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I.
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN 

187
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), 
temeljem  ranije Odluke Općinskog vijeća o započinjanju 
radova građenja spomenika  Gospi  (“Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 1/15), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, dana 20.  studenog 2015. godine, donosi

ODLUKU
o nastavku započetog projekta  

- II Faze  Spomenika Gospe od Loreta
 
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o nastavku započetog  projekta – II. Faze Spomenika 
Gospe od Loreta. 

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove 
Odluke Općina Primošten zastupana po Načelniku 
izravno će naručiti opisano u točki 1. ove Odluke prema 
ponudi  i Pravilniku 

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

4. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten  da u ime i za račun općine posebnim 
ugovorom regulira  međusobne odnose , sve sukladno 
članku 8. stavku6. i 7. internog  Pravilnika o provedbi 
postupaka nabave bagatelne vrijednosti(„Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 
4/14).   

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 410-15/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________    

188
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni Vjesnik Općine Primošten“ ,broj 3/13 i 
5/13), temeljem Odluke Općinskog vijeća o započinjanju 
radova građenja spomenika  Gospi (“Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 1/15), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, dana  20. studenog  2015. godine, donosi

ODLUKU
 o uzimanju u zakup odgovarajuće hale 

na području Zagreba za potrebe
izrade modela kipa Gospe od Loreta

 
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o uzimanju u zakup odgovarajuće hale   tlocrtne površine 
najmanje od 100m2,  sa širinom ulaza od 4m,  i visinom  
hale u jednom dijelu od  15m, lociranoj na području 
Zagreba, na planirani rok  zakupa od 18 mjeseci.  

Predmetna hala potrebna je za:
 - izradu modela kipa Gospe od Loreta u mjerilu 1:1 

prema umanjenom modelu izrađenom u mjerilu M1:20 
uključujući  i 

- za obradu betonskih elemenata  mozaikom.

2. Općinsko vijeće Općine Primošten ujedno daje 
suglasnost na sve predradnje  i aktivnosti  u sklopu 
postupanja u smislu objave Javnog  poziva  za dostavu 
ponuda   realizacije predmetnog zakupa hale potrebne 
od  momenta  početka izrade  skulpture do početka 
lijepljenja mozaika, čime se stvaraju  preduvjeti da 
odabrani umjetnici krenu u izradu skulpture  Gospe od 
Loreta naravne veličine od cca 12m,  sukladno idejnom 
rješenju,  projektnoj  dokumentaciji i ponudi “FEDALTI“ 
d.o.o.  iz Zagreba”15/1432” od dana 28.10. 2015. „ 
službeno zaprimljenu pod rednim  brojem   3724.  

3. Odluka o namjeri uzimanja hale, Ponuda   
ponuditelja iz prethodne točke čija ponuda  za cijeli 
rok trajanja zakupa odgovara iznosu   od  62.510,00 
kuna (slovima: šezdesetdvijetisućepetstodesetkuna u  
koji  iznos  nije  uračunat   iznos  PDV-a  odnosno  u 
ukupnom iznosu od 78.137,50  kuna (slovima: seda
mdesetosamtisućastotridesetsedamkunapedesetlipa) s 
uračunatim PDV-om i  pripadajući Ugovor o zakupu  
hale sastavni  su  dio ove Odluke  i kao takvi nalaze se 
u privitku iste. 

4. Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja, 
a objavit će se u «Službenom vjesniku Općine 
Primošten« 

Klasa: 410-15/15-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  

189
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 
13/14 -USRH), članka 8. stavka7. točke a. i c. Pravilnika 
o provedbi postupaka  nabave bagatelne vrijednosti 
Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten 
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„broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) i članka 33. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 
i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 16. sjednici, dana 20. studenog 2015. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi izrade  kipa u polistirenu  za spomenik 

„Gospe od Loreta“ u naravnoj veličini  M 1:1

1.Općinsko vijeće donosi Odluku o  nabavi izrade kipa u polistirenu za spomenik „ Gospe od Loreta“  u naravnoj 
veličini  M 1:1

2. Iz razloga  umjetničke naravi u svrhu realizacije ranije započetog  projekta Spomenika Gospe od Loreta za 
potrebe izrade  spomenika Gospe od  Loreta Općina Primošten  izravno će angažirati  slobodnog umjetnika kipara  
Miluna Garčević koji će  svojim umjetničkim angažmanom izravno sudjelovati na  izradi kipa u tri  faze rada:

a/  izradi nacrta i usklađivanju segmenata
b/ rezanju materijala prema nacrtu   u mjerilu 1:1
c/ lijepljenju segmenata po elipsi  s probom  segmenata u naravnoj  veličini, izoliranjem 
    polistirena  specijalnom    ljepilom  Ultralite S2 te korekcijom   i pripremom   za lijevanje  u polistirenu.

3.  Sukladno utvrđenom  Općinsko vijeće Općine Primošten  prihvaća ponudu „ Zagreb 15.10.2015.“ zaprimljenu 
30. listopada 2015. godine  pod rednim  brojem 3735  na način da trošak  svake pojedine  faze rada iz točke 2. ove 
Odluke   odgovara  za :

a/ neto  iznosu od 120.000,00 kuna,
b/ neto iznosu od 78.600,59 kuna  neto te
c/ neto iznosu od 151.399,75 kuna.
Što sve zajedeno odgovara  ukupnom  bruto iznosu od 403.574,52 kune  (slovima: četristotritisuć

epestosedamdesetčetirikunesedamdesetpetlipa) odnosno neto iznosu od    349.999,75 kuna  (slovima: 
tristočetrdesedevetttisućaadevetstodevdesetdevetkunasedamdesetpetlipa)  tako da se  prve dvije faze   vezuju uz 
tekuću godinu a treća za 2016. godinu. 

4.Općinsko vijeće  ovlašćuje Načelnika Općine Primošten  da temeljem ove Odluke sukladno  internom aktu 
općine kojim  se regulira bagatelna nabava, u ime i za račun općine sklopi   ugovor kojim će ugovorne strane 
regulirati svoja  međusobna prava i obveze a čiji je prijedlog  ugovora  sastavni  dio ove  Odluke i kao  takav se 
nalazi u  privitku iste.  

5.Ugovori iz točke 5.  ove Odluke naknadno će se prezentirati Općinskom vijeću na prvoj  narednoj sjednici 
radi davanja naknadne suglasnosti na iste.

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

Klasa: 410-15/15-01/3
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 2015.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________    

190
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 

-USRH)), članka 7. stavka7. točke d.  Pravilnika o provedbi postupaka  nabave bagatelne vrijednosti Općine 
Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  16. sjednici, od 
20. studenog 2015. godine, donosi

ODLUKU
o  izradi polistirenskog  pozitiva u mjerilu 1:1  skulpture Gospe od Loreta

   a prema umanjenom modelu izrađeno u mjerilu M1:20 uključujući izravno angažiranje  
kipara Milun Garčević s ekipom koja će izraditi polistirenski pozitiv
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1.Općinsko vijeće donosi Odluku o izradi  
polistirenskog pozitiva u mjerilu 1:1  skulpture Gospe 
od Loreta a prema umanjenom modelu izrađeno u 
mjerilu M1:20. Za izradu pozitiva  potrebni je  pripremiti 
materijal polistiren rezanjem  blokova na zadanu 
debljinu  stjenke  prosječno 30cm. Skulptura se izrađuje 
u segmentima  prema zadanom  modelu  te spaja u cjelinu 
koja se sastoji od planiranog broja segmenata  koji se za 
potrebe izrade oplate oblažu specijalnim  ljepilom.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika za nabavu 
kompletnog materijala  potrebnog za    izradu 
polistirenskog pozitiva  za izradu segmenata 
aproksimativne visine  planiranih osam segmenata 
iznose 120+120+140+160+190+180+220+ kruna 60. 

3. Materijal iz točke 2. ove Odluke podrazumijeva  
nabavu:

 -  dvadeset (20) blokova polistirena E200 kojeg 
treba ispiliti

-  15 vreća od 15kg  specijalnog ljepila za  polistiren 100 
kartuša uključujući i sitni potrošni materijal u vrijednosti 
od  27.000.00 kuna  (slovima: dvadesetsedamtisućakuna)  
u koji iznos nije uračunat iznos PDV-a.

4. Kako u konkretnom  slučaju  to zahtijevaju 
razlozi umjetničke naravi i  o dovršetku na započetom  
projektu Spomenika Gospe od Loreta, za potrebe izrade 
polistirenskog pozitiva Općina Primošten izravno će 
se angažirati  kipar Milun Garčević s ekipom koja će 
izraditi polistirenski pozitiv budući su već sudjelovali 
u izradi makete Spomenika Gospe od Loreta sukladno 
Idejnom rješenju  i projektnoj dokumentaciji  „ARHEA“ 
d.o.o. iz Zagreba.  

5.Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten  da temeljem ove Odluke sukladno  internom 
aktu općine kojim  se regulira bagatelna nabava, 
provede odgovarajući postupak te u ime i za račun 
općine sklopi pojedinačne ugovore kojima će ugovorne 
strane u svakom  pojedinačnom slučaju regulirati svoja 
međusobna prava i obveze.       

6.Ugovori iz točke 5.  ove Odluke naknadno će 
se prezentirati Općinskom vijeću na prvoj  narednoj 
sjednici radi davanja naknadne suglasnosti na iste.

7.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u «Službenom vjesniku Općine Primošten« 
.

Klasa: 410-15/15-01/4
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
191
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14 -USRH)), članka 8. stavka7. točke a. i c. 
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, na  16. sjednici, od 20. 
studenog 2015. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi materijala za izradu vanjske i 

unutarnje oplate  (polistirenskog  negativa) 
skulpture Gospe od Loreta prema

pripremljenom modelu

1.Općinsko vijeće donosi Odluku o izradi vanjske i 
unutarnje oplate  (polistirenskog   negativa) skulpture 
Gospe od Loreta prema pripremljenom modelu tako da 
debljina  polistirenske stjenke   oplate  iznosi cca 12mm 
na način da predmetna  izrada predstavlja: 

-pripremu donesenog  modela  za uzimanje otiska, 
-uzimanje otiska u polistirenu,
-izradu metalnog okova na oplatu kalupa, 
-izradu šupljina za ankere te izradu distancera.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika za nabavu 
kompletnog materijala  potrebnog za izradu vanjske i 
unutarnje  oplate 

3. Materijal iz točke 2. ove Odluke podrazumijeva  
nabavu:

-  cca 960 kilograma poliesterske smole,
-  ubrzivač i učvrščivač,/ nitro razređivača cca 50 

litara,
 -  cca 650 kilograma  staklenog mata i staklenog  

rovinga, želejzni profili  uključujući sitni metalni 
materijal i ostali potrošni materijal.  u vrijednosti od  
80.000.00 kuna  (slovima: osamdesettisućakuna)  u koji 
iznos nije  uračunat iznos PDV-a.

4. Kako u konkretnom  slučaju  to zahtijevaju razlozi 
umjetničke naravi i  o dovršetku na  započetom  projektu 
Spomenika Gospe od Loreta, za potrebe izrade vanjske 
i unutarnje  oplate  (polistirenskog  negativa) skulpture 
Gospe od Loreta prema pripremljenom modelu Općina 
Primošten izravno će se angažirati  kipar Milun Garčević 
s ekipom koja će izraditi   citiranu oplatu budući od 
samog starta svojim umjetničkim angažmanom sudjeluju 
na  projektu.

5. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten  da temeljem ove Odluke sukladno internom 
aktu općine kojim  se regulira bagatelna nabava, provede 
odgovarajući postupak te u ime i za račun općine 
sklopi ugovor kojim će ugovorne strane regulirati svoja  
međusobna prava i obveze.  

6. Ugovori iz točke 5.  ove Odluke naknadno će 
se prezentirati Općinskom vijeću na prvoj  narednoj 
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sjednici radi davanja naknadne suglasnosti na iste.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u «Službenom vjesniku Općine 
Primošten«. 

Klasa: 410-15/15-01/5
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 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 7. stavka7. točke a. i c. 
Pravilnika o provedbi postupaka  nabave bagatelne 
vrijednosti Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14),  i na temelju 
članka 33. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 16. sjednici, od 20. studenog 2015. 
godine, donosi

ODLUKU
o radovima betoniranja AB montažnih 
segmenata u pripremljenim oplatama  

skulpture Gospe od Loreta prema 
pripremljenom modelu

uključujući i transport i  i montažu 
segmenata autodizalicom

1.Općinsko vijeće donosi Odluku o radovima 
betoniranja AB montažnih segmenata u pripremljenim 
oplatama  skulpture Gospe od Loreta prema pripremljenim 
oplatama uključujući armaturne koševe, kuke za transport 
i montažu a sve prema detalju  betonom C25/30 (MB30) 
što podrazumijeva i  transport pripremljene oplate 
segmenata do betonare kao i sve potrebno osiguranje 
što se tiče:   skele, metalnih  obruča,  profi la, stega i sl. 
Za sječenje, savijanje i vezanje  kao i postavu armature 
: B500B(RA 400/500)

2. Sukladno utvrđenom  u točki 1. ove Odluke 
neophodna stavka je transport  pod kojim  ser 
podrazumijeva  i to:

  a/ transport pripremljene 18m3 oplate segmenata 
od hale do betonare 

  b/ transport  45 tona gotovih betonskih segmenata 
od betonare u odabranu  halu 

  c/ transport 46 tona  od hale do mjesta montaže na 
Kremik u Primošten  / s posebno osiguranje mozaika  
od oštećenja  

 Opisani transport na odgovarajući odabrani 
način kolji uključuje sve mjere osiguranja  i montaža 

osam (8) segmenata autodizalicom na postolje 
(kapelicu) spajanjem trnovima i zalijevanjem  spojevima  
Tricolacom, a sve prema detalju.   

3. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika za nabavu 
kompletnog materijala  potrebnog za  izradu vanjske 
i unutarnje  oplate Materijal iz točke 1. ove Odluke 
podrazumijeva  nabavu:

   -  cca 960 kilograma poliesterske smole,
   -  ubrzivač i učvrščivač,/ nitro razređivača cca 50 

litara,
   -  cca 650 kilograma  staklenog mata i staklenog  

rovinga, željezni profili   uključujući sitni metalni 
materijal i ostali potrošni materijal sve pobrojano  te

- nabavu transporta i 
- usluga autodizalice.

4. Kako u konkretnom  slučaju  to zahtijevaju razlozi 
umjetničke naravi na  dovršetku   projekta Spomenika 
Gospe od Loreta, radovima betoniranja AB montažnih 
segmenata u pripremljenim oplatama  skulpture Gospe od 
Loreta prema pripremljenom modelu Općina Primošten 
izravno će angažirati  kipara Miluna Garčević s ekipom 
koja će svojim umjetničkim angažmanom sudjelovati na 
realizaciji predmetnog projekta.

5. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten  da temeljem ove Odluke sukladno internom 
aktu općine kojim  se regulira bagatelna nabava, provede 
odgovarajući postupak te u ime i za račun općine sklopi 
ugovor odnosno ugovore kojim će ugovorne strane 
regulirati svoja međusobna prava i obveze.  

6. U govori iz točke 5.  ove Odluke naknadno će 
se prezentirati Općinskom vijeću na prvoj  narednoj 
sjednici radi davanja naknadne suglasnosti na iste.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u «Službenom vjesniku Općine 
Primošten«.

 
Klasa: 410-15/15-01/6
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 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) temeljem  prethodnih Odluka Općinskog vijeća 
o započinjanju radova građenja spomenika  Gospi od  
Loreta, nastavku II. i III.  faze  projekta, Općinsko 
vijeće Općine Primošten, dana 20.  studenog 2015. 
godine, donosi
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ODLUKU
o nabavi usluge  odgovarajućeg transporta  

za potrebe dovršetka projekta 
Spomenika Gospe od Loreta

 
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o 

nabavi usluga  transporta  za potrebe dovršetka  projekta 
Spomenika Gospe od Loreta. 

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke 
Općina Primošten zastupana po Načelniku izravno 
će naručiti opisano u točki 1. ove Odluke na način da  
će odabrati odgovarajući  vid  transporta  dakako  uz 
konsultaciju  struke.  

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

4. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten  da u ime i za račun općine posebnim 
ugovorom regulira  međusobne odnose, sve sukladno 
odredbama internog  Pravilnika o provedbi postupaka 
nabave bagatelne vrijednosti(„Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) o  čemu  će 
se naknadno  informirati Općina  vijeće  Općine  
Primošten.    

