnovala je „PRIMOŠTEN ODVODNJU“ 
d.o.o. koja će temeljem  važećih zakonskim propisa na 
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području Općine Primošten pružati konkretne usluge 
javne odvodnje. 

Slijedom  iznijetog, temeljem članka 209. stavka 
2. Zakona o vodama(„Narodne novine“ broj 153/09, 
63/11 i 130/11) i 33. članka Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten 3/13 i 5/13)  za 
potrebe obavljanja djelatnosti javne odvodnje od strane 
novoosnovanog trgovačkog društva „ PRIMOŠTEN 
ODVODNJA“ d.o.o. za koju je registrirano kao 
Isporučitelj vodne usluge na području Općine Primošten, 
sukladno važećim  pravnim  propisima, donijeta je 
naprijed navedena Odluka.

Za potrebe obavljanja vodnih usluga u dijelu opskrbe 
pitkom  vodom ovu  djelatnost nastavlja obavljati  
dosadašnji Isporučitelj „VODOVOD I ODVOSNBJA“ 
d.o.o. iz Šibenika osim vodnih usluga  u koju svrhu 
je Općina Primošten  osnovala  vlastito poduzeće 
„PRIMOŠTEN ODVODNJU“.

Lokalna samouprava rješava pitanja i probleme 
od neposrednog značaja za potrebe stanovništva na 
svom području. Sukladno zauzetom stavu, Općina 
Primošten je  kao i uvijek do sada, između ostalog 
ulagala proračunska sredstva u izgradnju vodovodnog 
i kanalizacijskog sustava te sustava za odvodnju 
otpadnih voda. Tendencija je to nastaviti. Sve što na 
svom  području gradi  svojim  sredstvima odnosno 
sredstvima svojih građana neupitno je da treba ostati 
primoštensko. U namjeri da nastavi  razvoj komunalne 
infrastrukture na području Općine Primošten, sa svim  
pratećim, potrebnim  sadržajima, na  navedeni način ima 
pregled nad situacijom, olakšava daljnji tijek događanja 
i na taj način kreator je gospodarske politike na svom 
području.. 

Slijedom  navedenog Općinsko vijeće donijelo je 
naprijed navedenu Odluku.

____________________

90
Na temelju   članka 196.  Zakona  o  vodama  

(Narodne novine“ broj153/09, 63/11, 130/11, 56/13 
i 14/14) i  članka  33.  Statuta Općine Primošten 
(«Službeni vjesnik Općine Primošten», broj  3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće   Općine  Primošten,  na  11. sjednici, 
od 19. ožujka  2015. godine, donosi

 ODLUKU
o pružanju usluge javne odvodnje na 

području Općine Primošten

 I.  OPĆE ODREDBE

 Članak 1.
    Ovom  Odlukom na području  Općine  Primošten 

utvrđuju se:
- postupak i uvjeti priključenja građevine i druge 

nekretnine na komunalne vodne građevine,
- obveza priključenja,  
- rokovi  za priključenje  i
-  prekršajne  odredbe. 

Članak 2.
Pojmovi uporabljeni u ovoj Odluci  imaju značenje  

određeno Zakonom  o vodama  (“Narodne novine“, 
broj153/09, 63/11, 130/11 i 56/13).

 Članak  3.
Na području Općine Primošten je „PRIMOŠTEN 

ODVODNJA“ d.o.o.  iz Primoštena, Sv. Josipa 7, 
kao Isporučitelj predmetne usluge  pruža usluge javne 
odvodnje u sklopu koje vrši priključenje građevine i 
druge nekretnine na građevine za javnu odvodnju.

II. OBVEZA PRIKLJUČENJA 

Članak 4.
Vlasnici postojećih građevina  odnosno drugih 

nekretnina  ili onih koje će se tek izgraditi na području 
Općine  Primošten, dužni su priključiti svoju  građevinu 
odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne  
građevine   za javnu odvodnju , kada je takav  sustav 
izgrađen u naselju odnosno dijelu naselja  u kojem  se 
nalazi građevina  odnosno druga nekretnina kada su 
osigurani uvjeti za priključenje na te sustave, sukladno 
ovoj Odluci.

Vlasnici poljoprivrednog zemljišta  mogu 
sukladno ovo Odluci  podnijeti zahtjev za priključenje 
poljoprivrednog zemljišta na komunalnu vodnu 
građevinu za potrebe poljoprivrednog zemljišta ali 
se pritom Isporučitelj ne može obvezati  na takvo 
priključenje ukoliko nema tehničkih uvjeta. 

Članak 5.
Radove priključenja  izvodi Isporučitelj konkretnih 

vodnih usluga ili njegov ugovaratelj. Stvarni trošak 
radova snosi vlasnik  ili drugi zakoniti posjednik 
nekretnine koja se priključuje za priključivanje  odnosne   
građevine    na komunalnu  infrastrukturu. 

 Članak 6.
Vlasnici građevina odnosno druge nekretnine dužni 

su priključiti građevinu odnosno drugu nekretninu  na 
komunalne vodne građevine u slijedećim rokovima:

- novoizgrađena građevina u naseljima gdje je 
javni sustav  odvodnje izgrađen, mora se priključiti 
na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od  
jedne (1)  godine  od  dana obavijesti  Isporučitelja  
vodne usluge o mogućnosti priključenja a prije uporabe 
građevine,

- postojeće građevine u naseljima u kojima još nije 
izgrađen javni sustav  odvodnje, moraju se priključiti na  
komunalne vodne građevine u roku od   šest (6) mjeseci 
od završetka izgradnje sustava javne odvodnje,

- postojeće građevine u naseljima  gdje je izgrađen 
javni sustav  odvodnje, moraju se priključiti na  
komunalne vodne građevine u roku od   šest (6) mjeseci 
od stupanja na snagu ove Odluke.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA 

Članak 7.
Postupak  priključenja na komunalne vodne 

građevine   za javnu odvodnju  pokreće se  podnošenjem  



Stranica 14 - Broj 2            SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN          23. ožujka 2015

zahtjeva  za   priključenje.
Zahtjev  za  priključenje   u  smislu   stavka  1.  ovog 

članka    podnosi vlasnik  građevine odnosno vlasnik 
druge nekretnine u  pisanom    obliku.

Zahtjev za priključenje  podnosi se Isporučitelju  
vodnih usluga za  koje  se traži    priključak.

 Zahtjev  za priključenje novoizgrađena građevina 
mora se podnijeti pravovremeno odnosno prije uporabe 
građevine.

Članak  8.
Uz zahtjev  za priključenje   prilaže se:

1.   preslika   katastarskog  plana za česticu koja se 
priključuje na sustav javne odvodnje,

2   odgovarajući  dokaz    o vlasništvu ili zakonitom 
posjedovanju  nekretnine koja se priključuje te

3. preslika osobne iskaznice fi zičke osobe odnosno 
isprave o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi 
odgovarajući registar pravne osobe  za vlasnika ili 
zakonskog posjednika 

Uz zahtjev za priključenje poljoprivrednog zemljišta  
prilaže se  preslika katastarskog plana i dokaz o 
vlasništvu  nad zemljištem.

 Članak  9.
 Isporučitelj vodnih usluga , na temelju uredno 

podnesenog zahtjeva za priključenje provodi postupak 
za izdavanje dozvole priključenja i/ili suglasnosti da 
postoje  tehničko – tehnološki uvjeti.

Dozvola i/ili suglasnost mora obavezno sadržavati 
podatke o građevini  koja se priključuje (mjesto i 
adresa priključenja, katastarska oznaka, namjena i 
sl.) ime vlasnika i njegove  podatke a prilaže mu se i 
odgovarajuća skica priključka.

Ako za  priključak   ne  postoje  odgovarajući   
tehničko – tehnološki uvjeti,  zahtjev  za  priključenje  
će se  rješenjem   odbiti uz navođenje razloga zbog kojih  
se zahtjev odbija. 

Rješenje  iz stavka 1.i  3. ovog članka   donosi  se 
prema pravilima općeg upravnog postupka, sukladno  
posebnim  propisima.