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 410-15/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten,20. studenog 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) 
i članku  7. stavku 10.  točki a/ Pravilnika o provedbi 
postupaka nabave bagatelne vrijednosti (“Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 
4/14) sukladno  ranijim Odlukama Općinskog vijeća u 
svezi   realizacije projekta spomenika  Gospi od Loreta, 
Općinsko vijeće Općine Primošten, dana 20.  studenog 
2015. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi i izradi mozaika za potrebe III. 
Faze izrade  Spomenika Gospe od Loreta
 
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o nabavi  odgovarajućeg materijala  za izradu mozaika 
za potrebe III. Faze izrade  Spomenika Gospe od Loreta 
sukladno postojećem idejnom  rješenju i komplet 
projektnoj dokumentaciji.

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke 
Općina Primošten zastupana po Načelniku izravno 
će naručiti odgovarajući potreban granitni i stakleni  
materijal u potrebnoj količini od 26m i 

- CRISTALLO ( QUARZRZO) u potrebnoj količini 
od 14m2 ,  sve sukladno ponudi „ ANTOLINI „ Industria 
marmi e graniti  - Verona, Via dell Industria 4,  Italia“ 14. 
10.2015.“  službeno zaprimljenoj  dana   27. listopada 
2015. godine pod rednim   brojem   3706. 

3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 
osigurava Proračun Općine Primošten. Plaćanje  nabavne 
cijene  materijala  iz točke 2. ove Odluke  platiti će se 
na dostavljeni  IBAN banke POPOLARE CI VICENCA 
– SWIFT CODE BPVIIT 21036 na broj: IT79 005728 
59310 036570474595. 

4. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten  da u ime i za račun općine nabavi predmetni 
materijal  za mozaik, sve sukladno članku  7. stavku 
10.  točki a/ Pravilnika o provedbi postupaka nabave 
bagatelne vrijednosti(„Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) i sklopi ugovor 
kojeg će se objavitiu Tabeli sklopljenih ugovora Općine 
Primošten  koja je javno objavljena  na službenoj stranici 
općine: www.primosten.hr,najkasnije do 5. u narednom 
mjesecu za prethodni mjesec u kojem  je isti sklopljen.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 410-15/15-01/8
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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 Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 18. stavka 3. 

Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 
143/13 i 13/14 – Odluka USRH) i članka 33. Statuta 
Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 
„broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten na 
svojoj 16. sjednici održanoj dana  20.  studenog 2015. 
godine donosi:

I. Izmjenu i dopunu 
Plana nabave

Općine Primošten za 2015.

Članak 1.
U Planu nabave Općine Primošten za 2015. 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 5/15) 
mijenja se dosadašnji članak 8 na način da se:
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Pod rednim  brojem EV BAG 2/15 
umjesto dosadašnje vrijednosti 20.000,00  treba stajati 40.000,00  kuna

 Pod rednim  brojem EV BAG 9/15 
a/  umjesto dosadašnje nabave koja dobiva oznaku „a/“ i vrijednosti 32.000,00 treba  stajati 34.000,00  kuna

dok se dodaje;
b/ stručni nadzor nad radovima rekonstr. Ulica bana Josipa Jelačića   
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 19.000,00 kuna              
c/ stručni nadzor nad radovima rekonstr.  Preostalog partera Trga don I.Šarića   
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 60.000,00 kuna             

Pod rednim brojem EV BAG 19A/15 
a/ umjesto dosadašnje vrijednosti 71.440,00  treba stajati 89.440,00  kuna
b/  umjesto dosadašnje vrijednosti 135.000,00 kuna treba stajati 157.750,00 kuna 

Pod rednim brojem EV BAG 24/15  dodaje se
c/ „Ćakula kroz život“
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 3.000,00 kuna             
dok se u EV BAG  27/15   dodaje se
b/ izrada II faze školjere
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 81.600,00 kuna 

 Pod rednim  brojem EV BAG 47/15 
 umjesto dosadašnje vrijednosti 25.000,00  treba stajati 26.060,00  kuna

Pod rednim  brojem EV BAG 48/15 
umjesto dosadašnje vrijednosti 40.000,00  treba stajati 95.000,00  kuna

a zatim  iza dosadašnjeg rednog broja EV- BAG  55/15 nastavlja dalje rednim brojevima na način  
kako u nastavku slijedi:

Redni broj: EV – BAG 56/15
Predmet nabave: nabava 10.800 tona tucanika za potrebe u 2016.godini
procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 194.400,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 57/15
Predmet nabave: izvođenje radova izrade  II. faze spomenika Gospe od loreta
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 350.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 58/15
Predmet nabave:  nabava  materijala za potrebe   II. faze spomenika Gospe od Loreta
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 199.900. kuna

Redni broj: EV – BAG 59/15
Predmet nabave:  nabava izrade i postavljanja dvostranog panoa
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 80.000,00 kuna
stavljanja dvostranog panoa
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 80.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 60/15
Predmet nabave:  usluge arheološkog pregleda i istraživanja na području  „Gradina Kremik“
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 200.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 61/15
Predmet nabave:  nabava izrade komplet projektne dokumentacije za reciklažno dvorište
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 93.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 62/15
Predmet nabave:  nabava radova rekonstrukcije javne  rasvjete u Ul bana Jelačića u Primoštenu
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 322.100,00 kuna
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U produžetku dosadašnji tekst nastavlja  se na način  da iza dosadašnjeg rednog broja 15. ide dalje  broj:
16. izrada elaborata zaštite  okoliša za 
ocjenu procjene  utjecaja na okoliš……………………………………….20.000,00
   

Članak 2.
Mijenja se dosadašnji članak 9 na način da  se iz dosadašnjeg teksta u  rednom broju 5. i 6 briše dosadašnja 

početna vrijednost nabave i mijenja tako da ista treba da  glasi: 

5.rekonstrukcija                 otvoreni           Ug. o jav.              01. 10........... mj
  Ul.bana J.Jelačića          postupak            nabavi                                                        JN-5/15
  3.500.000,00kuna                                     radova                                                           R159 

6. rekonstrukcija                 otvoreni          Ug. o jav.               01. 10 ......... mj
   Trg Don Ive Šarića         postupak           nabavi                                                      JN-6/15
  5.500.000,00kuna                                    radova                                                            R160 

9. kamenarski radovi         otvoreni           Ug.o jav.               01. 12........... mj          JN 9/15
    za Jelačića                    postupak            nabavi                                                          R 159
  1.900.000,00kuna

Članak 3.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten”, a 

objavljuje se i na službenoj internet stranici Općine Primošten. 

Klasa: 400-08/14501/1
Ur.broj:2182/02-01-15-5
Primošten,  20. studenog  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10) i članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni glasnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 16. sjednici, dana 
20. studenog 2015.godine, donosi

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara
Općine Primošten  za 2015.godinu

I.
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Primošten za 2015.godinu, dalje: Plan, donosi 

se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Šibensko kninske županije za 2015.
godinu, te je time određen njegov sadržaj – opis i obim poslova koje će općina provoditi u područjima koje obrađuje 
županijski Plan.

Plan je sastavni dio skrbi o zaštiti od požara koju provodi Općina Primošten.

II.
Izvršitelji Plana su:
-Općina Primošten
-Dobrovoljno vatrogasno društvo „PRIMOŠTEN“ (dalje u tekstu: DVD)
-vlasnici privatnih šuma na području Općine Primošten
-vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Općine Primošten

Kada su za izvršenje Plana potrebna fi nancijska sredstva, osiguravati će ih za svoje područje Plana izvršitelj.
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III.
DVD raspolaže s  1. stabilnom, 3 mobilnih (u 

vozilima) i 5 prijenosnih radio uređaja za  korištenje 
tijekom vatrogasne intervencije.

Za uzbunjivanje se koristi fi ksni telefon i mobiteli, 
kao i za vrijeme intervencije ako se radio uređajima ne 
mogu prenositi informacije.

Postojeći sustav veze održavati će DVD.

IV.
Odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe 

(Narodne novine 35/94, 55/94 i 142/03) i Pravilnika o 
hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne novine 
08/06) primjenjuju se u izradi dokumenata prostornog 
uređenja.

Potrebno je kontinuirano nadzirati ispravnost 
hidranata i njihovu stalnu dostupnost vatrogasnim 
vozilima. Provjera ispravnosti hidranata u 2015.godini 
prepustiti će se Isporučitelju javnih usluga vodoopskrbe 
na području općine “Vodovodu  i odvodnji” d.o.o. iz 
Šibenika. 

Grafi čki prikaz razmještaja podzemnih i nadzemnih 
hidranata čuva se u prostorijama Općine Primošten. 
Prikaz je usklađen s stanjem na terenu. Prikaz ne sadrži 
lokacije unutarnje hidrantske mreže (mreža za gašenje 
požara izvedena u objektu koji se štiti). Na mjestu 
podzemnih hidranata, prilikom svake  rekonstrukcije 
mjesne vodovodne mreže, potrebno je ugraditi nadzemne 
kad god je to moguće, i u razmaku kojega predviđa 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

V.
U cilju sprječavanja nastanka i širenja požara osnovne 

preventivne mjere u planiranju prostora prilikom izrade 
urbanističkih planova uređenja trebaju obuhvatiti:

- zoniranje: utvrđivanje namjene prostora te, 
temeljem prihvaćenih metoda za utvrđivanje požarnih 
sektora unutar zona, utvrđivanje zona zaštite s požarnim 
zaprekama (vatrobranim pojasevima);

- mjere sprječavanje širenja požara na susjedne 
građevine;

- mjere omogućavanja spašavanja osoba iz građevina 
i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru: 
građevina mora imati vatrogasni pristup, a prilikom 
gradnje ili rekonstrukcije vodovodne mreže, mora 
se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska 
mreža;

- planirati skladišta i postrojenja zapaljivih tekućina 
i plinova u skladu s propisima;

- kod planiranja objekata na turističkom području, 
potrebno je poštivati odredbe Pravilnika o zaštiti 
ugostiteljskih objekata (Narodne novine 100/99 i 
92/10);

- na trasama dalekovoda ne dopustiti gradnju 
objekata.

VI.
Prilikom prijevoza opasnih tvari cestovnim 

prometnicama na području Općine Primošten potrebno 
se je strogo pridržavati Zakona o prijevozu opasnih 

tvari (Narodne novine 79/07) i Odluke o određivanju 
parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih 
tvari javnim cestama (Narodne novine 114/12), kao i 
ostalih propisa o sigurnosti prometa na cestama.

Svako vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora 
imati opremu za zaštitu od tih tvari, a sukladno 
Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom 
prijevozu opasnih tvari (ADR) (NN 12/91).

U svim slučajevima nesreće obvezno je pozvati 
policiju.

VII.
U 2015.godini će se poduzeti pripremne aktivnosti 

u svrhu izrade popisa šuma i šumskog zemljišta 
šumoposjednika, uz pripadajuće zemljovide i po 
stupnjevima  opasnosti od šumskog požara, sve sukladno 
Pravilniku o zaštiti šuma od požara (Narodne novine 
33/14).

VIII.
Prepušta se DVD-u nabavka i postavljanje znakova 

upozorenja i zabrane u svrhu edukacije pučanstva i 
turista o prevenciji nastanka šumskih požara. Prepušta 
se DVD-u praksa upozoravanja građana preko lokalnih 
radio postaja o zabrani paljenja vatre na otvorenom.

IX.
Prepušta se DVD-u upoznavanje vlasnika i korisnika 

šuma i poljoprivrednog zemljišta s obvezama  koje za 
njih proističu iz Odluke o agrotehničkim mjerama  na 
poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara 
na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom 
zemljištu i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina.

X.
Prepušta se DVD-u upoznavanje vlasnika i korisnika 

šuma i poljoprivrednog zemljišta s obvezama  koje za 
njih proističu iz odredbi članka 24. Pravilnika o zaštiti 
šuma od požara (Narodne novine 33/14).

XI.
Održavanje  nerazvrstanih cesta (bankine, razdjelni 

pojas ceste uz šume i poljoprivredne površine) od 
raslinja temeljem sklopljenog  Ugovora o povjeravanju 
komunalnih istoimenih poslova na području općine 
obavlja Obrt ATILA“  . 

Obim poslova ovisi o sredstvima koje će zainteresirane 
strane  uplatiti DVD-u.

XII.
Nabavka i održavanju opreme i sredstava za 

vatrogasne intervencije, prepuštena je DVD-u Općine 
Primošten.

XIII.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u “Službenom glasniku Općine Primošten”.
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Klasa: 021-05/15-01/1
Urbroj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  

197
Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“, broj  87/08, 136/12 i 15/15), članka 
4. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva 
i suglasnosti jedinica lokalne i područne samouprave 
(„Narodne novine“, broj  55/09 i 139/10)i članka 33. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 16. sjednici, od 20. studenog 2015. godine, 
donosi

ODLUKU
 o namjeri kreditnog zaduživanja  

Općine Primošten
/ proč. tekst /

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
kojom utvrđuje potrebu kreditnog zaduživanja Općine 
Primošten kod odabranog trgovačkog društava u iznosu 
od:10.000.000,00 kuna(slovima: desetmilijunakuna) u 
protuvrijednosti u eurima,za fi nanciranje po potrebi, 
pojedinačnih ili odabranih kapitalnih projekata,prema 
prioritetu općine i to: „ 2. kraka Primoštena“,  
„Spomenika Gospe od Loreta“ „Doma za stare i 
nemoćne „    sukladno Proračunu Općine Primošten za 
2015. godinu i njegovom rebalansu koji će šire gledano 
uslijediti tijekom tekuće godine i  obuhvatiti odabrani 
ili odabrane kapitalne projekt koja će se obuhvatiti i u 
okviru izmjene i dopune  Programa  građenja objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten 
za 2015. godinu.

2. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne 
novine“ broj 90/11) najpovoljnija banka kreditor će 
se odabrati temeljem natječaja koji će se raspisati u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih 
novina“ u otvorenom postupku nabave kredita za 
sufinanciranje kapitalnog projekta iz točke 1. ove 
Odluke.

3.Općina Primošten zadužit će se kod odabranog 
kreditora. iz točke 2. ove Odluke pod slijedećim 
uvjetima:                                 

Vrsta kredita: dugoročni kredit s valutnom 
klauzulom

Iznos glavnice: 10.000.000,00 kuna.
(slovima:desetmilijunakuna) 

s valutnom klauzulom eur

Kamatna stopa: promjenjiva u visini 3M EURIBOR 
–a uvećanog  za kamatnu  maržu, maksimalno 4% 
godišnje

Metoda obračuna kamata: proporcionalno
Razdoblje počeka: bez počeka
Rok otplate kredita:10 godina uz mogućnost 

prijevremen otplate djelomično ili u cijelosti,

Naknada za odobrenje kredita: jednokratna 
Rok korištenja kredita: 18. mjeseci 
sredstva osiguranja kredita: mjenice i/ili zadužnice 

Općine Primošten i/ili hipoteka   na nekretnini u 
općinskom vlasništvu

         
4.Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten na 

raspisivanje predmetnog natječaja za nabavu kredita 
te poduzimanje svih potrebnih predradnji za dobivanje 
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za citirano 
zaduživanje Općine Primošten a po dobivenoj suglasnosti 
i na zaključenje Ugovora o kreditu..

 Sukladno utvrđenog u stavku 1. i 2.l ove točke 
Načelniku oba slučaja preuzima obvezu izvješćivanja 
Općinskog vijeća o svemu na prvoj narednoj sjednici.

5.Sredstva za otplatu glavnice i kamata kao i 
pripadajućih naknada po predmetnom kreditnom 
zaduženju osigurava Proračun Općine Primošten te 
Projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu dok 
će se sredstva za otplatu kredita u narednim godinama 
osigurati u proračunima Općine Primošten, do konačne 
otplate kredita 2026 godine. 

6. Ova je Odluka pročišćeni tekst istoimene Odluke 
objavljene u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“ 
broj 5/15  te Ispravka Tajnika , Klasa: 403-05/15-01/1; 
Ur.broj: 2182/02-03-15-2 od dana 01. rujna 2015. 
godine.

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

Klasa: 403-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-3
Primošten 20. studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  

198
Na temelju članka 25. stavka 1 i članka 31. Zakona 

o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 
143/13 i 43/14) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/013 
i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 16. 
sjednici, od, 20.studenog 2015. godine, donosi
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ODLUKU
o nabavi dugoročnog kredita  

/ proč. tekst /

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o raspisivanju natječaja za nabavu  dugoročnog kredita 
u iznosu od 10.000.000,00 kuna(slovima: desetmilijunakuna) u protiuvrijednosti u eurima namijenjenog  za 
fi nanciranje po potrebi, pojedinačnih ili odabranih kapitalnih projekata, sukladno prioritetu općine i to: „2. kraka 
Primoštena“,  „Spomenika Gospe od Loreta“i „Doma za stare i nemoćne „  

2. Općina Primošten zadužit će se kod odabranog kreditora. iz točke 2. ove Odluke pod slijedećim uvjetima:
Vrsta kredita: dugoročni kredit s valutnom klauzulom
Iznos glavnice: 10.000.000,00 kuna.(slovima:desetmilijunakuna) ) s valutnom klauzulom eur
Kamatna stopa: promjenjiva u visini 3M EURIBOR –a uvećanog  za kamatnu maržu, maksimalno 4% 

godišnje
Metoda obračuna kamata: proporcionalno
Razdoblje počeka: : bez počeka
Rok otplate kredita: 10 godina uz mogućnost prijevremen otplate djelomično ili u cijelosti,

Naknada za odobrenje kredita: jednokratna 
Rok korištenja kredita: 18. mjeseci 
sredstva osiguranja kredita: : mjenice i/ili zadužnice Općine Primošten i/ili hipoteka na nekretnini u općinskom 

vlasništvu

3. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten na raspisivanje predmetnog natječaja za nabavu kredita opisanog u 
točki 1. i 2. ove Odluke i i provođenje postupka javne nabave kao otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, 
koji će biti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

4. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten i za poduzimanje svih potrebnih predradnji za dobivanje suglasnosti 
Vlade Republike Hrvatske za citirano zaduživanje Općine Primošten a po dobivenoj Suglasnosti od Vlade RH i 
na zaključenje Ugovora o kreditu.

5. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigurava se iz Proračuna Općine Primošten.

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

7. Ova je Odluka pročišćeni tekst istoimene Odluke objavljene u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“, broj 
5/15,  te Ispravka Tajnika, Klasa: 403-01/15-01/2; Ur.broj: 2182/02-03-15-2, od dana 01, rujna 2015. godine.

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

Klasa: 403-01/15-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-3
Primošten,  20. studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  

199
Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka 

USRH) te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj 
nabave JN 8/15 – VV8/15, temeljem Odluke Općinskog  vijeća o namjeri kreditnog  zaduživanja  Općine Primošten  
i Odluci o nabavi dugoročnog kredita ( obje„ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/15),  te pripadajućih 
Ispravaka  naprijed  citirani  odluka Klasa: 403-05/15-01/1/1; Ur.broj: 2182/02-01-15-1 te odluka Klasa: 403-
01/15-01/2; Ur.broj: 2182/02-01-15-1/1,   oba od dana  01. rujna 2015. godine i Odluke o početku postupka javne 
nabave Načelnika Općine Primošten, Klasa:403 -01/15-01/2; Ur.broj: 2182/02-02-15-2 od dana  04. rujna 2015. 
godine, Općinsko vijeće Općine Primošten,  na  16. sjednici, od  20.studenog 2015. godine, donosi
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ODLUKU
o odabiru

I.
Za predmet nabave kredita  u visini od  10.000.000,00 kuna za fi nanciranje kapitalnih  projekata Općine 

Primošten, evidencijski broj nabave: JN 8/15-VV8/15 , odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelj „OTP  BANKA  
HRVATSKA“ d.d.  iz Zadra, Domovinskog rata 3; OIB: 52508873833  s cijenom  ponude u iznosu od 1.272.583,09 
kuna

/Slovima:milijundvjestosedamdesetdvijetisućepetstoosamdesettrikunedevetlipa/,, koja ponuda u cijelosti 
zadovoljava uvjete i kriterije natječaja.                                                        

  II.
Općina Primošten (u daljnjem tekstu: Naručitelj) po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem 

sklopit će Ugovor o predmetnoj nabavi opisanoj u točki 1. ove Odluke.                                                           

 III.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se bez odgode preporučenom poštom s povratnicom svim 

ponuditeljima u postupku.
IV.

   Rok mirovanja teče sukladno odredbi članka 98. stavak.1. /Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 
90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH)  ) te je sukladno članku 98.  stavku 1. i 2. citiranog Zakona izvršna 
protekom roka mirovanja. 

Obrazloženje
Naručitelj je na temelju čl. 31 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka 

USRH), proveo otvoreni postupak javne nabave radova s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi te je: 
-   procijenio vrijednost predmeta nabave na 2.500.000,00 kuna,
 -  dana 04.  rujna 2015. godine donio Odluku o početku postupka javne nabave,
Klasa:403 -01/15-01/2; Ur.broj: 2182/02-02-15-2
-   izradio Dokumentaciju za nadmetanje,
-   objavio Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u Elektroničkom
oglasniku javne nabave u Narodnim novinama broj; 2015/S 002 – 0030104 
-  datum slanja objave 09. rujna / objava 10. rujna. 2015.
U  Službenom  listu  EU  TEDV Notice  broj; 2015/S 177 – 321399 
-  datum slanja objave 09. rujna / objava 14. rujna. 2015.
-  otvorio ponude dana 22. rujna 2015. godine u 12,00 sati uz nazočnost 
ovlaštenih predstavnika Naručitelja  te uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja utvrdio da je do isteka 

roka zaprimljeno preko protokola Naručitelja osobnom dostavom ukupno tri (3) ponude i to redom kako slijedi:

1.ponuda;             
Naziv:Reiffeisenbank Austria d.d. 
Adresa:  Petrinjska 59
Sjedište: 10000 Zagreb
OIB:53056966535

2.ponuda; 
Naziv: SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.
Adresa: Ruđera Boškovića  16
Sjedište: 21000 Split
OIB: 69326397242

3.ponuda; 
Naziv: OTP  BANKA d.d. 
 Adresa: Domovinskog rata 3
Sjedište: 23000 Zadar
 OIB: 52508873833
-  sačinio Zapisnik o otvaranju ponuda od dana  28. listopada 2015. godine
-  sačinio Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od dana 29. listopada 2015. godine te 

Daljnjom analizom ponude  je Povjerenstvo ocijenilo valjanim. Naručitelj  je po pitanju zaprimljene ponuda 
OTP BANKE d.d. za potrebe daljnjeg  postupanja  pozvao na dokaziv način  da u dopuštenom dodatnom  roku  
od osam (8) dana pojasni konkretno sve elemente  svoje ponude. U sklopu  dodijeljenog roka dostavom  traženog  
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pojašnjenja Naručitelj je u startu htio otkloniti  bilo  kakve nedorečenosti po pitanju  uredne nabave dugoročnog  
kredita od  najpovoljnijeg  ponuditelja  u  smislu  nemogućnosti pružanja usluga  prema  ponuđenim   uvjetima.  
Ponuditelj  ad/3 OTP Banka d.d. na dokaziv način  dostavila je pojašnjenje zaprimljeno na protokol dana 03. 
studenog 2015. godine pod rednim  brojem  pošiljke 3786.

 U daljnjem postupanju Naručitelj je pristupio rangiranju prema kriteriju odabira - najniže ponude na način 
kako u nastavku slijedi: 

1.ponuda; 
Naziv: OTP  BANKA d.d. 
Adresa: Domovinskog rata 3
Sjedište: 23000 Zadar
OIB: 52508873833
Cijena ponude 1.272.583,09 kuna
/Slovima:milijundvjestosedamdesetdvijetisućepetstoosamdesettrikunedevetlipa/

2.ponuda; 
Naziv:Reiffeisenbank Austria d.d. 
Adresa:  Petrinjska 59
Sjedište: 10000 Zagreb
OIB:53056966535 
Cijena ponude   1.751.334,34kuna
/Slovima:milijunsedamstopedesetjednatisućutristotridesetčetirikunetridesetčetirilipe/ 

3.ponuda; 
Naziv: SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.
 Adresa: Ruđera Boškovića  16
Sjedište: 21000 Split
 OIB: 69326397242
Cijena ponude: 1.902.233,20  kuna
/Slovima:milijundevetstodvijetisućedvjestotridesettrikunedvadesetlipa/.

Kako je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi za odabir najpovoljnije ponude prema kriteriju najniže 
cijene, sukladno natječajnoj dokumentaciji, ponuda ponuditelja ponuditelj „OTP  BANKA  HRVATSKA“ d.d.  iz 
Zadra, Domovinskog rata 3; OIB: 52508873833  s cijenom  ponude u iznosu od 1.272.583,09 kuna

/Slovima:milijundvjestosedamdesetdvijetisućepetstoosamdesettrikunedevetlipa/, koja ponuda u cijelosti 
zadovoljava uvjete i kriterije natječaja smatrana je kao takva i izvršen je odabir iste.

Sukladno članku 96. Zakona o javnoj nabavi(„NN“ broj 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) Javni 
Naručitelj na osnovi pregleda i ocjene ponuda Odlukom o odabiru odabrao najpovoljniju ponudu ponuditelja koja 
se temelji na kriteriju za odabir/ najniže cijene ponude.

Slijedom iznijetog a sukladno članku 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11 43/13, 143/13 i 
13/14 – Odluka USRH), odlučeno je kao u izreci.

Javni Naručitelj u konkretnom slučaju smije potpisati Ugovor o javnoj nabavi po izvršnosti Odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude  a u konkretnom postupku javne nabave primjenjuje  se rok mirovanja sukladno odredbi 
članka 98. stavak 1. /Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH),). 
Odluka je izvršna po proteku roka mirovanja  računajući od prvog narednog dana od dana dostave iste.

Pouka o pravnom lijeku: 
Sukladno članku 146 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) 

pravo na žalbu ima svaka fi zička osoba, pravna osoba i zajednica fi zičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala 
pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi 
mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. 
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na 
dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana primitka Odluke o odabiru u odnosu na 
postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja sukladno članku 146.

Klasa: 403-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-7
Primošten 20. studenog  2015.   
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  

                            
200
 Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka 

USRH) te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski 
broj nabave JN 1/15 – MV1/15, temeljem Odluke Općinskog vijeća o započinjanju radova građenja spomenika  
Gospi (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 1/15) i Odluke o početku postupka javne nabave Načelnika 
Općine Primošten, Klasa:360 -02/15-01/9; Ur.broj: 2182/02-02-15-3, od 10. kolovoza 2015. godine, Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na  16. sjednici, od  20.  studenog .2015. godine, donosi

    
ODLUKU
o odabiru

I.
 Za predmet nabave:  I FAZA RADOVA  - SPOMENIK GOSPE OD LORETA
građevinski radovi, vodovod i odvodnja te  električne instalacije, evidencijski broj nabave: JN 1/15-MV1/15 , 

odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja “NEIR“ d.o.o. iz Splita, Vukovarska 148;  OIB:38236450160 s cijenom 
ponude u iznosu od  649.345,00 bez PDV-a

/slovima:šestočetrdesetdevettisućatristopedesetkuna/bez PDV-a odnosno s ukupnom  cijenom ponude   od 
811.681,25 /slovima: osamstojedanaesttisućašestoosamdesetjednu kunudvadesetpetlipa/ sa PDV-om,koja ponuda 
u cijelosti zadovoljava uvjete i kriterije natječaja.                                                          

II.
Općina Primošten (u daljnjem tekstu: Naručitelj) po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem 

sklopit će Ugovor o predmetnoj nabavi opisanoj u točki 1. ove Odluke.                                                            

III.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se bez odgode preporučenom poštom s povratnicom svim 

ponuditeljima u postupku.
IV.

   Rok mirovanja teče sukladno odredbi članka 98. stavak.1. /Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 
90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH)  ) te je sukladno članku 98.  stavku 1. i 2. citiranog Zakona izvršna 
protekom roka mirovanja. 

Obrazloženje

   Naručitelj je na temelju čl. 31 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka 
USRH), proveo otvoreni postupak javne nabave radova s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi te je 

-  procijenio vrijednost predmeta nabave na 800.000,00 kuna + PDV, 
-  dana  10. kolovoza 2015. godine donio Odluku o početku postupka javne nabave,
Klasa:360 -02/15-01/9; Ur.broj: 2182/02-02-15-3
 -   izradio Dokumentaciju za nadmetanje,
-   objavio Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u Elektroničkom
 oglasniku javne nabave u Narodnim novinama broj; 2015/S 002 – 0027840 
 -  datum slanja objave 11. kolovoza / objava 12. kolovoza. 2015.
-  otvorio ponude dana 31. kolovoza 2015. godine u 12,00 sati uz nazočnost 
ovlaštenih predstavnika Naručitelja  te uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja. Kojom prigodom je 

utvrdio da je do isteka roka zaprimljeno preko protokola Naručitelja osobnom dostavom ukupno četiri (4) ponude 
i to redom kako slijedi:                  

1.ponuda; 
Naziv: „Kamgrad“ d.o.o.
Adresa: Zagreb
 Sjedište:Josipa Lončara 1h
OIB: 89931241548
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2.ponuda; 
Naziv:“NEIR“ d.o.o.
Adresa: Split
Sjedište: Vukovarska 148
OIB:38236450160

3.ponuda; 
Naziv:“ Sanit gradnja“ d.o.o.
Adresa: Split
Sjedište:Dubrovačka 61
OIB:84791147642

4.ponuda; 
 Naziv:“AGRAD PROJEKT“ d.o.o.
Adresa: Šibenik
Sjedište: Težačka 41
OIB:79960056463.           
-  sačinio Zapisnik o otvaranju ponuda od dana 31. kolovoza 2015. godine
-  sačinio Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od dana 03. rujna 2015. godine te u 
   sklopu pregleda ustvrdio da su zaprimljene ponude ad/ 1., 2. i 4. sukladne uvjetima natječaja dok je ponuda ad/3  

isključena budući premašuje početnu vrijednost  predmetne nabave, nije sukladna Dokumentaciji za nadmetanje    
i kao takva nije dalje razmatrana .  Daljnjom analizom preostalih ponuda ad/ 1., 2. i 4 iste je  Povjerenstvo ocijenilo 
valjanim. U daljnjem postupanju Naručitelj je pristupio rangiranju prema kriteriju odabira - najniže ponude na 
način kako u nastavku slijedi: 

            
1.ponuda; 
Naziv:“NEIR“ d.o.o.
Adresa: Split
Sjedište: Vukovarska 148
OIB:38236450160
Cijena ponude  649.350,00 bez PDV-a
/Slovima:šestočetrdesetdevettisućatristopedesetkuna/bez PDV-a
Cijena ponude 811.681,25 sa uračunatim PDV-om
/Slovima: osamstojedanaesttisućašestoosamdesetjednu kunudvadesetpetlipa/ sa PDV-om

2.ponuda; 
Naziv:“AGRAD PROJEKT“ d.o.o.
Adresa: Šibenik
Sjedište: Težačka 41
OIB:79960056463
Cijena ponude  649.897,00 kuna bez PDV-a
/Slovima:šestočetrdesetdevettisućaosamstodevedesetsedamkuna/bez PDV-a
Cijena ponude 811.948,50 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: osamstojedanaesttisućadevetstočetrdesetosamkunapedesetlipa/ sa PDV-om  

3.ponuda; 
Naziv: „Kamgrad“ d.o.o.
Adresa: Zagreb
Sjedište:Josipa Lončara 1h
OIB: 89931241548
Cijena ponude 739.990,20 kuna bez PDV-a
/Slovima:sedamstotridesetdevettisućadevetstodevedesetkunadvadesetlipa.kuna/bez PDV-a
 Cijena ponude 924.987,75 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: devetstodvadesetčetiritisućedevetstoosamdesetsedamkunasedamdesetpetlipa/+ PDV

- Sukladno članku 75. i članku 95. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 43/13, 
143/13 i 13/14 – Odluka USRH) konstatirano je da je prvorangirani ponuditelj koristio mogućnost da u roku za 
dostavu ponude dostavi neovjerene  preslike tražene dokumentacije.

Javni Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru na dokaziv način  službenim dopisom od dana 03. rujna 
2015., Klasa:360 -02/15-01/9; Ur.broj: 2182/02-02-15-7 od prvorangiranog ponuditelja zatražio da dostavi tražene 
dokumente u izvorniku  ili ovjerene preslike istih u dopuštenom mu dodatnom roku od pet (5) dana.