Isporučitelj vodnih usluga iz stavka 1.i 2. ovog članka  
dužan je uredan zahtjev riješiti u roku od 30 dana od 
dana  primitka istog.

Članak  10. 
Priključak na komunalne  vodne građevine gradi 

Isporučitelj na teret vlasnika ili  zakonitog posjednika 
građevine odnosno nekretnine koja se priključuje.

Vlasnik ili  zakoniti posjednik građevine odnosno 
nekretnine koja se priključuje, plaća   cijenu  stvarnih 
troškova   rada i  utrošenog  materijala na izvedbi 
priključka Isporučitelju javne usluge, na  temelju  
Troškovnika radova prema  računu  za izvršeni  posao.

Članak  11.
Isporučitelj vodne usluge  izvodi radove priključenja 

samostalno ili preko ovlaštene fizičke ili pravne 
osobe.

 

Članak  12.
Izuzetno na traženje   vlasnika građevine  ili  

Investitora  građevine  dopustit će se da on sam  izvede 
iskop i zatrpavanje koji si potrebni za priključenje 
građevine ako bi mu to smanjilo troškove priključenja 
uz uvjet  da se radovi koje on sam organizira , obave 
zakonito i po pravilima struje.

Izvođenje radova za priključak  sukladno  stavku 
1. ovog članka stručno nadzire ovlaštena osoba javnog 
Isporučitelja vodne usluge. 

Radovi priključenja mogu započeti sukladno  
utvrđenim člankom11. ove Odluke,  ako se radovi trebaju 
izvesti na javnoj površini ili nerazvrstanim cestama koji 
su u nadležnosti općine, odnosno od Županijskih cesta 
ili Hrvatskih cesta kada se radovi priključenja izvode na 
cestama u njihovoj nadležnosti.

 Suglasnost općine, sukladno utvrđenom  u stavku 
3. ovog članka izdaje ovlašteni službenik Službe za 
komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Primošten.

IV. TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI 
       UVJETI  PRIKLJUČENJA 

 Članak  13. 
Tehničko tehnološke uvjete priključenja  na 

komunalne vodne građevine utvrđuje Isporučitelj vodnih 
usluga internim  aktom kojim  se utvrđuju opći i tehnički 
uvjeti isporuke vodnih usluga.

 Opći i tehnički uvjeti  isporuke vodnih usluga 
objavljuju se na službenoj stranici  na kojoj se na 
uobičajen  način  objavljuju akti.

Članak  14. 
Priključenje  građevine  na  objekte  komunalne 

vodne građevine  mora se tehničko -  tehnološkom   
smislu  izvesti   po pravilima  struke,  vodeći računa  da  
se  priključivanje    izvrši  racionalno,  uz  optimalne  
troškove,  da se  osigura  uredno  funkcioniranje   
priključka ,  te  da  se  priključenjem   novog   korisnika  
ne  naruši  odgovarajući standard   zadovoljavanja  
potreba  ostalih,  ranije  priključenih  korisnika vodnih 
usluga odnosnog  područja. 

V. FINANCIRANJE GRADNJE I ODRŽAVANJA
     KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 
    

Članak  15. 
Sredstvima Proračuna Općine Primošten može se 

financirati održavanje i granja komunalnih vodnih 
građevina na području Općine Primošten.

                                                                               
VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
      

Članak  16.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna  

kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne priključi svoju građevinu na javni sustav 

odvodnje u rokovima određenim člankom  6.ove 
Odluke,
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2.vlasnik građevine  ili drugi zakoniti posjednik 
nekretnine samovoljno priključi svoju građevinu na 
javni sustav odvodnje,

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna  kaznit 
će se za prekršaji odgovorna osoba pravnoj osobi koja  
učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna  kaznit 
će se za prekršaj fi zička osoba obrtnik ili  fi zička osoba  
koja obavlja  drugu samostalnu  djelatnost a koja učini 
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna  kaznit 
će se za prekršaj fi zička osoba koja učini prekršaj iz 
stavka 1. ovog članka.

   
VII. NADZOR

Članak  17.
Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje 

„PRIMOŠTEN ODVODNJU“ d.o.o. sa  svakog tko 
nezakonito priključi  građevinu na javni sustav odvodnje 
i koristi  usluge Isporučitelja na način  suprotan 
odredbama ove Odluke, Isporučitelj ima pravo otkopčati 
kao nezakonitog korisnika o čemu je odgovorna osoba 
Isporučitelja dužna odmah  obavijestiti ovlaštenu osobu 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten radi 
daljnjeg  postupanja.   

VIII.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak  18. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o pružanju usluga javne odvodnje na  području 
Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj 2/14. 

Članak  19. 
Ova  Odluka   stupa na  snagu osmog dana od dana   

objave  u  „ Službenom  vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 363-02/15-01/1
Ur.broj:  2182/02-01-15-1
Primošten, 19. ožujka 2015.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

Obrazloženje
- Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o 

vodama(„Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 
56/13 i 14/14) konkretno člankom 209.  propisano je 
da se  građevine i druge nekretnine mogu  priključiti 
na komunalne vodne građevine  sukladno odluci koje 
donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
na prijedlog Isporučitelja vodne usluge. Odlukom 
predstavničkog tijela utvrđuju se postupak i uvjeti 
priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne 
vodne građevine, obveza priključenja,  rokovi  za 
priključenje  i prekršajne  odredbe. 

Sukladno odredbama važećeg  Zakona o komunalnom  
gospodarstvu, konkretno povezano s člankom 258. 
Zakona o vodama  (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, 153/09 
, 49/11 i 147/14)  odvodnju i pročišćavanja  otpadnih 
voda  iz predmeta svog poslovanja bio je obvezan 
isključiti  prethodni Isporučitelj „BUCAVAC“ d.o.o. iz 
Primoštena koji je pružao navedene usluge na području 
Općine Primošten,  prije naprijed citirane izmjene 
pravnih propisa. 

Za potrebe obavljanja opisane djelatnosti Općina 
Primošten  osnovala je „PRIMOŠTEN ODVODNJU“ 
d.o.o. koja će temeljem  važećih zakonskim propisa na 
području Općine Primošten pružati konkretne usluge 
javne odvodnje. 

   Slijedom  iznijetog, temeljem članka 209. stavka 
2. Zakona o vodama(„Narodne novine“ broj 153/09, 
63/11 i 130/11) i 33. članka Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten 3/13 i 5/13)  za 
potrebe obavljanja djelatnosti javne odvodnje od strane 
novoosnovanog trgovačkog društva „ PRIMOŠTEN 
ODVODNJA“ d.o.o. za koju je registrirano kao 
Isporučitelj vodne usluge na području Općine Primošten, 
sukladno važećim  pravnim  propisima, donijeta je 
naprijed navedena Odluka.

____________________
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Na temelju članka 86., 87., 88. i  89. Zakona o 

prostornom ueđenju („Narodne novine“, broj 153/13), i 
članku 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 11. sjednici, od 19. ožujka 2015. 
godine, donosi

ODLUKU O DOPUNI 
ODLUKE O IZRADI 6. IZMJENA 

I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
UREĐENJA OPĆINE PRIMOŠTEN

(“Službeni vjesnik Općine primošten“, broj 4/14)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Odluka o Dopuni Odluke o izradi 6. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 
Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 
4/14  (u daljnjem tekstu: Odluka).

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 2.
U članku 4. dodaju se alineje 7. I 8. I glase:
- promjena namjene dijela prostora unutar 

građevinskih područja naselja 
- određivanje statusa legaliziranih objekata kroz 

urvrđivanje građevinskih područja ili kroz odredbe za 
provođenje
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Članci 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,12. I 13. Odluke 
o izradi 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Primošten ostaju nepromijenjeni.