Budući je ponuditelj postupio sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 43/13, 
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143/13 i 13/14 – Odluka USRH)  i dana 11. rujna 2015. godine dostavio tražene dokumente službeno zaprimljene 
pod rednim  brojem pošiljke 3032,  ponuda “NEIR“ d.o.o. iz  Splita, Vukovarska 148; OIB:38236450160 s  cijenom 
ponude od 649.350,00 kuna bez PDV-a/Slovima:šestočetrdesetdevettisućatristopedesetkuna/bez PDV-a, odnosno 
ukupnom cijenom ponude  od 811.681,25 kuna

/Slovima: osamstojedanaesttisućašestoosamdesetjednukunudvadesetpetlipa/ sa PDV-om 
-  za predmet nabave u cijelosti zadovoljava. Razloga za isključenje ponude nema.
Kako je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi za odabir najpovoljnije ponude prema kriteriju najniže 

cijene, sukladno natječajnoj dokumentaciji, ponuda ponuditelja je koja u cijelosti zadovoljava kriterije natječaja, 
smatrana je kao takva i izvršen je odabir iste.

Sukladno članku 96. Zakona o javnoj nabavi(„NN“ broj 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) Javni 
Naručitelj na osnovi pregleda i ocjene ponuda Odlukom o odabiru odabrao najpovoljniju ponudu ponuditelja koja 
se temelji na kriteriju za odabir/ najniže cijene ponude 

Slijedom iznijetog a sukladno članku 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11 43/13, 143/13 i 
13/14 – Odluka USRH), odlučeno je kao u izreci.

Javni Naručitelj u konkretnom slučaju smije potpisati Ugovor o javnoj nabavi po izvršnosti Odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude  a u konkretnom postupku javne nabave primjenjuje  se rok mirovanja sukladno odredbi članka 
98. stavak 1. /Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, ). Odluka je izvršna po proteku roka mirovanja  
računajući od prvog narednog dana od dana dostave iste.

Pouka o pravnom lijeku: 
Sukladno članku 146 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11) pravo na žalbu ima svaka fi zička osoba, 

pravna osoba i zajednica fi zičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog 
ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga 
kršenja subjektivnih prava. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. 
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na 
dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku pet (5)dana, i to od dana primitka Odluke o odabiru u odnosu na postupak 
pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja sukladno članku 146.

Klasa: 360-02/15-01/9
Ur.broj: 2182/02-01-15-9
Primošten, 20. studenog  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka 

USRH) te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj 
nabave JN 6/15 – MV6/15, temeljem Odluke Općinskog vijeća o započinjanju i nabavi radova građenja na Trgu 
Don Ive Šarića  u sklopu uređenja  „Dva kraka  Primoštena“, (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 1/15) i 
Odluke o početku postupka javne nabave Načelnika Općine Primošten, Klasa:360 -02/15-01/4; Ur.broj: 2182/02-
02-15-2 od 10. kolovoza 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Primošten, na 16. sjednici, od 20. studenog 2015. 
godine, donosi 

    
ODLUKU
o odabiru

I.
Za predmet nabave Radova rekonstrukcije i  izgradnje preostalog dijela partera Trga Don Ive Šarića u Primoštenu, 

evidencijski broj nabave: JN 6/15-MV6/15 , odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja ponuditelj “AKRO 
OBJEKT“ d.o.o. iz 10290 Zaprešića, K.Š. Đalskog 33; OIB:99374221236 s cijenom ponude 4.103.655,50 kuna /
Slovima:četirimiljunastotritisućešestopedesetpetkunapedesetlipa /bez PDV-a odnosno s ukupnom cijenom ponude 
5.129.569,38 kuna sa uračunatim PDV-om, koja ponuda u cijelosti zadovoljava uvjete i kriterije natječaja.                                                        

 
 II.

Općina Primošten (u daljnjem tekstu: Naručitelj) po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem 
sklopit će Ugovor o predmetnoj nabavi opisanoj u točki 1. ove Odluke.                                                           
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III.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se bez odgode preporučenom poštom s povratnicom svim 

ponuditeljima u postupku.

IV.
Rok mirovanja teče sukladno odredbi članka 98. stavak.1. /Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 

43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH)  ) te je sukladno članku 98.  stavku 1. i 2. citiranog Zakona izvršna protekom 
roka mirovanja. 

Obrazloženje
Naručitelj je na temelju čl. 31 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka 

USRH), proveo otvoreni postupak javne nabave radova s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi te je 
-  procijenio vrijednost predmeta nabave na 5.500.000,00 kuna + PDV, 
-  dana  10. kolovoza 2015. godine donio Odluku o početku postupka javne nabave, Klasa:360 -02/15-01/4; 

Ur.broj: 2182/02-02-15-2
-   izradio Dokumentaciju za nadmetanje,
 -   objavio Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

u Narodnim novinama broj; 2015/S 002 – 0029417 
-  datum slanja objave 01. rujna / objava 02. rujna. 2015.
-  otvorio ponude dana 22. rujna 2015. godine u 12,00 sati uz nazočnost 
ovlaštenih predstavnika Naručitelja  te uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja utvrdio da je do isteka 

roka zaprimljeno preko protokola Naručitelja osobnom dostavom ukupno jedanaest (11) ponuda i to redom kako 
slijedi:             

1.ponuda;             
Naziv:“P.G.P.“ d.o.o.
Adresa:  10040 Zagreb
Sjedište: Kutjevačka 8
 OIB:12988772690

2.ponuda; 
Naziv: „KAMGRAD “ d.o.o.
Adresa: 10090 Zagreb
Sjedište:Josipa Lončara 1h
OIB: 89931241548

3.ponuda; 
Naziv:“GRADITELJ  SVRATIŠTA“ d.o.o.
Adresa:10000 Zagreb
Sjedište: Ivana Česmičkog 6
OIB:52044657571

4.ponuda; 
Naziv:“ FILIPS“ d.o.o.
Adresa: 22210 Vodice
Sjedište: Ljubljanska 2
OIB:97824464754

5.ponuda; 
Naziv:“SARAĐEN“ d.o.o.
Adresa: 22240 Stankovci 
Sjedište: Dubrava kod Tisna
OIB:59578167745

6.ponuda; 
Naziv:“TEH GRADNJA“ d.o.o.
Adresa: 10020 Zagreb
Sjedište: Ksenije Kantoci 3
OIB:13530191392
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7.ponuda; 
Naziv:“ BUČIĆ GRADNJA“ d.o.o.
Adresa: 22000 Šibenik
Sjedište: 113. Šibenske brigade  HV-a 28
OIB:97704818359

8.ponuda; 
Naziv:“ Sanit gradnja“ d.o.o.
Adresa: 21000 Split
Sjedište:Dubrovačka 61
OIB:84791147642

9.ponuda; 
Naziv:“CESTAR“ d.o.o.
Adresa: 21000 Split
Sjedište: Tršćanska 1
OIB:27471262195

10.ponuda; 
Naziv:“AKRO OBJEKT“ d.o.o.
Adresa: 10290 Zaprešić
Sjedište:K.Š. Đalskog 33
OIB:99374221236

11.ponuda; 
Naziv:“MINIGRADNJA“ d.o.o.
Adresa: 22211 Vodice 
Sjedište: Put za Gaćeleze 7
OIB:82262608728.
-  sačinio Zapisnik o otvaranju ponuda od dana  22. rujna 2015. godine
-  sačinio Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od dana 24. rujna 2015. godine te u sklopu pregleda sukladno 

članku 94. ZJN prilikom provjere računske ispravnosti,  ustvrdio da ponuda ad/2 sadrži  računsku pogrešku u stavci 
Troškovnika koji nije identičan iznosu s Ponudbenog lista koji je kao takav unijet na službeni  pripadajući Zapisnik 
o javnom  otvaranju ponuda Elektroničkog oglasnika. Tijekom daljnjeg postupanja Naručitelj je službenim  dopisom 
dana 24. rujna 2015., Klasa:360 -02/15-01/4; Ur.broj: 2182/02-02-15-5  ponuditelja ad/2 „Kamgrad“ d.o.o.  pozvao 
na postupanje što isti nije napravio u dodijeljenom mu roku od pet (5) dana. Budući je Naručitelj  je nedvojbeno 
utvrdivši da ponuda ad/2 sadrži pogreške, nedostatke  odnosno nejasnoće  koje kao takve nisu uklonjive jer ponuda  
pojašnjenjem ne smije rezultirati njenom  izmjenom,  utvrdio da zbog navedenog postoji  razlog za isključenje i 
odbijanje ponude ad/2.  

Daljnjom analizom preostale je ponude Povjerenstvo ocijenilo valjanim. U daljnjem postupanju Naručitelj je 
pristupio rangiranju prema kriteriju odabira - najniže ponude na način kako u nastavku slijedi: 

1.ponuda
Naziv:“AKRO OBJEKT“ d.o.o.
Adresa: 10290 Zaprešić
Sjedište: K.Š. Đalskog 33
OIB:99374221236 
Cijena ponude 4.103.655,50 kuna bez PDV-a
/Slovima:četirimiljunastotritisućešestopedesetpetkunapedesetlipa /bez PDV-a
 Cijena ponude 5.129.569,38 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: petmilijunastostodvadesetdevettisućapetstošezdesetdevetkunatridesetosamlipa/ sa PDV-om

2.ponuda
Naziv:“TEH GRADNJA“ d.o.o.
Adresa: 10020 Zagreb
Sjedište: Ksenije Kantoci 3
OIB:13530191392
 Cijena ponude 4.370.898,30 kuna bez PDV-a
/Slovima:četirimiljunatristosedamdesettisućaosamstodevedesetosamkunatridesetlipa/bez PDV-a
Cijena ponude 5.463.622 ,88 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: petmilijunačetristošezdesettritisućešestodvadesetdvijekuneosamdesetosamlipa/ sa PDV-om
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3.ponuda
Naziv:“ Sanit gradnja“ d.o.o.
Adresa: 21000 Split
Sjedište:Dubrovačka 61
OIB:84791147642
Cijena ponude 4.413.122,40 kuna bez PDV-a
/Slovima:četirimiljunačetristotrinaesttisućastodvadesetdvijekunečetrdesetlipa/bez PDV-a
Cijena ponude 5.516.403,00kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: ptmiljunapetstošesnaesttisućačetristotrikune/ sa PDV-om

4.ponuda
Naziv:“SARAĐEN“ d.o.o.
Adresa: 22240 Stankovci 
Sjedište: Dubrava kod Tisna
OIB:59578167745 
Cijena ponude 4.449.669,60 kuna bez PDV-a
/Slovima:četirimnilijunačetristočetrdesetdevettisućašesstošezdesetdevetkunašezdesetlipa/bez PDV-a
Cijena ponude 5.562.087,00 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: petmilijunapetstošezdesetdvijetisućeosamdesetsedamkuna/ sa PDV-om

5.ponuda
Naziv: „BUČIĆ GRADNJA “ d.o.o.
Adresa: Zagreb
Sjedište:Josipa Lončara 1h
OIB: 89931241548
Cijena ponude 4.491.685,80kuna bez PDV-a
/Slovima:  četirimiljunačetristodevedesetjedbnutisućušestoosamdesetpetkunaosamdesetlipa/bez PDV-a
Cijena ponude 5.614.606,25 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: petmiljunašestočetrnasttisućašestošestkunadvadesetpetlipa/ sa PDV-om

6.ponuda
Naziv:“GRADITELJ  SVRATIŠTA“ d.o.o.
Adresa:10000 Zagreb
Sjedište: Ivana Česmičkog 6
OIB:52044657571
Cijena ponude 4.496.978,30 kuna bez PDV-a
/Slovima:četirimilijunačetristodevedesetšesttisućadevetstosedamdesetosamkunatridesetlipa/ bez PDV-a
 Cijena ponude 5.621.222,88 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: pettmiljunašestodvadesetjednatisućadvjestodvadesetdvijekuneosamdesetosamlipa/ sa PDV-om

7. ponuda
 Naziv: „FILIPS“ d.o.o. 
Adresa: 22210 Vodice
Sjedište: Ljubljanska 2
OIB:97824464754
Cijena ponude 4.663.281,50kuna bez PDV-a
/Slovima: četirimiljunašestošezdesettrritisućedvjestodevedesetkunadvadesetlipa.kuna/bez PDV-a
Cijena ponude  5.829.101,88kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: petmolijunaosamstodvadesetdevettisućastojednakunaosamdesetosamlipa/ sa PDV-om

 8.ponuda
 Naziv:“MINIGRADNJA“ d.o.o.
Adresa: 22211 Vodice 
Sjedište: Put za Gaćeleze 7
 OIB:82262608728
Cijena ponude 4.915.784,50kuna bez PDV-a
/Slovima:četirimiljunadevetstopetnaesttisućasedamtstoosamdesetčetirikunepedesetlipa/bez PDV-a
Cijena ponude 6.144.730,63 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: šestmilijunastočetrdesetčetiritisućesedamstotridesetkunašezdesettrilipe/ sa PDV-om
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9.ponuda
Naziv:“CESTAR“ d.o.o.
Adresa: 21000 Split
Sjedište: Tršćanska 1
OIB:27471262195
Cijena ponude 4.966.184,00kuna bez PDV-a
/Slovima:četiritisućedevetstošezdesetšesttisućastoosamdesetčetirikune/bez PDV-a
Cijena ponude 6.207.730,00 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: šestmilijunadvjestosedamtisućasedamstotridesettrikuna/ sa PDV-om

10.ponuda
Naziv:“P.G.P.“ d.o.o.
Adresa:  10040 Zagreb
Sjedište: Kutjevačka 8
OIB:12988772690
Cijena ponude 5.067.723,00 kuna bez PDV-a
/Slovima:petmilijunašezdesetsedamtisućasedamstodvadesettrikune/bez PDV-a
Cijena ponude 6.334.653,75 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima:šestmilijunatristotridesetčetiritisućešestopedesettrikunesedamdesetpetlipa/ sa PDV-om.

Sukladno članku 75. i članku 95. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 43/13, 143/13 
i 13/14 – Odluka USRH) konstatirano je da je prvorangirani ponuditelj koristio mogućnost da u roku za dostavu 
ponude dostavi neovjerene  preslike tražene dokumentacije.

Javni Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru na dokaziv način  službenim dopisom od dana 07. listopada 
2015., Klasa:360 -02/15-01/4; Ur.broj: 2182/02-02-15-6 od prvorangiranog ponuditelja zatražio da dostavi tražene 
dokumente u izvorniku  ili ovjerene preslike istih u dopuštenom mu dodatnom roku od pet (5) dana.

Budući je ponuditelj postupio sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 
43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH)  i dana 09. listopada 2015. godine dostavio tražene dokumente službeno 
zaprimljene pod rednim  brojem pošiljke 3398,   za predmet nabave u cijelosti zadovoljava. Razloga za isključenje 
ponude nema.

Kako je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi za odabir najpovoljnije ponude prema kriteriju najniže 
cijene, sukladno natječajnoj dokumentaciji, ponuda ponuditelja  “AKRO OBJEKT“ d.o.o. iz 10290 Zaprešića, 
K.Š. Đalskog 33; OIB:99374221236 s cijenom ponude 4.103.655,50 kuna bez PDV-a/Slovima:četirimiljunastotr
itisućešestopedesetpetkunapedesetlipa /bez PDV-a/ odnosno  ukupnom cijenom ponude od 5.129.569,38 kuna sa 
uračunatim PDV-om

/Slovima: petmilijunastostodvadesetdevettisućapetstošezdesetdevetkunatridesetosamlipa/ sa PDV-om koja u 
cijelosti zadovoljava kriterije natječaja, smatrana je kao takva i izvršen je odabir iste.

Sukladno članku 96. Zakona o javnoj nabavi(„NN“ broj 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) Javni 
Naručitelj na osnovi pregleda i ocjene ponuda Odlukom o odabiru odabrao najpovoljniju ponudu ponuditelja koja 
se temelji na kriteriju za odabir/ najniže cijene ponude.

Slijedom iznijetog a sukladno članku 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11 43/13, 143/13 i 
13/14 – Odluka USRH), odlučeno je kao u izreci.

Javni Naručitelj u konkretnom slučaju smije potpisati Ugovor o javnoj nabavi po izvršnosti Odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude  a u konkretnom postupku javne nabave primjenjuje  se rok mirovanja sukladno odredbi 
članka 98. stavak 1. /Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH),). 
Odluka je izvršna po proteku roka mirovanja  računajući od prvog narednog dana od dana dostave iste.

Pouka o pravnom lijeku: 
Sukladno članku 146 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) 

pravo na žalbu ima svaka fi zička osoba, pravna osoba i zajednica fi zičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala 
pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi 
mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. 
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na 
dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku pet (5)dana, i to od dana primitka Odluke o odabiru u odnosu na postupak 
pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja sukladno članku 146.

Klasa: 360-02/15-01/4
Ur.broj: 2182/02-01-15-9
Primošten, 20. studenog 2015.                               
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   OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  

202
Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka 

USRH) te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski 
broj nabave JN 5/15 – MV5/15, temeljem Odluke Općinskog vijeća o započinjanju i nabavi  radova građenja na 
Trgu Don Ive Šarića u sklopu uređenja „Dva kraka Primoštena (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 1/15) i 
Odluke o početku postupka javne nabave Načelnika Općine Primošten, Klasa:360 -02/15-01/4; Ur.broj: 2182/02-
02-15-02, od 14. kolovoza 2015. godine,  Općinsko vijeće Općine Primošten, na  16. sjednici, od 20. studenog 
2015. godine, donosi 

    
ODLUKU
o odabiru

I.
Za predmet nabave radova rekonstrukcije i izgradnje partera Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu, evidencijski 

broj nabave: JN 5/15-MV5/15 , odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja “ Sanit gradnja“ d.o.o. iz Splita, 
Dubrovačka 61; OIB:84791147642 s cijenom ponude 1.475.280,00 kuna bez PDV-a

/slovima:miljunčetristosedamdesetpettisućadvjestoosamdesekuna/bez PDV-a odnosno ukupnom cijenom ponude 
1.844.100,00 kuna sa uračunatim PDV-om

/slovima:milijunosamstočetrdesetčetiritisućestokuna/ sa PDV-om, koja ponuda u cijelosti zadovoljava uvjete 
i kriterije natječaja.                                                          

II.
Općina Primošten (u daljnjem tekstu: Naručitelj) po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem 

sklopit će Ugovor o predmetnoj nabavi opisanoj u točki 1. ove Odluke.                                                           

III.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, dostavit će se bez odgode preporučenom poštom s povratnicom svim 

ponuditeljima u postupku.

IV.
Rok mirovanja teče sukladno odredbi članka 98. stavak.1. /Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 

43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH)  ) te je sukladno članku 98.  stavku 1. i 2. citiranog Zakona izvršna protekom 
roka mirovanja. 

Obrazloženje
Naručitelj je na temelju čl. 31 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka 

USRH), proveo otvoreni postupak javne nabave radova s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi te je 
-  procijenio vrijednost predmeta nabave na 3.500.000,00 kuna + PDV, 
 -  dana  14. kolovoza 2015. godine donio Odluku o početku postupka javne nabave,
Klasa:360 -02/15-01/4; Ur.broj: 2182/02-02-15-02
-   izradio Dokumentaciju za nadmetanje,
 -   objavio Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

u Narodnim novinama broj; 2015/S 002 – 0029495, 
-  datum slanja objave 02. rujna / objava 03. rujna. 2015.
-  otvorio ponude dana 24. kolovoza 2015. godine u 12,00 sati uz nazočnost  ovlaštenih predstavnika Naručitelja  

te uz nazočnost ovlaštenih predstavnika ponuditelja. Kojom prigodom je utvrdio da je do isteka roka zaprimljeno 
preko protokola Naručitelja osobnom dostavom ukupno osam (8) ponuda i to redom kako slijedi

 
1.ponuda; 
Naziv:“SARAĐEN“ d.o.o.
Adresa: 22240 Stankovci 
Sjedište: Dubrava kod Tisna
OIB:59578167745 
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Cijena ponude 2.010.610,00 kuna bez PDV-a
/Slovima: dvamilijunadesettisućašestodesetkuna/bez PDV-a
Cijena ponude 2.513.262,50 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima:dvamilijunapetstotrinaesttisućadvjestošezdesetdvijekunepedesetlipa/ sa PDV-om

2.ponuda; 
Naziv: „KAMGRAD“ d.o.o.
Adresa: 10090 Zagreb
Sjedište: Josipa Lončara 1h
OIB: 89931241548
Cijena ponude 2.382.027,67 kuna bez PDV-a
/Slovima:dvamiljunatristoosamdesetdvijetisućedvadesetsedamkunašezdesetsedamlipa/ bez PDV-a
Cijena ponude 2.977.534,59 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: dvamiljunadevetstosedamdesetsedamtisućapetstotridesetčetirikunepedesetdevetlipa/ sa PDV-om

3.ponuda; 
Naziv:“GRADITELJ  SVRATIŠTA“ d.o.o.
Adresa:10000 Zagreb
Sjedište: Ivana Česmičkog 6
OIB:52044657571
Cijena ponude 2.717.148,00 kuna bez PDV-a
/Slovima: dvamilijunasedamstosedamnaesttisućastočetrdesetosamkuna/ bez PDV-a
Cijena ponude 3.396.435,00 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: tritmiljunatristodevedesetšesttisućačetristotridesetpetkuna/ sa PDV-om
                   
4.ponuda; 
Naziv:“TEH GRADNJA“ d.o.o.
Adresa: 10020 Zagreb
Sjedište: Ksenije Kantoci 3
 OIB:13530191392
Cijena ponude 2.331.562,00kuna bez PDV-a
/Slovima: dvamiljunatristotridesetjrdnatisućapetstošezdesetdvijekune/bez PDV-a
 Cijena ponude  2.914.452,50 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: dvamilijunadevetstočetrnaesttisućačetristopedesetdvijekunepedesetlipa/ sa PDV-om

5.ponuda;
Naziv:“AKRO OBJEKT“ d.o.o.
Adresa: 10290 Zaprešić
Sjedište: K.Š. Đalskog 33
OIB:99374221236           
Cijena ponude 1.653.910,00 kuna bez PDV-a
/Slovima:milijunšestopedesettritisućedevetstodesetkuna/bez PDV-a
Cijena ponude 2.067.387,50 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: dvamilijunašezdesetsedamtisućatristoosamdesetsedamkunapedesetlipa/ sa PDV-om

6.ponuda; 
Naziv:“ SANIT GRADNJA“ d.o.o.
Adresa: 21000 Split
Sjedište:Dubrovačka 61
OIB:84791147642
Cijena ponude 1.475.280,00 kuna bez PDV-a
/Slovima:miljunčetristosedamdesetpettisućadvjestoosamdesekuna/bez PDV-a
Cijena ponude 1.844.100,00 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima:milijunosamstočetrdesetčetiritisućestokuna/ sa PDV-om

7.ponuda; 
Naziv: „FILIPS“ d.o.o. 
Adresa: 22210 Vodice
Sjedište: Ljubljanska 2
OIB:97824464754
Cijena ponude 2.124.630,00kuna bez PDV-a
/Slovima:  dvamiljunastodvadevedesetčetiritisućešestotridesetkuna/bez PDV-a
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 Cijena ponude 2.655.787,50 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: dvamiljunašestopedesetpettisućasedamstoosamdesetsedamkunapedesetlipa/ sa PDV-om 

8.ponuda; 
Naziv:“MINIGRADNJA“ d.o.o.
Adresa: 22211 Vodice 
 Sjedište: Put za Gaćeleze 7
OIB:82262608728
Cijena ponude 2.166.910,00 kuna bez PDV-a
/Slovima:dvamiljunstošezdesetšesttisućadevetstodesetkuna/bez PDV-a
Cijena ponude 2.708.637,50 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: dvamiljunasedamstoosamtisućašestotridesetsedamkunapedesetlipa/ sa PDV-om
-  sačinio Zapisnik o otvaranju ponuda od dana 24. kolovoza 2015. godine
-  sačinio Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od dana 28. rujna 2015. godine te u  sklopu pregleda ustvrdio da 

su zaprimljene ponude sukladne uvjetima Dokumentacije za nadmetanje. Sukladno članku 94. ZJN Povjerenstvo 
je ocijenilo pristigle ponude  valjanim. Razloga za isključenje ponude nema. U daljnjem postupanju Naručitelj je 
pristupio rangiranju prema kriteriju odabira - najniže ponude na način kako u nastavku slijedi: 

1.ponuda; 
 Naziv:“ SANIT GRADNJA“ d.o.o.
 Adresa: 21000 Split
 Sjedište:Dubrovačka 61
OIB:84791147642
Cijena ponude 1.475.280,00 kuna bez PDV-a
/Slovima:miljunčetristosedamdesetpettisućadvjestoosamdesekuna/bez PDV-a
 Cijena ponude 1.844.100,00 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima:milijunosamstočetrdesetčetiritisućestokuna/ sa PDV-om

2.ponuda;
Naziv:“AKRO OBJEKT“ d.o.o.
Adresa: 10290 Zaprešić
Sjedište: K.Š. Đalskog 33
OIB:99374221236           
Cijena ponude 1.653.910,00 kuna bez PDV-a
/Slovima:milijunšestopedesettritisućedevetstodesetkuna/bez PDV-a
Cijena ponude 2.067.387,50 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: dvamilijunašezdesetsedamtisućatristoosamdesetsedamkunapedesetlipa/ sa PDV-om
     
 3.ponuda; 
 Naziv:“SARAĐEN“ d.o.o.
 Adresa: 22240 Stankovci 
Sjedište: Dubrava kod Tisna
OIB:59578167745 
Cijena ponude 2.010.610,00 kuna bez PDV-a
/Slovima: dvamilijunadesettisućašestodesetkuna/bez PDV-a
Cijena ponude 2.513.262,50 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima:dvamilijunapetstotrinaesttisućadvjestošezdesetdvijekunepedesetlipa/ sa PDV-om

4.ponuda; 
 Naziv: „FILIPS“ d.o.o. 
Adresa: 22210 Vodice
 Sjedište: Ljubljanska 2
 OIB:97824464754
Cijena ponude 2.124.630,00kuna bez PDV-a
/Slovima:  dvamiljunastodvadevedesetčetiritisućešestotridesetkuna/bez PDV-a
 Cijena ponude 2.655.787,50 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: dvamiljunašestopedesetpettisućasedamstoosamdesetsedamkunapedesetlipa/ sa PDV-om 

5.ponuda; 
Naziv:“MINIGRADNJA“ d.o.o.
Adresa: 22211 Vodice 
Sjedište: Put za Gaćeleze 7
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OIB:82262608728
Cijena ponude 2.166.910,00 kuna bez PDV-a
/Slovima:dvamiljunstošezdesetšesttisućadevetstodesetkuna/bez PDV-a
 Cijena ponude 2.708.637,50 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: dvamiljunasedamstoosamtisućašestotridesetsedamkunapedesetlipa/ sa PDV-om

6.ponuda; 
 Naziv:“TEH GRADNJA“ d.o.o.
 Adresa: 10020 Zagreb
Sjedište: Ksenije Kantoci 3
 OIB:13530191392
Cijena ponude 2.331.562,00kuna bez PDV-a
/Slovima: dvamiljunatristotridesetjednatisućapetstošezdesetdvijekune/bez PDV-a
Cijena ponude  2.914.452,50 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: dvamilijunadevetstočetrnaesttisućačetristopedesetdvijekunepedesetlipa/ sa PDV-om

7.ponuda; 
Naziv: „KAMGRAD“ d.o.o.
Adresa: 10090 Zagreb
 Sjedište: Josipa Lončara 1h
 OIB: 89931241548
Cijena ponude 2.382.027,67 kuna bez PDV-a
/Slovima:dvamiljunatristoosamdesetdvijetisućedvadesetsedamkunašezdesetsedamlipa/ bez PDV-a
ijena ponude 2.977.534,59 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: dvamiljunadevetstosedamdesetsedamtisućapetstotridesetčetirikunepedesetdevetlipa/ sa PDV-om

8.ponuda; 
Naziv:“GRADITELJ  SVRATIŠTA“ d.o.o.
Adresa:10000 Zagreb
 Sjedište: Ivana Česmičkog 6
OIB:52044657571
Cijena ponude 2.717.148,00 kuna bez PDV-a
/Slovima: dvamilijunasedamstosedamnaesttisućastočetrdesetosamkuna/ bez PDV-a
Cijena ponude 3.396.435,00 kuna sa uračunatim PDV-om
/Slovima: trimiljunatristodevedesetšesttisućačetristotridesetpetkuna/ sa PDV-om
                   
Sukladno članku 75. i članku 95. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 43/13, 143/13 

i 13/14 – Odluka USRH) konstatirano je da je prvorangirani ponuditelj koristio mogućnost da u roku za dostavu 
ponude dostavi neovjerene  preslike tražene dokumentacije.

Javni Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru na dokaziv način  službenim dopisom od dana 28. rujna 
2015., Klasa:360 -02/15-01/4; Ur.broj: 2182/02-02-15-5 od prvorangiranog ponuditelja zatražio da dostavi tražene 
dokumente u izvorniku  ili ovjerene preslike istih u dopuštenom mu dodatnom roku od pet (5) dana.

Budući je ponuditelj postupio sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 
43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH)  i dana 12. listopada 2015. godine dostavio tražene dokumente, ponuda 
“ SANIT GRADNJE“ d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 61; OIB:84791147642 s cijenom ponude 1.475.280,00 kuna 
bez PDV-a

/slovima:miljunčetristosedamdesetpettisućadvjestoosamdesekuna/bez PDV-a odnosno ukupnom cijenom ponude 
1.844.100,00 kuna sa uračunatim PDV-om

/slovima:milijunosamstočetrdesetčetiritisućestokuna/.za predmet nabave u cijelosti zadovoljava. 
Kako je sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi za odabir najpovoljnije ponude prema kriteriju najniže 

cijene, sukladno natječajnoj dokumentaciji, ponuda ponuditelja je koja u cijelosti zadovoljava kriterije natječaja, 
smatrana je kao takva i izvršen je odabir iste.

Sukladno članku 96. Zakona o javnoj nabavi(„NN“ broj 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) Javni 
Naručitelj na osnovi pregleda i ocjene ponuda Odlukom o odabiru odabrao najpovoljniju ponudu ponuditelja koja 
se temelji na kriteriju za odabir/ najniže cijene ponude. 

Slijedom iznijetog a sukladno članku 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11 43/13, 143/13 i 
13/14 – Odluka USRH), odlučeno je kao u izreci.

Javni Naručitelj u konkretnom slučaju smije potpisati Ugovor o javnoj nabavi po izvršnosti Odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude  a u konkretnom postupku javne nabave primjenjuje  se rok mirovanja sukladno odredbi članka 
98. stavak 1. /Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, ). Odluka je izvršna po proteku roka mirovanja  
računajući od prvog narednog dana od dana dostave iste.
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Pouka o pravnom lijeku: 
Sukladno članku 146 Zakona o javnoj nabavi 

(„Narodne novine“ 90/11) pravo na žalbu ima svaka 
fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/
ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes 
za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili 
okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla 
pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih 
prava. 

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu 
postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 
Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj 
komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i 
naručitelju na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku 
pet (5)dana, i to od dana primitka Odluke o odabiru u 
odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda 
odnosno razloge poništenja sukladno članku 146.

Klasa: 360-02/15-01/4
Ur.broj: 2182/02-02-15-09
Primošten, 20. studenog  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  

203
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 90/11i 83/13, 143/13 
i 13/14 -USRH) i članka 45. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
i članka 8. stavka 7. točke d. i e. i stavka  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, na16. sjednici, od 20. studenog. 2015. godine, 
donosi

 ODLUKU
o  nabavi radova rekonstrukcije javne 

rasvjete na potezu Ulice bana Josipa Jelačića 
u Primoštenu 

1. Načelnik Općine Primošten iz razlog  kompletnog 
uređenja drugog kraka Primoštena“ usporedno  s 
planiranim radovima građenja i rekonstrukcije partera 
Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu donosi Odluku 
o nabavi radova rekonstrukciji javne rasvjete na potezu 
citirane ulice.

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove 
Odluke i ponudi;  br. 0035-2015 „Marzes-a“ d.o.o. 
iz Rogoznice, Trogirsko Rogozničkog odreda 3, 
OIB: 03321518613, zast. po Direktoru Siniši Stočić 
3,  službeno  zaprimljenoj dana 10. rujna 2015. pod 
službenim brojem 2995, Načelnik Općine Primošten 
izravno naručuje  predmetne radove  rekonstrukcije javne 
rasvjete koja podrazumijeva:  pripremne radove iskopa 

kanala, dobave, polaganja spajanja kabela  uključujući 
iskop stope s šalovanjem betonažom i postavljanjem 
rasvjetnih stupova,  potrebna ožičenja svjetiljki,  dobavi 
i spajanja  stupnih raszdjeljnica, dobavu i ugradnju  
Raychem spojnica uključujući PEHD cijevi za potrebe 
prijelaza ceste te nabavu, montažu, spajanje rasvjetnih 
tijela radi puštanja u rad.

3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 
osigurava Proračun Općine Primošten  u iznosu od 
322.100,00 kuna ( slovima:tri stodvadesetdvijetisućeše
stokuna) uvećano za  PDV odnosno u ukupnom iznosu 
od  402.625,oo kuna ( slovima:

četristodvijetisućešestodvadesetpetkuna) s PDV-
om na način kako je to prikazano u pripadajućem  
Troškovniku.

4. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika  Općine 
Primošten da sa „Marzes-om“ d.o.o. iz Rogoznice,  u ime 
i za račun općine međusobne odnose regulira posebnim 
Ugovorom o bagatelnoj nabavi radova.

5.Ugovor iz točke 4. ove Odluke objavit će se u 
Tablici svih  sklopljenih ugovora Općine Primošten  koja 
je javno objavljena  na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr, tijekom  tekuće godine u kojoj  je sklopljen 
konkretni ugovor te na prvu redovnu sjednicu Općinskog 
vijeća proslijediti radi davanja naknadne  suglasnosti 
predstavničkog tijela općine na sklopljeni ugovor. 

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 351-04/15-02/17
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  

204
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“ broj Primošten 90/11i 
83/13 i 143/13) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 
5/13), i članka 8. stavka 7. točke d. i e. i stavka  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, na 16. sjednici, od 20. studenog  
2015. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi 10.800 tona tucanika  za potrebe 

Općine Primošten  u 2016.godini

1. Općinsko vijeće Općine Primošten  donosi  
Odluku o nabavi 10.800 tona  tucanika za potrebe 
uređenja okoliša  na području Općine Primošten u 
sklopu poduzimanja predradnji i priprema za  presezonu 
i  sezonu 2016. godine donosi na način da  navedena 
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količina materijala sadrži :  5.500 tona jalovine i 
tampona,  3.180 tona tucanika frakcije  16 – 32mm i 
2.120 tona  tucanika frakcije  4– 8mm

 
2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove 

Odluke i ponudi isporučitelja „Konjuška“ d.o.o. iz  
Primoštena Burnjeg, Draga 1/F; OIB: 97701706060, 
Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje  Načelnika 
Općine Primošten da izravno naruči navedeni materijal 
sukladno ponudi ponuditelja “ „ Primošten, 14.01.2014“  
zaprimljenoj dana 16. siječnja 2014. pod službenim 
brojem 154  kojom se ponuditelj obvezuje isporučiti 
potrebnu količinu tucanika odgovarajućeg udjela i 
količine pojedine vrste materijala

 
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 

osigurava Proračun Općine Primošten u ukupnom iznosu 
od 122.400,00kuna (slovima: stodvadesetdvijetisućečet
ristokuna) u koji iznos nije uključen iznos PDV-a, tako 
što će se pola ukupne cijene u iznosu od 61.200,00 kuna 
(slovima: šezdesetjednatisućadvjestokuna) plus PDV 
isplatiti isporučitelju po isporuci materijala a preostali 
jednaki iznos ima se kompenzirati kroz obvezno 
plaćanje komunalne naknade koju je Isporučitelj 
tijekom tekuće godine dužan redovito plaćati općini 
temeljem ispostavljenih  rješenja o obračunu  komunalne 
naknade.

4. Općinsko vijeće  daje suglasnost na Ugovor Općine 
Primošten i „Konjuške“ d.o.o., Klasa: 406-09/15-02/1; 
Ur.broj: 2182/02-02-15-3 od dana 06.studenog 2015 
godine.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 406-07/15-02/21
Ur.broj: 2182/02-01-15-4
Primošten, 20. studenog  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  

205
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“ broj Primošten 90/11i 83/13, 
143/13 i 13/14 -USRH), članka 33. Statuta Općine 
Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten „broj 
3/13 i 5/13) i članka 6.  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, na 16. 
sjednici, od 20. studenog 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o izradi II. faze školjere od Vile Fenč prema 

Maloj Raduči 

1 Općinsko vijeće Općine Primošten nastavno na 
svoju prethodnu Odluku o nabavi radova preslagivanja  
postojeće te  slaganju i ugradnji novih poteza  „đige“ 
radi zaštite obalnog dijela  Primoštena – Plaža Mala i 
Velika Raduča („ Službeni vjesnik Općine Primošten 
„ broj 1/15) donosi Odluku o izradi II. faze školjere 
od Vile Fenč prema Maloj Raduči  od 350 t kamena 
prema projektnom rješenju „OBALA“ d.o.o. Društva za 
studije,planiranje i projektiranje u pomorstvu  iz Splita, 
Gat Sv. Duje 1; OIB:72047192929,.zast. po zak. zast. 
Dir. Goranu Vego dipl. ing. građ.. Predmetna nabava  
podrazumijeva dobavu kamenih blokova , svaki težine 
cca 2-5tona uključujući prijevoz od kamenoloma  do 
odredišta na obali gdje čeka unajmljeni brod za potrebe 
prebacivanja gromada s obale do mjesta  na kojem će se 
iste spustiti u podmorje uz neophodnu  pomoć ronioca 
koji će asistirati prilikom iskrcaja i  slaganja kamenih 
balvana na morsko dno uključujući i preslagivanje   tamo 
već postojećih kamenih blokova, cca 150 komada, sve 
sukladno naprijed citiranom projektnom rješenju.      

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove 
Odluke,  pri samom  kraju turističke sezone i prije  
najavljenih nadolazećih vremenskih promjena, prihvaća 
se ponuda Isporučitelja usluge „FAŽANKA TOURS“ s 
Pašmana, Mrljane 25, Vlasnika Andrije Jureško,  sve 
sukladno ponudi od dana 15. listopada 2015. godine 
službeno zaprimljenoj pod rednim brojem 3486 
koju uslugu će Općina Primošten izravno naručiti 
po cijeni u iznosu od 81.600,00 kuna (slovima: 
osamdesetjednatisućašestokuna). Navedeni trošak  
podrazumijeva  dobavu 350t  kamena težine 2-5tona po 
jediničnoj cijeni od 70,00 kuna; utovar i prijevoz kamena  
do broda na udaljenosti do 10 km po  jediničnoj cijeni  od 
26,00  kuna uključujući najam  broda za period od šest 
(6) dana s cijenom po danu koja iznosi 7.500,00  kuna 
te usluge ronioca za tri (3) dana  po  jediničnoj  cijeni  
po danu  u  iznsou od 1.000,00 kuna. Isporučitelj nije 
u sustavu PDV-a.

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

4. Općinsko vijeće  daje suglasnost na Ugovor 
Općine Primošten i „STINE ŠIBENIK“  d.o.o, Klasa:  
360-02/15-02/14; Ur.broj: 2182/02-02-15-3, od dana  
15. listopada 2015. godine.

5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/15-02/14
Ur.broj: 2182/02-01-15-4
Primošten,  20. studenog  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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206
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 90/11i 83/13, 143/13 i 
13/14 -USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten )
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
i članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka  nabave 
bagatelne vrijednosti Općine Primošten (“Službeni 
vjesnik Općine Primošten”, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) 
sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
RH (“Narodne novine“, broj  69/99, 151/03, 157/03, 
87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12),  Općinsko vijeće 
Općine Primošten, dana 20. studenog  2015. godine, 
donosi 

 ODLUKU 
o nabavi usluga arheološkog istraživanja 

 na području planirane gradnje spomenika 
Gospe od Loreta

1. Načelnik Općine Primošten u svrhu zaštite i 
očuvanja kulturnih na području planirane gradnje 
spomenika Gospe od Loreta u neokrnjeniom i izvornom 
stanju, stvaranja povoljnijih uvjeta za opstanak 
kulturnih dobara i poduzimanja potrebnih mjera 
za njihovo redovito održavanje, sprječavanja bilo 
svake radnje kojom  bi izravno ili neizravno  moglsa 
ugroziti vrijednost  kulturnog  bilo kojeg protupravnog 
postupanja   i protupravnog prometa kulturnim  dobrima 
na području planirane gradnje spomenika Gospe od 
Loreta Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o 
nabavi usluga arheološkog istraživanja  na području 
planirane  gradnje spomenika Gospe od Loreta. 

Predmetna istraživanja odbnose se i na dionicama 
pristupnog puta  istočno od navedene lokacije.

2.Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke 
izravno će se naručiti arheološko istraživanje kojeg će  
obavi„NEIR“ d.o.o. iz Splita, Vukovarska 148; OIB 
:38236450160 u opsegu, vrsti i metodologiji koju  odredi 
nadležni Konzervatorski odjel, sukladno prethodno 
provedenom Arheološkom pregledu čest. zem. 4189/305  
radi planirane izgradnje spomenika Gospe od Loreta na 
Gradini Kremik, Općina Primošten „ Split, rujan 2015.“ 
u sklopu kojeg je dato pismeno  očitovanje struke. 

3.Arheološki pregled iz prethodne  točke 2.  ovce 
sastavni je njen dio i kao takav nalazi se u privitku 
iste.  

4.Zadužuje se Savjetnik  za prostorno planiranje 
Službe za komunalne poslove  Jedinstvenog upravnog  
odjela Općine Primošten za dostavu arheološkog 
peregleda  nadležnom Konzervatorskom  odjelu u sklopu   
poticanja brige   za nacionalnu baštzinu i  i primjene 
oblika zaštite radi odgojno obrazovnih, ekoloških i  
turističkih učinaka.

5 . Sredstva za fi nanciranje  arheološkog nadzora 
osigurava Proračun Općine Primošten na način reguliran  
posebnim ugovorom. 

6. Općinsko vijeće daje suglasnost na Ugovor    o 
nabavi usluga arheološkog istraživanja  na području 
planirane  izgradnje spomenika Gospe od Loreta Općine 
i“ NEIR“ d.o.o. iz   Splita,  Klasa: 351-03/15-01/2Ur.
broj: 2182/02-02-15-4 od dana 11. rujna 2015. godine.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:351-03/15-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-4 
Primošten, 20. studenog 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 8. stavka7. točke d.  Pravilnika o 
provedbi postupaka  nabave bagatelne vrijednosti Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj 
1/14, 2/14, 3/14 i 4/14)  i članka 33. Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/13  i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten,  na 16. 
sjednici, od 20. studenog 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi izrade i postavljanja dvostranog 

reklamnog panoa općine  
na  zakupljenoj nekretnini u privatnom  

vlasništvu

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi izrade dvostranog reklamnog panoa  dimenzija 
5,00mX 2,50 m podignutog od razine tla u visini od 
6m i  postavljanja na odgovarajućem djelu zakupljene 
nekretnine u privatnom  vlasništvu Srećka Belamarić / 
temeljem Ugovora o zakupu dijela nekretnine u privatnom 
vlasništvu Klasa: 410-15/14-01/1; Ur.broj:2182/02-02-
15-7 Primošten sklopljenog s Općinom Primošten dana 
23. rujna 2015. godine označene kao  čest. zem. 3006/1 
k.o Dubrava, površine 26 m2 na lokaciji ispred tunela 
Dubočica i autoputa u obliku dvostranih jumbo plakata 
montažno – demontažnih i samostojećih s maksimalnom 
iskoristivošću oglasne površine 

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke 
predmetna nabava podrazumijeva  iskop, armiranje i 
betonažu temelja  prema skici iz priloga  koje Općina 
Primošten izravno prihvaća temeljem članka 8. stavku 
7. točki d.  internog Pravilnika o provedbi postupaka  
nabave bagatelne vrijednosti, sukladno ponudi.„STINE 
ŠIBENIK“d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3; OIB: : 
60701622298“ zaprimljenoj pod službenim brojem 3196 
na način da vrijednost izrade i postavljanja  dvostranog 
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reklamnog panoa odgovara iznosu od 80.000,00 kuna  )
(slovima: osamdesettisućakuna)  bez uključenog PDV-a 
odnosno  ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna (slovima: 
stotisućakuna) s uračunatim PDV-om.                  

 
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 

osigurava Proračun Općine Primošten.

4. Općinsko vijeće  daje suglasnost na Ugovor 
Općine Primošten i „STINA ŠIBENIK“ d.o.o., Klasa: 
363-05/15-02/20; Ur.broj: 2182/02-02-15-3 od dana 22. 
listopada2015 godine.

5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-05/15-02/20
Ur.broj: 2182/02-01-15-4
Primošten, 20. studenog  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 Primošten 90/11i 83/13, 
143/13 i 13/14 -USRH) i članka 33. Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, 
broj 3/13 i 5/13) i članka 7. stavka 10. točke a. i c. 
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, na 16. sjednici, od 20.  studenog 2015. 
godine, donosi

 
ODLUKU

o nabavi  kamenih ploča i cementa za 
potrebe radova nastavka sanacije šetnice
duž  poluotoka Velika i Mala Raduča u 

Primoštenu  

1.  Općinsko vijećr Općine Primošten donosi 
Odluku o nabavi kamenih ploča i cementa za potrebe 
početka, brže realizacije i dovršetka radova nastavka 
sanacije šetnice duž poluotoka Velika i Mala Raduča 
u Primoštenu od strane Izvođača  „STINA ŠIBENIK„ 
d.o.o. iz Šibenika,   Žaborička3/G,  OIB: : 60701622298, 
zast. po zak. zast. Željku Radovčić temeljem  sklopljenog 
Ugovora o nastavku sanacije šetnice na predjelu 
poluotoka Velika i Mala Raduća u  Primoštenu, Klasa: 
934-04/15-02/02; Urbroj:  2182/02-02-15-8 od dana  20.  
listopada 2015. godine.

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove 
Odluke i ponudi isporučitelja „GRAĐA“ d.d. iz Solina, 
Vranjičjki put 2; OIB:75628884500 ,  Općinsko vijeće 
suglasno je da Načelnik Općine Primošten izravno 

naručuje 1000m2 lomljenog kamena- kamenih ploča 
1-5 - oznake  201711; uključujući 38,40 tona cementa  
strukto 20/1 - oznake CM95 te 60m2  pilanih ploča 18 
cm - oznake 180201,  sve pobrojano po uračunatom 
popustu po stavkama, sukladno ponudi ponuditelja 
zaprimljenoj 22. listopada 2015.godine pod rednim  
brojem 3637  kojom se ponuditelj obvezuje isporučiti 
potrebnu količinu kamenog materijala i cementaa  na 
lokaciju ispred gradilišta u Primoštenu.

3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 
osigurava se sukladno Sporazumu Općine Primošten i  
Šibensko kninske županije o zajedničkom fi nanciranju 
za 2015. godinu, Klasa: 934-04/15-02/02; Ur.broj: 
2182/02-02-15-2 od dana 26. veljače. 2015. godine   
na  dogovoren način tako što županija na ime nastavka 
sanacije šetnice  osigz’urava   iznos od 100.000,00 
kuna ( slovima stotisućakuma) u sklopu kojeg  će se 
fi nancirati iznos od 69.745,60kuna (slovima: šezdes
etdevettisućasedamstočetrdesetpetkunašezdesetlipa) 
bez  PDV-a odnosno u ukupnom   iznosu od 87.182,00 
kune ( slovima: osadesezsedamtisućastoosamdeetdvije
kune) s PDV-om tako što će cijena ugovorenih radova 
po Ugovoru točke 1. ove Odluke biti umanjena za 
netom citirani iznos budući Naručitelj izravno naručuje 
predmetni materijal za aktualmi sanaciju što će naknadno  
s Izvođačem radova „ STINA ŠIBENIK“ d.o.o. regulirati 
Anexom.

Za slučaj  plaćanja   troška nabave kamena i cementa  
iz sredstava  proračuna Općine Primošten, ista  pridržava  
pravo  refundirati od županije.  

4. Općinsko vijeće  daje suglasnost na Ugovor 
Općine Primošten i „GRAĐE“ d.d., Klasa:  934-04/15-
02/02; Ur.broj: 2182/02-02-15-8 od dana  03. studenog 
2015. godine.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 406-07/15-02/22
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 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 Primošten 90/11i 
83/13 i 143/13) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
i članka 8. stavka 7. točke d. i e. i stavka  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, na  16. sjednici, od 20. studenog 2015. 
godine, donosi
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ODLUKU
o nabavi usluga  prijevoza  tucanika na 

relaciji „Konjuška“ d.o.o.  –
odredišne plaže na području Općine 

Primošten s razastiranjem i planiranjem
prevezenog materijala

1. Općinsko vijeće Općine Primošten  donosi  
Odluku o nabavi usluga  prijevoza  tucanika na  relaciji 
„Konjuška“ d.o.o. – odredišne plaže na području Općine 
Primošten s razastiranjem i  planiranjem prevezenog 
materijala

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten   za predmetnu nabavu opisanu u  točki  1. 
ove odluke sukladno stavkama Troškovnika radova u 
privitku Odluke kao i za provođenje odgovarajućeg  
postupka nabave  sukladno Pravilnika o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne vrijednosti Općine 
Primošten  (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
1/14, 2/14, 3/14 i 4/14).