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti  članak 

4. Odluka o izradi 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, BROJ 4/14).

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

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 350-02/14-01/1
Ur.broj:2182/02-01-15-2
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

92
Na temelju članka 86., 87., 88. i  89. Zakona o 

prostornom ueđenju („Narodne novine“, broj 153/13), i 
članku 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 11. sjednici, od 19. ožujka 2015 
godine, donosi

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA 

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE 

AURORA-ZONA T2-TURISTIČKO 
NASELJE

(“Službeni glasnik Šibensko-kninske županije”, 13/10)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke 
zone Aurora-zona T2-turističko naselje (u daljnjem 
tekstu: Odluka).

Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za 

izradu, obuhvat Izmjena i dopuna urbanističkog plana, 
ocjena stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja 
stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih 
posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena 
i dopuna urbanističkog plana, te drugih sudionika 
korisika prostora koji će sudjelovati u izradi Izmjena 

i dopuna urbanističkog plana, rokovi za izradu plana 
te izvori fi nanciranja Izmjena i dopuna urbanističkog 
plana uređenja.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DOOŠENJE 
IZMJENA I DOPUNA DURBANISTIČKOG PLANA 
UREĐENJA

Članak 3.
Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja:
- Zakon o prostornom uređenju (NN, 153/13)
- Prostorni plan uređenja Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 
13/05, 10/08,  05/11 i 10/11; „Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj  03/13 i 4/14)

- VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Primošten (u izradi)

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.
Osnovu za pokretanje Izmjena i  i dopuna Plana čini 

6. Izmjene i doupne Prostornog plana ređenja Općine 
Primošten (u izradi): 

- predmetno područje mijenja namjenu iz turističke 
zone T2 u građevinsko područje mješovite namjene M

- urbana preobrazba područja unutar obuhvatas 
Plana

- određivanje detaljnih uvjeta uređenja i gradnje
- usvajanje prijedloga i zahtjeva (podataka, planskih 

smjernica) javnopravnih tijela određenih posebnim 
propisima

- revizija tekstualnog dijela Plana l(Odredbe za 
provođenje) 

O B U H VAT  I Z M J E N A  I  D O P U N A 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.
Prostorni obuhvat Plana je u granicama važećeg 

Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke 
zone Aurora-zona T2 – turističko naselje.

Obuhvat Plana odnosi se na područje zone T2 - 
turističko naselje ukupne površine cca 4,3 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I 
DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.
Predmetno područje djelomično izgrađeno te 

komunalno opremljeno. 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.
Određuju se slijedeći ciljevi Izmjena i douna 

Plana:
- prenamjenu zone turističkog naselja T2 u zonu 

mješovite namjene – M.
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- revidirati i izvršiti korekcije u Odredbama za 
provođenje koje se odnosi na turističko naselje zona T2 
te u skladu  s time i potrebne korekcije na kartografskim 
prikazima

- ispitati i izvršiti korekcije prometnica unutar 
predmetnog područja 

POPIS SEKTORSKIH STRAGEGIJA, PLANOVA, 
STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA ROPISANIH 
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U 
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA 
IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA

Članak 8.
U izradi Plana koristiti će se sva raspoloživa 

dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela 
i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.
Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana. 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH 
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA 
IZRADU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG 
PLANA UREĐENJA TE DRUGIH SUDIONIKA 
KORISNIKA PROSTORA KOJI  TREBAJU 
SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA 
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 10.
Popis javnopravnih tijela određen posebnim propisima 

koja daju zahtjeve (podatke, planske smjernice) za izradu 
Plana iz područja svog djelovanja te drugih sudionika 
koji će sudjelovati u izradi predmetnog Plana.:

- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za 
prostorno uređenje i gradnju; Kralja Zvonimira 16, 
22000 Šibenik

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

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska 
uprava Šibensko-kninske, 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 obrane; Trg kralja Petra Krešimira 1; 
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; 22 000 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 razvoja; 

Vončinina 3; 10000 Zagreb
- Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske 

županije; Velimira Škorpika 27; 22000 Šibenik
- Vodovod i odvodnja d..o. Šibenik; Kralja Zvonimira 

50; 22000 Šibenik
- Bucavac d.o.o., Trg don Ive Šarića 2; 22202 

Primošten
- Odašiljači i veze d.o.o.; Ulica grada Vukovara 269d; 

10000 Zagreb
- Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Draga 

14; 22000 Šibenik
- Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. Franje 

Tuđmana 8; 22000 Šibenik
Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju 

(Narodne novine 153/13), navedena tijela i osobe 
pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje zahtjeve 
za izradu Plana.

Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave 
svoje zahtjeve u navedenom roku smatrat će se da ih 
nemaju.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I 
DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA, 
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK 
ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU IZMJENA I 
DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.
- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske 

smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog 
plana: 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom 
na dostavu zahtjeva

- Izrada Prijedloga plana za javnu raspravu: 20 dana 
od dana zaprimanja prethodnih zahtjeva

- Javna drasprava: 8 dana
- Rok za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i 

primjedbi – do završetka javnog uvida
- Izvješće o javnoj raspravi 15 dana od isteka roka 

za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi i 
izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 8 dana po 
dostavi Nacrta konačnog prijedloga Plana

- Donošenje Plana – ovisi o sjednici Općinskog 
vijeća, nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I 
DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Članak 12.
Izrada Plana fi nancirati će se sukladno članku 63. 

Zakona o prostornom uređenju (NN, 153/13).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Ova odluka će se objaviti u “Službenom vijesni-

ku Općine Primošten”.
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Ova odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima 
i osobama određenim posebnim propisom, odnosno 
određenih u članku 10. ove Odluke. 

Odluka o izradi Plana dostavlja se Zavodu. 

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka 

o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-
turističke zone Aurora – zona T2 – turističko naselje.

Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“. 

Klasa: 350-02/15-01/1
Ur.broj:2182/02-01-15-1
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

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

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14 - USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
sukladno Pravilniku o provedbi postupaka  nabave 
bagatelne  vrijednosti („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14), Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na  11. sjednici, od 19.ožujka 
2015. godine,  donosi

ODLUKU
o izradi komplet projektne dokumentacije 

za projekt 
„Poduzetnički inkubator“

            
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o 

izradi projektne dokumentacije za  projekt „Poduzetnički 
inkubator“.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za nabavku usluga opisanih u točki 1 ove 
Odluke i za provođenje odgovarajućeg postupka nabave 
sukladno internom aktu općine - Pravilniku o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 
4/14)

3.Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da 
nakon provedenog postupka donese Obavijest o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o nabavi predmetnih radova iz točke 
1. ove Odluke na način i pod uvjetima uređenim  ostalim  
relevantnim odlukama koje su na snazi.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigurava 
proračun općine, uz otvorenu mogućnost uspostavljanja  
poslovne suradnje po eventualno iskazanom interesu 
zainteresirane strane kao i mogućnost korištenja  
bespovratnih sredstava FZOEU ako za to budu ostvareni 
preduvjeti.

5. Projekt „Poduzetnički inkubator“ Općina 
Primošten pokreće na način da osigura besplatni 
prostor otvaranjem mogućnosti mladih ljudima, u cilju 
otkrivanja njihovih kreativnosti. Ukoliko se projekt 
pokaže uspješnim općina je voljna temeljem ove 
Odluke, po istom modelu besplatno osigurati na svom 
području i druge napuštene školske prostore a sve u 
svrhu smanjenja nezaposlenosti.

6. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o bagatelnoj nabavi proslijedit će se naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:360-02 /15-01/10
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

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

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14 - USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
sukladno Pravilniku o provedbi postupaka  nabave 
bagatelne  vrijednosti („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“,  broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14),  Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na  11. sjednici, od 19.ožujka 
2015. godine,  donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja  za uređenje 

prostora škole u Vadlju
            

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o raspisivanju natječaja  za uređenje prostora škole u 
Vadlju.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za nabavku radova uređenja iz točke 1 ove 
Odluke i za provođenje odgovarajućeg postupka nabave 
sukladno internom aktu općine - Pravilniku o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 
4/14).
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3.Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da 
nakon provedenog postupka donese Obavijest o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o nabavi predmetnih radova iz točke 
1. ove Odluke na način i pod uvjetima uređenim  ostalim  
relevantnim odlukama koje su na snazi.