 
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 

osigurava Proračun Općine Primošten  maksimalno do 
iznosa od 172.800,00 kuna (slovima: stosedamdesetdv
ijetisućeosamstokuna) 

u koji iznos nije uključen iznos PDV-a , sve sukladno 
dosadašnjim izlicitiranim  cijenama za  Općinsko vijeće  
ovlašćuje  Načelnika   općine da u ime i za račun Općine 
Primošten sa „VIT PROJEKT-om “ d.o.o. e međusobne 
odnose regulira posebnim ugovorom. opisanu vrstu 
poslova.

4. Općinsko vijeće  ovlašćuje  Načelnika  općine 
da u ime i za račun Općine Primošten sa odabranim  
Izvođačem međusobne odnose obaju strana regulira 
posebnim ugovorom.

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 do 5. u narednom mjesecu 
u kojem  je sklopljen konkretni ugovor kojeg će se 
naknadno proslijediti na redovnu sjednicu Općinskog 
vijeća radi naknadne suglasnosti. 

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 406-07/15-02/21
Ur.broj: 2182/02-01-15-4
Primošten, 20.  studenog  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  

210
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“ broj 90/11i 83/13, 143/13 
i 13/14 -USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten „broj 3/13 i 5/13) 
i članka 6.  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,  na 16. sjednici,  od 
20. studenog  2015. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi police osiguranja za  poslovnu 
zgradu čest. zgr. 2189/3 k.o. Primošten 

u  naravi Zdravstvenu stanicu u Primoštenu

1. Općinsko vijeće  Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi police osiguranja za poslovnu zgradu čest. zgr. 
2189/3 k.o. Primošten, u  naravi Zdravstvene stanice u 
Primoštenu, površine od 850m2 na period od 12 mjeseci. 
Polica podrazumijeva godišnju premiju osiguranja u 
eurima, plativo u kunama na dan plaćanja po srednjem 
tečaju HNB na ime osiguranja zgrade od:

A)požara i elementarne nepogode-KK60, u iznosu 
od 279,07 eura;

B) izljeva vode uključujući koroziju – KK59, u 
iznosu od 290,70 eura;;

C) oluje, u iznosu od 145,35 eura,
D) loma stakla, u iznosu od 174,42 eura i
E) potresa, u iznosu od 1.319,20 eura.

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke 
policu osiguranja Općina prihvaća ponudu „GRAWE 
Hrvatska“ d.d. broj: 248202. službeno zaprimljenoj dana 
11.rujna 2015. godine pod rednim brojem 3026.    

  
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 

osigurava Proračun Općine Primošten

4.Općinsko vijeće   ovlašćuje     Načelnika  da  
u ime  i za račun  Općine Primošten sa „GRAWE   
Hrvatska“ d.d.iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 5, 
OIB:28406115764, imajući u vidu specifi čnost predmeta 
nabave međusobne odnose regulira posebnim ugovorom 
na način  da vrijednost paketa godišnje police  osiguranja 
odgovara vrijednosti od  2.247,16 eura, plativo  u 
kunama po srednjem tečaju  HNB na dan plaćanja, s 
plaćanjem u dva navrata  za period od  6 mjeseci, sve 
sukladno članku n6. internog akta Naručitelja kojim 
regulira bagatelnu nabavu.

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 do 5. u narednom mjesecu 
u kojem  je sklopljen konkretni ugovor kojeg će se 
naknadno proslijediti na redovnu sjednicu Općinskog 
vijeća radi naknadne suglasnosti. 

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Klasa: 453-01/15-02/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-4
Primošten, 20. studenog  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 90/11i 83/13, 143/13 
i 13/14 -USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
i članka 6.  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, na 16. sjednici, od 
20. studenog 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi police kolektivnog osiguranja 

od nesretnog slučaja

1. Općinsko vijeće Općine Primošten potvrđuje 
Odluku Načelnika o nabavi police kolektivnog 
osiguranja od nesretnog slučaja, Klasa: 453-01/15-02/1; 
Ur.broj: 2182/02-02-15-1, od dana 26. veljače  2015. 
godine za osam (8) osiguranika, s godišnjom premijom 
po osiguraniku od 58,00 eura  s uračunatim popustom 
od 20% na period od 12 mjeseci. Polica podrazumijeva 
godišnju premiju osiguranja u eurima, plativo u 
kunama na dan plaćanja po srednjem tečaju HNB na 
ime osiguranja za slučaj smrti od posljedica  nesretnog 
slučaja  u vremenu obavljanja  redovnog zanimanja i 
izvan njega / razred opasnosti 1/.

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove 
Odluke policu osiguranja Općina prihvaća ponudu 
„GRAWE Hrvatska“ d.d. Broj police: 7,004.374.

  
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 

osigurava Proračun Općine Primošten

4. Općinsko vijeće Općine Primošten  ovlašćuje  
Načelnika  da u ime i za račun Općine sa „ GRAWE 
Hrvatskom“ d.d. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 
5, OIB:28406115764, imajući  u vidu  specifi čnost 
predmeta nabave svoje međusobne odnose regulirat 
će posebnim ugovorom na način  da vrijednost paketa 
godišnje police osiguranja odgovara vrijednosti od 
371,20 eura, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB 
na dan plaćanja, sve sukladno članku  6. internog akta 
koji regulira bagatelnu nabavu.

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 do 5. u narednom mjesecu 
u kojem  je sklopljen konkretni ugovor kojeg će 
senaknadno proslijediti na redovnu sjednicu Općinskog 
vijeća radi naknadne suglasnosti. 

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 453-01/15-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-4
Primošten, 20. studenog   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 90/11i 83/13, 143/13 
i 13/14 -USRH) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
i članka 7. stavka 10. 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, na 16. 
sjednici, od 20.  studenog 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi izrade  projektne dokumentacije   

reciklažnog  dvorišta u Primoštenu

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku  
nabavi projektne dokumentacije reciklažnog  dvorišta u 
Primoštenu na dijelu čest. zem. 16818/1 k.o. Primošten 
cca površine  4000m2. Dokumentacija obuhvaća   sve  
potrebne  sadržaje  sukladno  uputi Naručitelja  i  
odredbama  zakonske pravne  legislative.

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove 
Odluke i ponudi “ VIT PROJEKT “ d.o.o. iz Splita, 
Sedam Kaštela  br. 6; OIB: 02121763828, zaprimljenoj 
pod rednim brojem 3111, Općina Primošten zastupana 
po Načelniku izravno će  naručiti  izradu  peredmetne  
projektne  dokumetacije po nabavnoj cijeni od 93.000,00 
kuna  

( slovima: devedesettritisuće4kuna) plus PDV   odnosno  
za  ukupnu  nabavnu  cijenu  u  iznosu  od  116.250,00  
kuna  (slovima:  dvjestopedesettisućakuna).

3.Izrada dokumentacije sastoji se od pet faza  redom 
na način  kako slijedi: 

a/  nabava geotehničkih istražnih radova sa izradom  
pripadajućeg  tehničkog  elaborata elaborata u iznosu 
12.000,00 kuna (slovima:dvanaesttisućakuna),

b/  izrada  geodetskog   projekta koja iznosi 15.000,00 
kuna ( slovima: petnaesttisućakuna)

c/  izrada  idejnog   rješenja rješenjua po cijeni  od  
6.000,00 kuna  ( slovima: šesttisućakuna),



03. prosinca 2015.        SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN              Broj 7 - Stranica 33

d/  izrada glavnog  projekta  za ishođenje  građevinsjk 
dozvole  u iznosu  od  45.000,00 kuna 

 ( slovima: četrdesetpettisućakuna) te
e/  izrada izvedbenog  projekta u izbnosu od 

15.000,00 kuna ( slovima: petnaesttisućakuna),
sve  pobrojano  uvećano  za PDV.

3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 
osigurava Proračun Općine Primošten uz pridržanu  
mogućnost korištenja  bespovratnih  srredstava 
fondova. 

4. Općinsko vijeće  ovlašćuje  Načelnika   općine da 
u ime i za račun Općine Primošten sa „VIT PROJEKT-
om “ d.o.o. e međusobne odnose regulira posebnim 
ugovorom.

5.Ugovor će se naknadno proslijediti Općinskom 
vijeću radi davanja suglasnosti na istog. 

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:360-02 /15-01/5 
Ur.broj: 2182/02-01-15-4 
Primošten, 20. studenog 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 90/11i 83/13, 143/13 
i 13/14 -USRH) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
i članka 7. stavka 10. 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, na 16. 
sjednici, od 20.  studenog 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi  izrade idejnog rješenja i po potrebi  

komplet  projektne dokumentacije 
 za akvarij u Primoštenu

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi 
Odluku o nabavi o nabavi izrade idejnog rješenja i po 
potrebi komplet projektne dokumentacije za  akvarij 
Primoštenu.

 
2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke provest 

će se odgovarajući postupak  nabave sukladno internom 
Pravilniku Naručitelja o provedbi postupaka nabave 
bagatelne vrijednosti na način da  vrijednost potrebnih 
usluga maksimalno odgovara iznosu od 50.000,00 kuna 

(slovima: pedesettisućakuna) plus PDV koje se  odabrani 
Izrađivač obvezuje napraviti kvalitetno i u skladu s 
pravilima struke. 

 
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 

osigurava Proračun Općine Primošten.

4. Općina Primošten i odabrani  najpovoljniji 
ponuditelj  svoje će međusobne odnose

 regulirati posebnim ugovorom 

5. Ugovor iz točke 4. ove Odluke objavit će se u 
Tabeli sklopljenih ugovora Općine Primošten  koja je 
javno objavljena  na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr,najkasnije do 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. Svrha  nabave je obogaćivanje  Primoštena  
novim atraktivnim  sadržajima koji će ga učiniti  još 
interesantnijom destinacijom.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 350-07/15-01/12
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 16. sjednici, od 
20. studenog  2015. godine, donosi

 
ODLUKU

 o uvjetnom prihvaćanju zamolbe za 
refundaciju troškova pripreme i organizacije 
manifestacije „PRIMOŠTENSKE UŽANCE  

- VADALJ 2015.“

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o 
uvjetnom  prihvaćanju zamolbe Organizacijskog odbora  
Udruge građana UŽANCE iz Primoštena, Krčulj, 
Gracini bb, OIB:27386090460,  za refundaciju troškova 
pripreme i organizacije  ovogodišnje tradicionalne 
manifestacije„PRIMOŠTENSKE UŽANCE  -VADALJ 
2015.“

2.Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke, na 
ime stvarnih troškova   nastalih za potrebe užanci u 
Vadlju,  isplatit će se iznos od 23.450,00 kuna(slovima: 
dvadesettritisućečetristopedesetkuna) isključivo 
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namijenjen zatvaranju fi nancijske konstrukcije  uspješno 
realizairanih primoštenskih užanci - Vadalj 2015 po 
prethodnom predočenju računa za  troškove za koje je 
konkretna refundacija odobrena.

3. Isplata citiranog iznosa iz točke 1. ove Odluke 
obavit će se na dostavljeni IBAN udruge na   broj: HR 
HR8723400091110166767.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 02. rujna 2015 . godine Općini Primošten 

obratila se Udruga građana UŽANCE iz Primoštena, 
Krčulj, Gracini bb, OIB:27386090460 iz Primoštena, 
preko inicijalnog odbora  Klasa. 402-08/15-02/01; 
Ur.broj: 16-15-87 zaprimljenom pod službenim brojem 
2880 tražeći od općine da po uspješnoj realizaciji 
ovogodišnje tradicionalne manifestacije refundira 
troškove nastale za potrebe  organizacije iste. 

Obraćajući se zatražena je fi nancijska potpora  iz 
proračunskih  sredstava  budući je riječ o  manifestaciji 
koja postaje prepoznatljiv i zaštitni znak Općine 
Primošten  skupa s TZ PRIMOŠTEN u suradnji s 
kojima je imenovani organizacijski odbor organizirao 
manifestaciju hvale vrijednu, na zadovoljstvo Primoštena 
i svih primoštenaca, njegujući kulturnu baštinu,i stare 
dobre običaje od neprocjenjive vrijednosti. 

 Na naprijed opisan način, na teret Posebnog 
dijela Proračuna Općine Primošten za 2015., godinu., 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 5/14 i 5/15) 
Razdjela 001 – Jedinstveni upravni odjel; Program 
1012 Udruge ustanove i pojedinci iz ostalih društvenih 
djelatnosti; aktivnosti A100001Ostali nepredviđeni 
programi  R143-4; broj konta 3811 – Tekuće donacije 
u novcu., po predočenju računa o plaćanju troškova za 
koje se traži refundacija, odobrava se traženi iznos od 
23.450,00 kuna. Slijedom iznijetog Općinsko vijeće 
donijelo je naprijed citiranu Odluku.

Klasa: 400-08/15-02/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-87/1
Primošten, 20. studenog 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 16. sjednici, od 
20. studenog 2015.  godine, donosi:

O D L U K U 
o prihvaćanju Zahtjeva Boćarskog  

kluba „PRIMOŠTEN

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o isplati iznosa od 26.500,00 kuna ( slovima:  dvades
etšestesttisućapetstokuna) BOĆARSKOM KLUBU 
„PRIMOŠTEN“ iz Primoštena, Splitska 17, OIB: 
74136458862, na ime sponzorstva namijenjenog 
sufinanciranju dijela troškova natjecanja  u sezoni 
2015/16 koja službeno počinje 30. kolovoza 2015. 
godine sukladno priloženoj tabelarnoj Specifikaciji 
troškova natjecanja sezona 2015/2016 i Planu Prihoda 
koji predstavlja sastavni dio ove zamolbe i kao takvi 
nalaze se u privitku iste.

2. Iznos iz točke 1. ove Odluke  isplatiti će 
s e  n a  d o s t a v l j e n i  I B A N  k l u b a  n a  b r o j :   
HR9523400091110600504.

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

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 18. kolovoza 2015. godine zaprimljena 

je zamolba Boćarskog kluba “PRIMOŠTEN“ iz 
Primoštena, naslovljena Općini Primošten Klasa: 402-
08/15-02/01; Ur.broj 16-15-79 pod brojem 2737; kojom 
se klub obratio za financijsku pomoć namijenjenu 
sufi nanciranju dijela  troškova natjecanja  u sezoni 
2015/16 koja službeno počinje 30. kolovoza 2015. 
godine. Troškovi  natjecanja u sezoni 2015/16 prikazani 
su u tabelarnoj Specifi kaciji troškova natjecanja sezona 
2015/2016 i Planu Prihoda koji je priložen zamolbi.

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog dijela 
Proračuna Općine Primošten za 2015., godinu („Službeni 
vjesnik Općine Primošten„ broj 5/14) Razdjela 001 – 
Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti N01 1007 A100008 
Ostala nespomenuta športska društva, R136-1; i broj  
konta 381 – tekuće donacije u novcu , odobrava se iznos 
od 26.500,00 kuna. 

Slijedom iznijetog, Općinsko vijeće donijelo je 
naprijed citiranu Odluku.

Klasa: 400-08/15-02/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-79/1
Primošten, 20. studenog  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na  16. sjednici, od 
20. studenog 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe  HGSS – Stanice 

Šibenik
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1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi 
Odluku o prihvaćanju zamolbe  Hrvatske gorske službe  
spašavanja- Stanice Šibenik iz Šibenika, Put tvornice 
33, OIB: 73482300715 u iznosu od 3.000,00 kuna 
(slovima: tritisućekuna) na ime fi nancijske podrške u 
troškovima pripravnosti  i održavanju spremnosti službe 
pri realizaciji planiranog Programa aktivnosti za u iznosu 
od)za narednu 2016. 

2. Isplata citiranih iznosa iz točke 1. ove Odluke 
obavljat će se  godišnje na dostavljeni žiro račun na broj: 
HR4424110061100034585.

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

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 13. listopada 2015 . godine Općini Primošten 

obratio se zamolbom HGSS – Stanica Šibenik, Klasa. 
402-08/14-02/03; Ur.broj: 16-14-81 zaprimljenom pod 
službenim brojem 3468 tražeći od općine da u svom 
proračunu za narednu godinu za potrebe službe osigura  
sredstva u svrhu fi nanciranja  pripravnosti i održavanja 
spremnosti HGSS-a. 

Služba  se poziva na sklopljeni Sporazum od 09. 
lipnja 2008. godine  kojim  se  Općina Primošten  
obvezala HGSS-u   fi nancirati rad službe po prihvaćanju 
Godišnjeg Programa aktivnosti službe za određenu 
godinu za koju se program odnosi.   