4.Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigurava 
proračun općine, uz otvorenu mogućnost uspostavljanja  
poslovne suradnje po eventualno iskazanom interesu 
zainteresirane strane kao i mogućnost korištenja  
bespovratnih sredstava FZOEU ako za to budu ostvareni 
preduvjeti.

5. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o bagatelnoj nabavi proslijedit će se naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:360-02 /15-01/11
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 19. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj dana19. 
ožujka 2015.  godine donosi:

ODLUKU
o suglasnosti na cijene priključka  na 

komunalne vodne građevine  javne odvodnje 
na području Općine Primošten

1. Općinsko vijeće prima na znanje i daje suglasnost 
na cijene  priključka na komunalne vodne građevine javne 
odvodnje sukladno Odluci Skupštine« PRIMOŠTEN 
ODVODNJA « d.o.o., sukladno Odluci  o cijeni 
priključka na komunalne vodne građevine javne odvodnje 
OD -01/2015 od  dana 16. ožujka 2015. godine.

2. Naprijed citirana Odluka iz točke 1. sastavni je dio 
ove Odluke  i kao takva nalazi se u privitku u iste.

3.Odluka će se dostaviti na dokaziv način Komunalnom 
poduzeću „PRIMOŠTEN  ODVODNJA„  d.o.o. te    
nadležnom  ministarstvu  i  županijskom uredu u čijem  
su djelokrugu   predmetni poslovi  gospodarstva.

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

 

Klasa: 363-01/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o pomorskom 

dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 
158/03, 100/04, 141/06, 38/09) i članka 5. st. 1. Uredbe 
o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru („Narodne novine“, broj  36/04, 
63/08, 133/13 i 63/14) te članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  11. 
sjednici, od 19. ožujka 2015. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE 
GODIŠNJEG PLANA

upravljanja pomorskim dobrom na 
području Općine Primošten za 2015. godinu

Članak 1.
U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom 

na području Općine Primošten za 2015. godinu 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/15), briše 
se poglavlje VI: „Ostale djelatnosti“, odnosno toč. 
15. istoga u cijelosti, tako da naredno poglavlje Plana 
„Zaključne odredbe“ sada nosi br. VI., a toč. 16.-20. 
istoga, nove brojeve 15.-19.

Članak 2.
U Godišnjem planu iz toč. 1. mijenja se formulacija 

poglavlja VII., toč. 20., odnosno ovim Izmjenama 
poglavlje VI., toč. 19., na način da ista sada glasi: Ovaj 
Godišnji plan stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u „Službenom vjesniku Općine Primošten.“

Članak 3.
Os ta le  odredbe  Godišn jeg  p lana  os ta ju 

neizmijenjene.

Članak 4.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten.“

Klasa: 934-01/15-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 19. ožujka 2015. 

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

____________________
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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 11. sjednici, od  
19. ožujka 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK 
o zahtjevu Stanić Ljubice rođ. Makelja za 

refundacijom  novčane naknade troška
 razreza poreza na promet nekretnina 

1. Općinsko vijeće povodu zahtjeva Stanić Ljubice 
rođ. Makelja za isplatom novčane naknade  za ustupljeni 
dio nekretnine općini donosi Zaključak  kojim ovlašćuje  
Načelnika Općine Primošten da zajedno s Pravnom 
službom Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten donese Odluku o konkretnom  zahtjevu za 
refundacijom  novčane naknade troška razreza  poreza 
na promet nekretnina 

2. Zahtjev iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio 
istog i kao takav nalazi se u njegovom privitku.

3.Ovaj Odluka stupa na snagu danom  donošenja, 
a objavit će se u «Službenom vjesnikuOpćine 
Primošten«. 

Klasa:402-06 /15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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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 11. sjednici, od 
19. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU
o suglasnosti na Odluku o uplati 

komanditnog uloga Općine Primošten
 
1.Općinsko vijeće daje suglasnost na Odluku 

načelnika o uplati komanditnog uloga Općine Primošten, 
Klasa: 510-08/15-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-15-1, od 
dana 18. ožujka 2015. godine

 2.Općinsko vijeće Općine Primošten ujedno 
podržava  inicijativu “Za spas i zaštitu  Imunološkog 

zavoda Zagreb“  kako bi se  osigurao kontinuitet 
kvalitetne zdravstvene zaštite  koja je od neprocjenjive 
je važnosti za sve nas. 

3. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da objavi 
i Javni poziv  za aktivno sudjelovanje  svekolike javnosti  
da zajednički  spriječimo propadanje Imunološkog 
zavoda kupnjom dionica , pristupanjem  komanditnom  
društvu „VISIA CROATICA“d.o.o. iz Zagreba, Baruna 
Trenka 4, OIB: 36261336494.

3. Komanditnom  društvu „VISIA CROATICA“d.o.o. 
pristupa se:

- potpisom Izjave o pristupanju  te slanjem iste na 
dokaziv način 

- uz predočenje  dokaza o uplati komanditnog uloga u 
najmanjem iznosu od 100,00  (slovima: stokuna) ili naviše 
na IBAN društva na  broj : HR482390001110089470  s 
naznakom svrhe plaćanja - „komanditni ulog“.

       
4. Ovaj Odluka stupa na snagu danom  donošenja 

a objavit će se u «Službenom vjesniku Općine 
Primošten« 

Klasa: 510-08/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 19. ožujka 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

99
Na temelju članka Odluke o komunalnom doprinosu 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj: 1/13, 7/13 
i Klasa: 363-05/13-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-14-3) i 
članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni Vjesnik 
Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na  11. sjednici, od  19. ožujka 2015. 
godine, u postupku razmatranja pojedinačnih zamolbi 
za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa, 
donosi

ODLUKU 
  o pojedinačnim zahtjevima 

za oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa u sklopu  postupka legalizacije

1. Utvrđuje se da je zahtjev za oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonito izgrađene 
građevine u postupku legalizacije podnijelo ukupno 22 
(dvadesetdva.)podnositelja. 

2. Općinsko vijeće Općine Primošten, temeljem 
priložene  dokumentacije koja se nalazi u privitku 
svakog pojedinačnog zahtjeva, raspravljajući posebno o 
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svakom pojedinačnom zahtjevu iz točke 1. ove Odluke, 
odlučilo je na način kako slijedi:

a )  u s v a j a j u  s e  u  c i j e l o s t i  z a h t j e v i  z a 
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 
ad/1.,3.,4.,5.,,8.,9.,10.,12., 14.,15.,16.,17.,19.,20.,21. 
i 22.

b) odbijaju se zahtjevi za oslobađanje od plaćanja 
komunalnog doprinosa ad./ 2., 6.,7., 11., 13. i 18.. 
uvjetno na način da je podnositeljima dodijeljuje rok od 
30 dana od dana primitka službene obavijesti ovlaštenog 
Službenika JUO Općine Primošten Službe za komunalne 
poslove zaduženog za obračun i donošenje rješenja o 
komunalnom doprinosu da kompletiraju svoje zahtjeve. 
Propuštanjem roka smatrat će se da su nekompletni 
zahtjevi odbijeni.  

         
3.   Ovlašteni Službenik JUO Općine Primošten 

zadužen za obračun i donošenje pojedinačnih rješenja o 
komunalnom doprinosu obavijestiti će sve podnositelje 
raspravljenih zahtjeva za oslobađanje plaćanja  te 
pozvati:

    -podnositelje zahtjeva iz točke 2.b. da upotpune 
svoje pojedinačne zahtjeve najkasnije u roku od 30 
dana  od dana primitka službene obavijesti ovlaštenog 
Službenika JUO Općine Primošten Službe za komunalne 
poslove zaduženog za obračun i donošenje rješenja o 
komunalnom doprinosu.

4. Pojedinačni zahtjevi koji se vezuju uz postavljene 
uvjete  odnosno koje je potrebno dodatnom  potrebnom 
dokumentacijom kompletirati na način propisan 
Odlukom predstavničkog tijela, ukoliko u ostavljenom  
roku od 30 dana ne budu ispunjeni na odgovarajući 
način, smatraju se odbijeni.

5. Obavezno je da u sklopu dokumentacije  
podnositelji predoče kopije osobne iskaznice za sve 
članove domaćinstva  koji žive u objektu za kojeg se 
traži bilo koji vid olakšice u svezi  plaćanja komunalnog 
doprinosa.   

                                        
6. Zamolbe iz točke 1. ove Odluke i tabela popisa 

podnositelja zamolbi za oslobađanje od plaćanja 
komunalnog doprinosa počevši od rednog broja 1. 
zaključno sa rednim brojem dvadesetdva (22), dakle  
ukupno dvadesetdva (22) predmeta/ nalaze se u privitku 
ove Odluke i kao takva 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: 2182/02-01-15-06
Primošten, 19. ožujka 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

II.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK

14
Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 
5/13) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje 
javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske 
županije«, broj 7/09 i 6/11i „Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 1/15) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o 
naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije«, broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14) 
te istoimene Odluke, Klasa: 363-01/11-01/16; Ur.broj: 
2182/02-01-15-2/6. od  13. veljače  2015. godine), 
Načelnik Općine Primošten, dana 16. ožujka 2015. 
godine, donosi

ODLUKU 
O  PRODULJENJU ROKA 

ZA DOSTAVU PONUDA 
RASPISANOG  NATJEČAJA   O 

DAVANJU NA KORIŠTENJE OPĆINSKIH 
POVRŠINA  ZA 2015. 

1. U Natječaj koji je u tijeku trajanja za prikupljanje 
pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih 
površina  otvorenom dana 02. ožujka / ponedjeljak/ 
2015.  godine koji  traje do 16. ožujka /ponedjeljak/ 2015. 
godine koristi se ostavljena  mogućnost produljenja roka 
za dostavu ponuda  na način da se rok prolongira 

do dana 27. ožujka /petak/ 2015. godine.

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili 
pismeno poštom na adresu:

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten 
s naznakom : 

PONUDE za korištenje javne površine «NE 
OTVARAJ«.

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a 
objavljuje se na  službenoj web stranici općine www.
primosten.hr, oglasnoj ploči općine i “Službenom 
vjesniku Općine Primošten“.

      
Klasa: 372-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-15-4
Primošten, 16.ožujka 2015.

 OPĆINA  PRIMOŠTEN

OPĆINSKI  NAČELNIK                                                                                
Stipe Petrina, v. r. 

____________________
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15
Na temelju članka 35. st.1 i čl. 391 Zakona o 

vlasništvu u drugim stvarnim pravima («Narodne 
novine», broj 91/96, 68/98137/99, 22/00, 73700, 114/01, 
79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12 ), članka 5. 
stavka 2. Odluke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju 
nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 7/13), Načelnik Općine 
Primošten, dana 25. ožujka 2014. godine, donosi

 RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za 

 kupnju odgovarajuće nekretnine u 
neposrednoj blizini Zdravstvene stanice 

u Primoštenu 

Članak 1.
1.U Odluci Općinskog vijeća o namjeri kupnje 

nekretnine u neposrednoj blizini Zdravstvene stanice u 
Primoštenu, Klasa: 944-18/15-01/1; Ur.broj: 2182/02-
01-15-1 od19. ožujka 2015. godine ovim rješenjem u 
sastav Povjerenstva se imenuju :

- Iris Ukić Kotarac – za predsjednika,
- Milena Pleić– za člana i 
- Dijana Rinčić – član.

Članak 2.
2. Odluka iz točke 1. ovog rješenja sastavni je njegov 

dio i kao takva nalazi se u privitku  istog.

Članak 3.
3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-18/15-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 25. ožujka 2015. 

 OPĆINA  PRIMOŠTEN

OPĆINSKI  NAČELNIK                                                                                
Stipe Petrina, v. r. 

____________________

16
Na temelju članka 35. st.1 i čl. 391 Zakona o 

vlasništvu u drugim stvarnim pravima («Narodne 
novine», broj 91/96, 68/98137/99, 22/00, 73700, 114/01, 
79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12 ), članka 5. 
stavka 2. Odluke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju 
nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 7/13), Načelnik Općine 
Primošten, dana 16. veljače 2015. godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za 

uzimanje u zakup dijelova odgovarajuće 
nekretnine u vlasništvu fi zičkih ili pravnih 

osoba,  za potrebe Općine Primošten

Članak 1.
1.U Odluci Općinskog vijeća o namjeri uzimanja u 

zakup nekretnine za potrebe Općine Primošten u svrhu 
postavljanja dva reklamna  panoa „Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 5/14, ovim rješenjem u sastav 
Povjerenstva se imenuju :

- Iris Ukić Kotarac – za predsjednika,
- Milena Pleić– za člana i 
- Dijana Rinčić – član

Članak 2.
2. Odluka iz točke 1. ovog rješenja sastavni je njegov 

dio i kao takva nalazi se u privitku istog.

Članak 3.
3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-18/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 16. veljače 2015. 

 OPĆINA  PRIMOŠTEN

OPĆINSKI  NAČELNIK                                                                                
Stipe Petrina, v. r. 

____________________

17
Na temelju članka  Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, br: 3/13 i 5/13), 
članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 1. 
Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, 
broj 57/12), načelnik Općine Primošten, dana 13. 
siječnja 2015. godine, donosi

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 

BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U 
OPĆINI PRIMOŠTEN U 2015. GODINI

I.
 Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa planira se u 2015. godini prijam četvero osoba, 
od čega: 

- 2 osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim 
sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim 
i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim 
diplomskim stručnim studijem, pravnog, ekonomskog, 
građevinskog, arhitektonskog, tehničkog ili prometnog 
smjera, 

- 2 osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim 
studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri 
godine upravne ili ekonomske struke.
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II.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće 
troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana 
kod nadležne službe za zapošljavanje. 

III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se na oglasnoj ploči Općine Primošten i na službenoj 
stranici Općine Primošten www@primosten.hr.

Klasa: 112-02/14-02/2
Urbroj: 2182/02-02-14-1
Primošten, 13. siječnja 2015.

OPĆINA  PRIMOŠTEN

OPĆINSKI  NAČELNIK                                                                                
Stipe Petrina, v. r. 

PLAN PRIJMA 
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U 

OPĆINI PRIMOŠTEN U 2015. GODINI 
 

TABLICA  
 
 
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN 
 
 

SLUŽBA I NAZIV  
RADNOG MJESTA 

STUPANJ 
OBRAZOVANJA  

I STRUKA 

BROJ  
ZAPOSLENIH  
SLUŽBENIKA 

STRUČNA 
SPREMA 

SLUŽBENIKA 

GODINE 
STAŽA 

SLUŽBENIKA 

BROJ OSOBA ZA 
STRUČNO 

OSPOSBLJAVANJE 
 

SLUŽBA ZA 
KOMUNALNE POSLOVE 

Savjetnik za prostorno 
planiranje 

i komunalno redarstvo 

 
Magistar struke 
građevinskog,  
arhitektonskog,  
tehničkog ili 
prometnog smjera, 

 

1 VSS 17 2 

 
SLUŽBA TAJNIŠTVA 

Stručni suradnik 
 

 
Preddiplomski 
sveučilišni studij  
ili stručni studij u 
trajanju  
od najmanje tri 
godine upravne 
struke. 

 

1 VŠS 16 1 

 
FINANCIJSKO 

RAČUNOVODSTVENA 
SLUŽBA 

Stručni suradnik za 
računovodstvo 

Preddiplomski 
sveučilišni studij ili  
stručni studij u 
trajanju od najmanje  
tri godine ekonomske 
struke. 
 

1 VŠS 10 1 

 

____________________
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III.
„PRIMOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o.

4
Na temelju članka 215. Zakona o vodama („Narodne 

novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), 
Uprava društva Primošten odvodnja d.o.o., uz suglasnost 
Skupštine Društva, dana 16. ožujka 2015. godine 
donosi

OPĆE I TEHNIČKE UVJETE
isporuke vodne usluge javne odvodnje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih 

usluga javne odvodnje (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) 
određuju se međusobni odnosi između isporučitelja 
vodne usluge javne odvodnje i korisnika usluge javne 
odvodnje na području općine Primošten. 

Ovi Opći i tehnički uvjeti sadržavaju odredbe o: 
- postupku izdavanja posebnih uvjeta priključenja 

i potvrde o sukladnosti, te o osiguranju uvjeta za 
priključenje na sustav javne odvodnje 

- tehničko - tehnološkim uvjetima priključenja 
(posebni uvjeti priključenja)

- kvaliteti opskrbe vodnim uslugama javne 
odvodnje

- pravima i obvezama isporučitelja vodne usluge javne 
odvodnje i korisnika vodne usluge javne odvodnje

- uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga 
javne odvodnje

- uvjetima za primjenu postupaka ograničenja ili 
obustave isporuke vodne usluge javne odvodnje

- postupanju u slučaju neovlaštenog korištenje vodne 
usluge javne odvodnje 

II. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

Članak 2.
Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje je 

trgovačko društvo „Primošten odvodnja“ d.o.o., Sv. 
Josipa 7, Primošten. 

Vodna usluga javne odvodnje je usluga skupljanja 
otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za 
pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik (u 
daljnjem tekstu: usluga javne odvodnje).

Sustav javne odvodnje je skup objekata i uređaja 
(kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, 
kolektori, crpne stanice, uređaj za pročišćavanje otpadnih 
voda, ispust u prijemnik i druge građevine pripadajuće 
ovim građevinama) koji služe za skupljanje otpadnih 

voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, 
pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik.

Korisnici vodne usluge javne odvodnje su pravne 
i fi zičke osobe koje su vlasnici građevina odnosno 
posebnog dijela građevina (zgrada, stanova, poslovnih 
prostora i sl.) ili drugih nekretnina koje su priključene 
na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Korisnik 
usluga je i stanar , najmoprimac, zakupac građevine 
odnosno posebnog dijela građevine ili druge nekretnine 
priključene na sustav odvodnje , kad je vlasnik obvezu 
plaćanja usluge ugovorom prenio na korisnika.

Interni sustav odvodnje je interna kanalizacija iz 
stambenih i poslovnih građevina, drugih nekretnina i 
drugih građevina koja se priključuje na sustav javne 
odvodnje, a koju čine instalacije, kanalizacijski vodovi, 
objekti i uređaji za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih 
voda i za odvodnju otpadnih voda do spoja sa sustavom 
javne odvodnje.

Otpadne vode su potencijalno oneč išćene 
sanitarne potrošne otpadne vode (vode iz kućanstva, 
ugostiteljstva, turističkih i gospodarskih objekata i sl.) 
i tehnološke otpadne vode (vode koje su nastale kao 
posljedica tehnoloških procesa u gospodarstvu i drugim 
djelatnostima).

III. POSTUPAK IZDAVANJA POSEBNIH UVJETA 
PRIKLJUČENJA I POTVRDE O SUKLADNOSTI, 
TE OSIGURANJE UVJETA ZA PRIKLJUČENJE NA 
SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 3.
Posebnim uvjetima priključenja određuju se tehnički 

zahtjevi kojima mora udovoljiti građevina da bi njezini 
interni vodovi bili priključeni na komunalne vodne 
građevine sukladno općim i tehničkim uvjetima isporuke 
vodne usluge javne odvodnje.

Posebni uvjeti priključenja potrebni su za one zahvate 
u prostoru za koje se prema posebnim propisima o 
prostornom uređenju i gradnji izdaje lokacijska dozvola, 
rješenje o uvjetima građenja, odnosno drugoga akta 
kojim se dopušta građenje.

Članak 4.
Potvrdom o sukladnosti s posebnim uvjetima 

priključenja (potvrda glavnog projekta) potvrđuje se, 
na način određen propisima o prostornom uređenju 
i gradnji, da je idejni projekt za ishođenje lokacijske 
dozvole ili rješenja o uvjetima građenja, odnosno glavni 
projekt za ishođenje građevinske dozvole ili drugoga 
akta kojim se dopušta građenje, koji se izdaje prema 
posebnim propisima, sukladan posebnim uvjetima 
priključenja.
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Potvrda o sukladnosti s posebnim uvjetima 
priključenja važi koliko važi i akt kojim se odobrava 
građenje.

Isporučitelj vodne usluge dužan je u roku od 30 
dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, osim ako 
propisima o prostornom uređenju i gradnji nije propisan 
kraći rok, izdati potvrdu iz stavka 1. ovoga članka ili 
odbiti zahtjev za izdavanjem potvrde.

IV. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI 
PRIKLJUČENJA

Članak 5.
Priključenjem na komunalne vodne građevine za 

javnu odvodnju smatra se izgradnja priključka kojim 
se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za 
nesmetano korištenje vodnih usluga javne odvodnje. 

Priključkom na javni sustav odvodnje smatra se dio 
odvodnog cjevovoda od spoja na uličnoj mreži sustava 
javne odvodnje do priključnog okna.

Priključno okno dio je internog sustava odvodnje 
u kojem se skupljaju sve otpadne vode iz posebnih 
dijelova građevine (stan, poslovni prostor, garaža i sl.), a 
u pravilu se izvodi uz regulacijsku tj. građevinsku liniju 
na nekretnini vlasnika građevine koja se priključuje na 
sustav javne odvodnje.

Ako je nemoguće izgraditi priključno okno, 
razgraničenje sustava interne i javne odvodnje predstavlja 
regulacijska tj. građevinska linija.

Članak 6.
Priključak na sustav javne odvodnje smije se 

izvesti jedino na mjestu predviđenom projektom javne 
odvodnje, te odobrenom tehničkom dokumentacijom 
građevine koja se priključuje. 

Izuzetno, ukoliko zbog tehničkih razloga koji se 
pokažu tijekom izvođenja radova priključenja nije 
moguće izvesti priključak na mjestu predviđenom 
tehničkom dokumentacijom, mjesto priključenja može 
odrediti isporučitelj usluge ili nadzorni inženjer u 
dogovoru s isporučiteljem usluge.

Priključci na komunalne vodne građevine za javnu 
odvodnju izvode se po pravilima struke i na način koji 
će omogućiti ekonomski racionalno održavanje, vodeći 
računa da se osigura uredno funkcioniranje i kvaliteta 
priključka, te da se priključenjem novog korisnika usluge 
ne naruši odgovarajući standard ranije priključenih 
korisnika usluge. 

Članak 7.
Tehnološko-tehnički uvjeti za priključenje građevine 

ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine za 
javnu odvodnju (kanalizacijski priključak): 

-Priključak se vodi od priključnog okna interne 
odvodnje do postojećeg kontrolnog okna javnog sustava 
odvodnje. 

- Kanalizacijski priključak izrađuje se od 
vodonepropusnog materijala.

- Priključno okno mora biti izvedeno kvalitetno i prema 
propisima koji zadovoljavaju izvedbu javnog sustava 
odvodnje. Okno mora biti izrađeno od vodonepropusnog 
armiranog betona ili tipsko industrijsko montažno okno 
ukoliko posjeduje potrebne ateste. Priključno okno 
mora biti pokriveno lijevano-željeznim poklopcem, 
odgovarajuće nosivosti. 

- Minimalni profil priključnog cjevovoda za 
domaćinstva iznosi 160 mm bez obzira na količinu 
otpadne vode, a minimalni pad iznosi 1%. 

- Dimenzije cjevovoda za višestambene i 
poslovne građevine utvrđuju se prema normativima i 
proračunu, ovisno o postojećem ili planiranom sustavu 
javne odvodnje i prema projektnoj dokumentaciji 
hidroinstalacija. 

- Niveleta dna priključne cijevi u postojećem 
kontrolnom oknu javnog sustava odvodnje mora 
biti iznad tjemena cijevi u postojećem oknu javnog 
sustava odvodnje ili iznad kote uspora otpadne vode u 
predmetnom oknu. 

- Cijev priključka polaže se u prethodno iskopan rov 
na posteljicu od pijeska ili odgovarajućeg materijala iz 
iskopa, te nasipava zamjenskim materijalom u slojevima 
uz nabijanje.

- Pri izvedbi priključka treba obratiti pažnju na 
osiguranje gradilišta i postojećih instalacija. 

- Nakon izvedbe priključka ispituje se funkcionalnost 
i vodonepropusnost. 

- Ukoliko se priključak izvodi preko javnoprometne 
površine investitor mora dati izraditi elaborat privremene 
regulacije prometa, te ishoditi suglasnost od nadležnog 
tijela jedinice lokalne samouprave. 

- Zabranjuje se spajanje otpadnih voda iz podrumskih 
prostorija gravitacijski u kanalizacijsko okno, odnosno 
zabranjuje se direktno priključivanje kanalizacije 
prostorija smještenih ispod kote okolnog terena u javni 
sustav odvodnje. 

- Korisnici usluge odvodnje koji su priključili na 
javni sustav odvodnje podrumske prostorije gravitacijski 
u kontrolno okno odnosno koji su priključili prostorije 
izgrađene ispod kote terena u javni sustav odvodnje, 
obvezni su ugraditi nepovratni ventil na internoj 
instalaciji odvodnje. 

- Interna odvodnja mora biti izvedena tako da 
se spriječi povrat otpadnih voda iz sustava javne 
odvodnje.

- Izljevna mjesta u građevini moraju biti izvedena iznad 
predviđene kote usporene vode u javnoj odvodnji.

- Isporučitelj usluge ne odgovara za štete nastale 
zbog povrata otpadnih voda iz sustava javne odvodnje 
u prostore korisnika u prostore korisnika usluge koji se 
nalaze ispod kote vjerojatno usporene vode.

- Križanje kanalizacijskih priključaka izvodi se 
u pravilu ispod postojećih instalacija komunalne 
infrastrukture. 
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- Interna kanalizacija sa svim pripadajućim uređajima 
mora biti projektirana i izvedena na način da zadovoljava 
uvjete vodonepropusnosti. Postavlja se u pravilu tako 
da najkraćim putem, uz potrebni pad koji osigurava 
otjecanje bez taloženja, odvodi otpadne vode iz 
građevine (građevinske čestice). 

-Interna kanalizacija mora biti zaštićena od 
smrzavanja. 

- Interna kanalizacija mora biti izvedena na način 
da se omogući njeno redovito nadziranje, čišćenje i 
održavanje u ispravnom stanju. Za sve nastale štete, koje 
nastanu na javnom sustavu odvodnje ili drugdje zbog 
nepravilne protupropisne izvedbe, nemarnog održavanja 
ili nepravilnog korištenja interne kanalizacije, odgovara 
isključivo korisnik, odnosno vlasnik predmetne 
građevine. 

- Svi uređaji (uređaji za prepumpavanje, separatori 
ulja, mastolovi, taložnice, uređaji za sprečavanje 
povrata vode...) kao i uljevi tlačne cijevi iz prepumpnog 
uređaja moraju biti postavljeni prije kontrolnog okna iz 
kojeg se obavlja samo priključenje. Navedeni uređaji 
pripadaju internoj kanalizaciji, te se ne izvode u sklopu 
priključka. 

- Nakon priključenja postojećih građevina na sustav 
javne odvodnje, postojeće sabirne jame moraju biti 
sanirane u cilju sprječavanja onečišćenja podzemlja i 
okoliša. 

Članak 8.
Ako je zbog tehničkih razloga otežan neposredan 

spoj građevine na sustav javne odvodnje može se izvesti 
zajednički priključak za više građevina pod uvjetom 
da je isto odobreno od strane isporučitelja usluge i 
da vlasnici nekretnina prije izvedbe samog priključka 
pisanim ugovorom međusobno urede imovinsko pravne 
odnose u vezi sa služnosti prolaska i trajnog korištenja i 
održavanja interne odvodnje. 

Članak 9.
Ukoliko su ispunjeni tehnološko-tehnički uvjeti za 

priključenje građevine ili druge nekretnine na komunalne 
vodne građevine za javnu odvodnju, Isporučitelj izdaje 
dozvolu za priključenje, te troškovnik radova za izvedbu 
priključka.

Priključenje građevine ili druge nekretnine na 
komunalne vodne građevine za javnu odvodnju vrši 
Isporučitelj na trošak vlasnika građevine ili nekretnine. 

Zabranjeno je neovlašteno priključivanje građevine 
ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine za 
javnu odvodnju, odnosno priključak bez izdane Dozvole 
za priključenje i podmirivanja troškova priključenja.

Članak 10.
U sustav javne odvodnje ne smiju se upuštati vode 

koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće 
od maksimalno dopuštenih prema Pravilniku o graničnim 
vrijednostima emisija otpadnih voda. 

U sustav javne odvodnje ne smiju se upuštati 
otpadne vode koje sadrže štetne i toksične tvari u 
količinama koje mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi, 
instalacije, građevine i uređaje odvodnje, te na procese 
pročišćavanja otpadnih voda. 

V. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA VODNE 
USLUGE JAVNE ODVODNJE I KORISNIKA VODNE 
USLUGE JAVNE ODVODNJE

Članak 11.
Isporučitelj usluge dužan je održavati javni sustav 

odvodnje otpadnih voda u stanju funkcionalne 
ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu. 

Isporučitelj usluge dužan je dozvoliti priključenje 
svakog korisnika usluge koji podnese zahtjev za 
priključak na javni sustav odvodnje s potrebnom 
priloženom dokumentacijom, ako su za to stvorene 
tehničke mogućnosti. Isporučitelj usluge može 
obustaviti korisniku ove usluge, uslugu odvodnje samo 
u slučajevima propisanim ovim općim uvjetima. 

Članak 12.
Isporučitelj usluge nije odgovoran za štete nastale 

uslijed:
- više sile (neuobičajeno visokog nivoa mora, obilnih 

padalina, potresa i sl.)
- većih pogonskih i tehničkih smetnji izazvanih bez 

krivnje isporučitelja (pucanje tlačnog cjevovoda, kvar 
pumpe, nestanak električne energije i sl.)

- neovlaštenog priključenja 
Isporučitelj usluge ne odgovara ni za štetu koja 

nastane na internom sustavu odvodnje i drugim 
uređajima priključenim na javni sustav odvodnje: 

- zbog neodržavanja ili nepravilno izvedenih internih 
instalacija

- zbog onečišćenja interne instalacije
- zbog kvara na uređajima odvodnje (crpke, 

nepovratni ventil ...) koje je ugradio korisnik usluge 
- u ostalim slučajevima nepridržavanja propisanih 

standarda odvodnje i ovih Općih uvjeta. 
Štetu koja nastane na sustavu javne odvodnje 

krivnjom korisnika usluge otklanja isporučitelj usluge 
na teret korisnika usluge. 

Članak 13.
Pravo je isporučitelja usluge vršiti naplatu pruženih 

usluga javne odvodnje korisnicima usluga, obračunatu 
sukladno odlukama o načinu plaćanja i visini cijena 
vodnih usluga, odluci o obračunu i naplati naknade 
za razvoj sustava javne odvodnje, odluci koja regulira 
priključenje na građevine sustava javne odvodnje, 
odredbama zakona i ovim Općim uvjetima.

Članak 14.
 Vlasnici postojećih nekretnina/zgrada i onih koje 

će se izgraditi na području javnog sustava odvodnje 
dužni su svoje nekretnine priključiti na javnu odvodnju 
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ukoliko za to postoje tehnički uvjeti, sukladno Odluci o 
priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne 
vodne građevine na području općine Primošten. Vlasnik 
nekretnine/zgrade ili zasebne cjeline u zgradi postaje 
korisnik vodne usluge sustava javne odvodnje nakon što 
bude izveden priključak na sustav javne odvodnje. 

Svi raniji korisnici usluga koji nastave koristiti 
uslugu odvodnje nakon stupanja na snagu Općih uvjeta 
smatra se da prihvaćaju ove Opće uvjete. 

Članak 15.
Korisnik usluge dužan je održavati u stanju 

funkcionalne ispravnosti internu instalaciju odvodnje na 
način da spriječi mogućnost njezina onečišćenja, a potom 
i onečišćenja javnog sustava odvodnje. Korisnik usluge 
može koristiti uslugu odvodnje isključivo za potrebe 
svoga domaćinstva, odnosno poslovnog prostora. 

Korisnik usluge dužan je dopustiti stručnim službama 
isporučitelja usluge pregled i nadzor nad internim 
instalacijama korisnika usluge i uzimanje uzoraka 
otpadne vode, osobito u slučaju ispuštanja agresivnih i 
štetnih otpadnih voda u javni sustav odvodnje.

Tehnološke otpadne vode odvode se putem sustava 
javne odvodnje uz uvjet da ne prelaze granične 
vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije 
opasnih i drugih tvari, u skladu s važećim odredbama 
zakona. Otpadne vode koje ne zadovoljavaju uvjete 
iz prethodnog stavka moraju se prije ispuštanja na 
odgovarajući način pročistiti. 

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati krute i 
viskozne tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima 
mogu negativno utjecati (uzrokovati smetnje) u protoku 
vode u kanalizacijskoj cijevi , te izazivati druge smetnje 
u radu objekta i uređaja sustava javne odvodnje (npr. 
građevinski otpad, pepeo, otpaci, plastike, drvo, staklo, 
krpe, ostaci obrađene i neobrađene hrane i sl.)

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati 
zapaljive ili eksplozivne tvari koje mogu izazvati 
oštećenje sustava i opasnost po život nazočnih osoba. 

U slučaju kada isporučitelj usluge utvrdi da je zbog 
nepridržavanja ovih Općih uvjeta i drugih propisa 
nastupilo ili postoji mogućnost zagađenja, ovlašten je 
odmah prekinuti uslugu odvodnje. 

Za sve štetne posljedice koje bi proizišle iz razloga 
navedenih u ovom članku odgovoran je korisnik usluge 
te je dužan nadoknaditi štetu isporučitelju usluge kao i 
drugim osobama. 

VI. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE VODNE 
USLUGE JAVNE ODVODNJE

Članak 16.
Pod neovlaštenim/ilegalnim korištenjem komunalne 

usluge javne odvodnje podrazumijevaju se slučajevi 
kada: 

- se fi zička ili pravna osoba samovoljno spoji na 
sustav javne odvodnje; 

- korisnik usluge daje netočne podatke za određivanje 
kategorije potrošnje; 

- u drugim slučajevima kada se korisnik usluge 
ne pridržava odredaba o uvjetima korištenja usluge 
odvodnje iz ovih Općih uvjeta. 

Za neovlašteno korištenje komunalne usluge, 
isporučitelj usluge ima pravo i dužnost korisniku 
naplatiti naknadu štete za stjecanje bez osnove i ostale 
troškove prouzročene neovlaštenim korištenjem 
komunalne usluge odvodnje. U slučaju neovlaštenog 
korištenje vodne usluge javne odvodnje, isporučitelj 
usluge ima pravo obustaviti isporuku komunalne usluge 
bez prethodne obavijesti. U slučaju onemogućavanja 
postupka kontrole ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja 
komunalne usluge javne odvodnje, isporučitelj usluge 
može primijeniti mjeru obustave usluga odvodnje. 
Isporučitelj usluge za obustavu isporuke iz ovog članka 
ne odgovara za eventualnu štetu neovlaštenom korisniku 
usluge. 

VII. UVJETI OGRANIČENJA ILI OBUSTAVE 
ISPORUKE VODNE USLUGE JAVNE

Članak 17.
Isporučitelj usluge može korisnicima usluge 

privremeno obustaviti isporuku radi sljedećih planiranih 
radova: 

- pregled, ispitivanje, kontrolno mjerenje ili uzimanje 
uzoraka otpadne vode; 

- redovno ili izvanredno održavanje; 
- remont postrojenja; 
- priključenja novih korisnika; 
- dogradnje ili rekonstrukcije mreže javne 

odvodnje. 
U slučaju obustave usluge iz prethodnog stavka 

isporučitelj usluge će obavijestiti korisnika usluge i, 
ukoliko je moguće, omogućiti zamjensko korištenje 
usluge u skladu s Općim uvjetima. 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.
Stupanjem na snagu ovih Općih i tehničkih uvjeta 

isporuke vodne usluge javne odvodnje prestaju važiti 
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge javne 
odvodnje od 1. srpnja 2014. godine („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ , br. 3/14).

Članak 19.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom njihovog 

donošenja, a objavljuju se na internet stranici isporučitelja, 
te u službenom glasniku osnivača - „Službeni vjesnik 
Općine Primošten“.

Direktorica:
Jagoda Perković, dipl.ing.građ., v. r.

____________________ 
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Na temelju članka 212. i 214. Zakona o vodama 

(„Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13 
i 14/14), Skupština društva Primošten odvodnja d.o.o., 
dana 16. ožujka 2015. godine, donosi

ODLUKU 
O CIJENI PRIKLJUČKA NA 

KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 
JAVNE ODVODNJE

Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje cijena priključka na 

komunalne javne građevine javne odvodnje za područje 
općine Primošten.

Članak 2.
Radove priključenja izvodi isključivo Primošten 

odvodnja d.o.o. ili njezin ugovaratelj, a stvarni trošak 
radova snosi vlasnik ili drugi zakoniti posjednik 
nekretnine koja se priključuje.

Cijena priključka nije uvijek jednaka, te ovisi o: 
profi lu potrebnog priključka, udaljenosti cjevovoda, 
promjera cijevi na koju se priključuje, količini potrebnih 
iskopa, iskopima na javnim površinama (ceste, pješačke 
staze…), bušenje ispod prometnice i sl.

U cijenu priključka uračunavaju se:
• pripremni radovi
• zemljani radovi
• montažerski radovi
• završni radovi
• materijal potreban za izradu priključka

Cijena priključka na odvodnu mrežu kreće se od  
5.000,00 kn do 9.000,00 kn (s PDV-om), sukladno 
troškovniku radova koji se prilaže uz račun ispostavljen 
vlasniku nekretnine koja se priključuje. 

Članak 3.
Financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina 

od strane budućih korisnika.

U slučaju kada gradnja određene komunalne 
vodne građevine nije predviđena godišnjim planom 
gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđen 
višegodišnjim planom gradnje komunalnih vodnih 
građevina unutar iduće 3 godine, budući korisnici 
vodnih usluga koji bi se priključili na te građevine mogu 
sudjelovati u fi nanciranju njihove gradnje, uz povrat 
uloženih sredstava u određenom roku, pod uvjetima 
utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na 
račun isporučitelja vodne usluge, a rok povrata sredstava 
ne može biti dulji od 5 godina od dana sklapanja 
ugovora. 

Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili 
na komunalne vodne građevine, za koje nisu ispunjene 
pretpostavke iz stavka 1. ovoga članka, mogu sudjelovati 
u fi nanciranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim 
ugovorom s isporučiteljem vodne usluge, bez prava na 
povrat sredstava.

Članak 4.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj web stranici 

Primošten odvodnje d.o.o.

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit 

će se u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“.

U Primoštenu, dana 16. ožujka 2015.
Broj:  OD-01/2015  

Za Skupštinu društva:
Stipe Petrina, v. r. 

Obrazloženje 
Odluka o cijeni vodnih usluga donosi se radi 

usklađenja s člankom 212. i 214. Zakona o vodama 
(„Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 
i 14/14).

____________________
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