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog dijela 
Proračuna Općine Primošten za 2016., godinu („Službeni 
vjesnik Općine Primošten„ broj 7/13) Razdjela 001 – 
Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti A03 1006 A100002 
Donacije za rad službi za  zaštitu i spašavanje  R147; broj 
konta 3811 – Tekuće donacije u novcu HGSS, odobrava 
se za 2016. godinu iznos od …3.000,00 kuna.

Slijedom iznijetog, Općinsko vijeće zauzelo je stav 
da služba primjereno izvršava postavljene zadaće i da 
se za slučaj potrebe na istu može sa sigurnošću osloniti, 
donijelo je naprijed citiranu Odluku.

Klasa: 402-08/14-02/03
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 20. studenog  2014. 

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 16. sjednici, od 
20. studenog 2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Programa aktivnosti  

Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice 
Šibenik za 2016. godinu

1. Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća 
Izvješće o radu HGSS-a Stanice Šibenik u 2015. 
godini te Program aktivnosti  Hrvatske gorske  službe 
spašavanja Stanice Šibenik za 2016. godinu.

2. Izvješće o radu HGSS-a u 2015.i Program 
aktivnosti  Hrvatske gorske  službe spašavanja Stanice 
Šibenik za 2016. godinu nalaze se u privitku ovog 
zapisnika i kao takvi predstavljaju njegov sastavni dio.

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

Klasa: 421-03/15-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-3
Primošten,  20. studenog 2014. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  

218
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka  1. Zakona 

o sustavu civilne zaštite («Narodne novine«, broj 82/15) 
i članka 33. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 16.sjednici, od  20. studenog 2015. 
godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o  podnošenju  Izvješća o Analizi stanja 

sustava civilne  zaštite  Općine Primošten 
u 2015. godini 

Članak 1. 
Načelnik  Općine  Primošten  podnosi  Općinskom 

vijeću Općine Primošten  na razmatranje i  prihvaćanje  
Izvješće  o  Analizi stanja sustava civilne  zaštite  Općine 
Primošten u 2015. godinu kojeg ovo  predstavničko 
tijelo prihvaća.

Članak  2.
Izvješće  o  Analizi stanja sustava civilne  zaštite  

Općine Primošten u 2015. godinu.  iz članka 1. sastavni 
je dio ovog Zaključka i kao takvo nalazi se u privitku 
istog.

Članak  3.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku 

Općine Primošten”.

Klasa: 810-03/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 20. studenog 2015. 
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

 Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka  1. Zakona 
o sustavu civilne zaštite («Narodne novine« broj 82/15) i 
članka 45. Statuta Općine Primošten  („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) Načelnik Općine 
Primošten podnosi Izvješće  Općinskom vijeću Općine 
Primošten za  redovnu  16 sjednicu planiranu za 20. 
studenog  2015. godine:

                                                         
IZVJEŠĆE O

 ANALIZI  STANJA  SUSTAVA 
CIVILNE  ZAŠTITE 

 Općine Primošten  u 2015. godini

PRAVNI TEMELJ

Člankom 17. stavka 1. podstavka  1. Zakona o 
sustavu civilne zaštite («Narodne novine« broj 82/15)  
predstavničko  tijelo  na prijedlog  izvršnog  tijela   
jedinice  lokalne  , područne /regionalne/ samouprave  
uz postupku  donošenja  proračuna  razmatra i usvaja  
godišnju  analizu   stanja  sustava  civilne  zaštite.

Člankom 33. Statuta Općine Primošten  („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) Općinsko 
vijeće Općine Primošten donosi  opće i  druge  akte  
kojim  uređuje  pitanja  iz  samoupravnog  djelokruga 
Općine  Primošten

RAZLOZI UPUĆIVANJA PRIJEDLOGA

Zakon o sustavu civilne zaštite («Narodne novine« 
broj 82/15) 7 u daljnjem tekstu: Zakon/

u bitnom je promijenio sustav zaštite odnosno  
stupanjem  na snagu  novog Zakona  o  sustavu civilne  
zaštite  s danom  01. kolovoza tekuće godine prestao je  
važiti   Zakon o zaštiti i spašavanju (« Narodne novine 
« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),.  

Reformom  postojećeg sustava  zaštite i spašavanja  
na temelju  novog  koncepta  sustava  civilne  zaštite  
nastavlja se ranije  započeta  decentralizacija   sustava. 
Implementiraju  se  odredbe  Ustava RH  prema  kojem 
je  civilna  zaštita   jedan od  poslova   iz  samoupravnog   
djelokruga  poslova   lokalne  samouprave  obavljanjem 
kojih  se  ostvaruju  neposredne potrebe   građana  te 
potpuna  funkcionalna   integracija  sposobnosti  civilne  
zaštite  na svim  razinama jedinstvenog  sustava,  
pojednostavljuju  procedure uz primjenu  operativnih  
načela djelovanja sustava  te uređuju  nadležnosti  u 
zapovijedanju operativnim  snagama na svim razinama 
sustava.

Prije donošenja  novog Zakona    aktivnosti Općine 
Primošten bile  su organizirane  temeljem prijašnjeg 
Zakona o zaštiti i spašavanju . Danom  stupanja na snagu 
zakona   prestali su važiti slijedeći provedbeni akti  :

- Pravilnik o  određivanju  gradova i naseljenih 

mjesta u kojim a se mogu graditi  skloništa i drugi objekti 
za zaštitu („Narodne  novine“ broj 2/91),

-  Pravilnik o tehničkim  normativima  za  skloništa 
(„Narodne  novine“ broj 53/91 ),

- Pravilnik  o održavanju  skloništa  i drugih  
zaštitnih   objekata u miru („Narodne  novine“ broj 45/
84.                                                         

 Slijedom  naprijed navedenog i Zakona izrađena  je   
Analiza  stanja sustava  civilne  zaštite  Općine Primošten  
u  2015.  godini.

SREDSTVA  POTREBNA ZA PROVOĐENJE  
ZAKLJUČKA  I NAČIN NJIHOVA OSIGHURANJA

Za provedbu ovog zaključka  nisu  potrebita  nikakva  
fi nancijska  sredstva iz Proračuna Općine Primošten.

Slijedom  iznijetog  predlaže se Općinskom  vijeću  
Općine Primošten da  razmotri  Izvješće  o Analizi  
sustava civilne zaštite Općine Primošten  u 2015. godini 
i donese zaključak koji  u  prijedlogu  glasi:

IZVJEŠĆE O
ANALIZI  STANJA  SUSTAVA CIVILNE  ZAŠTITE  

 Općine Primošten  u 2015. godini

Donošenjem Zakona o  sustavu  civilne zaštite  riješen 
je postojeći  problem konfl ikta  između pojmova „zaštite 
i spašavanje“  odnosno  provedena je sveobuhvatna  
normativna  reforma preimenovanjem  sustava zaštite i 
spašavanja u sustav  civilne  zaštite . Osim što je izvršeno 
pojmovno  usklađivanje   i standardiziranje sa   stanjem 
na prostoru  Europske  unije na taj način što se  zaštita i 
spašavanje u velikim  nesrećama katastrofama defi niraju 
kao  aktivnosti u sustavu  civilne  zaštite. 

Civilna zaštita  je sustav  organiziranja sudionika, 
operativnih snaga i  građana  za  ostvarivanje zaštite  i  
spašavanja ljudi,  životinja,  materijalnih  i  kulturnih 
dobara, okoliša u  velikim  nesrećama i katastrofama i  
otklanjanje posljedica terorizma  i  ratnih razaranja.

1. PLANSKI DOKUMENTI

1.1.Procjea ugroženosti, plan zaštite i spašavanja i 
Plan  civilne zaštite

 
 Procjena  ugroženosti

Predstavničko  tijelo jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave u okviru svojih prava i obveza  
utvrđenih Ustavom  odnosno  Općinsko  vijeće Općine 
Primošten   donijelo je 

Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i 
materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i 
civilizacijskih katastrofa za područje Općine Primošten    
kao i nove  Planove zaštite od  požara i civilne zaštite 
izrađene od strane za to ovlaštenog  Izrađivača “DLS“ 
d.o.o. iz Rijeke, sve sukladno odredbama Pravilnika   
o metodologiji za izradu  Procjene ugroženosti od  
pojedinih vrsta rizika  koji mogu izazvati   nastanaka 
katastrofe ili velike nesreće a sastoji se od planova 
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djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama 
svakog nositelja. Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i 
Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti 
i planova zaštite i spašavanja (Narode novine «broj 
38/08) nositelj izrade je Državna uprava za zaštitu 
i spašavanje odnosno Područni ured Šibenik.  Kao 
jedinica lokalne samouprave Općina Primošten ima 
obvezu dostave svih relevantnih podataka prema PU 
Šibenik . Općinsko vijeće na svojoj  9. sjednici održanoj  
21. studenog  2014 godine donijelo 

Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i 
materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i 
civilizacijskih katastrofa za područje Općine Primošten    
kao i novi  Plan zaštite i spašavanj  te Plan  civilne 
zaštite,  sve troje  dokumenata izrađeno od strane za 
to ovlaštenog  Izrađivača “DLS“ d.o.o iz  Rijeke. Sve  
naprijed  citirane  Odluke objavljene su u službenom 
glasilu županije „Službeni vjesnik Šibensko kninske 
županije „ broj 5/14. 

 Procjenom ugroženosti  razrađena  su potencijalno  
moguća  ugrožavanja  stanovništva , materijalnih 
dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih 
katastrofa za područje Općine Primošten  ( u daljnjem 
tekstu: Procjena).

  
Plan zaštite i spašavanja 

 Općinsko  vijeće Općine Primošten   donijelo je Plan 
zaštite od  požara i civilne zaštite izrađene od strane za 
to ovlaštenog  Izrađivača “DLS“ d.o.o. iz Rijeke, sve 
sukladno odredbama Pravilnika   o metodologiji za 
izradu  Procjene ugroženosti od  pojedinih vrsta rizika  
koji mogu izazvati   nastanaka katastrofe ili velike 
nesreće a sastoji se od planova djelovanja po mjerama 
zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja. 
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilniku o 
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova 
zaštite i spašavanja (Narode novine «broj 38/08) 
nositelj izrade je Državna uprava za zaštitu i spašavanje 
odnosno Područni ured Šibenik.  Kao jedinica lokalne 
samouprave Općina Primošten ima obvezu dostave 
svih relevantnih podataka prema PU Šibenik. Općinsko 
vijeće na svojoj  9. sjednici održanoj  21. studenog  
2014 godine donijelo  Plan zaštite i spašavanja  izrađen 
od strane za to ovlaštenog  Izrađivača “DLS“ d.o.o 
iz  Rijeke. Istoimena  Odluka objavljena u službenom 
glasilu županije „Službeni vjesnik Šibensko kninske 
županije „ broj 5/14.

Plan je temeljni okvir za planiranje djelovanja   svih  
sudionika zaštite i spašavanja u katastrofi  i velikoj 
nesreći na području  općine za  koju s  donosi. Plan  se 
sastoji  od  planova po  mjerama   zaštite i spašavanja 
sa zadaćama  svakog  nositelja,  čijim  ostvarivanjem  
se  osigurava   usklađeno djelovanje operativnih  snaga  
zaštite  i  spašavanja kao i pravnih osoba   od interesa za 
zaštitu i spašavanje na području  Općine Primošten.

Planom  se utvrđuje organizacija   aktiviranja i  
djelovanja    sustava  zaštite  i  spašavanja,  preventivne  
mjere  i postupci, zadaće i nadležnosti ljudskih snaga i 
potrebita materijalno  tehnička sredstva  te provođenje 
zaštite i spašavanja sve do otklanjanja  katastrofa  i  
velike nesreće.

Plan  se redovito  ažurira,  sukladno  promjenama 
rizik i posljedica katastrofa i velikih  nesreća, upravo  
sukladno  promjenama u zakonodavstvu  te  drugim  
promjenama  koje  mogu  utjecati  na operativnu  
učinkovitost sustava zaštite i spašavanja na području  
Općine Primošten te se usklađuje  s Planom  zaštite i 
spašavanja RH. 

Napomena: Zakonom  nije predviđeno donošenje 
ovog akta

Plan civilne zaštite 

Općinsko  vijeće Općine Primošten   donijelo je Plan 
zaštite od  požara i civilne zaštite izrađene od strane za 
to ovlaštenog  Izrađivača “DLS“ d.o.o. iz Rijeke, sve 
sukladno odredbama Pravilnika   o metodologiji za 
izradu  Procjene ugroženosti od  pojedinih vrsta rizika  
koji mogu izazvati   nastanaka katastrofe ili velike 
nesreće a sastoji se od planova djelovanja po mjerama 
zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja. 
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilniku o 
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova 
zaštite i spašavanja (Narode novine «broj 38/08) nositelj 
izrade je Državna uprava za zaštitu i spašavanje odnosno 
Područni ured Šibenik.  Kao jedinica lokalne samouprave 
Općina Primošten ima obvezu dostave svih relevantnih 
podataka prema PU Šibenik . Općinsko vijeće na svojoj  
9. sjednici održanoj  21. studenog  2014 godine donijelo 
je i Plan  civilne zaštite,  sve troje  dokumenata izrađeno 
od strane za to ovlaštenog  Izrađivača “DLS“ d.o.o iz  
Rijeke. Sve  naprijed  citirane  Odluke objavljene su u 
službenom glasilu županije „Službeni vjesnik Šibensko 
kninske županije „ broj 5/14. 

Napomena: Zakonom više  nije predviđeno  da 
predstavničko tijelo donosi ovaj akt. Sukladno Zakonu  
izvršno  tijelo  jedinice lokalne samouprave donosi  po  
novom Plan  djelovanja  civilne  zaštite sukladno  članku 
17.  stavku 3. podstavku 1. Zakona o sustavu  civilne 
zaštite. 

1.2. Drugi  akti od značaja   za  sustav  civilne  
zaštite  

 
  Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 9. 

sjednici održanoj dana 21. studenog 2014 donijelo 
je između  ostalog i Odluku o prihvaćanju zamolbe  
Hrvatske gorske službe  spašavanja- Stanice Šibenik 
iz Šibenika, Put tvornice 33, OIB: 73482300715 u 
iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tritisućekuna) na 
ime fi nancijske podrške u troškovima pripravnosti  i 
održavanju spremnosti službe pri realizaciji planiranog 
Programa aktivnosti za 2014. godinu a u iznosu od 
10.000,00 kuna (slovima:desettisućakuna)za narednu 
2015. 

   Dana 08. listopada 2013 . godine Općini Primošten 
obratio se zamolbom HGSS – Stanica Šibenik, Klasa. 
402-08/14-02/03; Ur.broj: 16-14-81 zaprimljenom pod 
službenim brojem 2468 tražeći od općine da iz svog 
proračuna isplati sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna 
za troškove službe u tekućoj godini kao i da u svom 
proračunu za narednu godinu za potrebe službe osigura  
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jednaka sredstva u svrhu fi nanciranja  pripravnosti i 
održavanja spremnosti HGSS-a. 

   Služba  se poziva na sklopljeni Sporazum od 
09. lipnja 2008. godine  kojim  se  Općina Primošten  
obvezala HGSS-u   fi nancirati rad službe po prihvaćanju 
Godišnjeg Programa aktivnosti službe za određenu 
godinu za koju se program odnosi.   

   Slijedom iznijetog, Općinsko vijeće zauzelo je stav 
da služba primjereno izvršava postavljene zadaće i da 
se za slučaj potrebe na istu može sa sigurnošću osloniti, 
donijelo je naprijed citiranu Odluku.   Na istoj  sjednici 
Općinsko vijeće donijelo je i Zaključak o prihvaćanju 
Programa aktivnosti  Hrvatske gorske službe spašavanja 
Stanice Šibenik  za 2015. godinu. Općinsko vijeće 
Općine Primošten prihvaća Izvješće o radu HGSS-a 
Stanice Šibenik u 2014. godini te Program aktivnosti  
Hrvatske gorske  službe spašavanja Stanice Šibenik za 
2015. godinu. 

2. O P E R AT I V N E  S N A G E  Z A Š T I T E  I 
SPAŠAVANJA 

Operativne snage zaštite i spašavanja  određene  su 
Odlukom o određivanju operativnih      snaga  zaštite 
i spašavanja  i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje Općine Primošten ( Službeni vjesnik Općine 
Primošten“  broj )  i to su: 

Hitna medicinska pomoć Šibensko-kninske 
županije,

Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik,
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske 

županije,
Dom Zdravlja Primošten,
Veterinarska stanica Šibenik,
Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Šibenik
Centar za socijalnu skrb Šibenik

Napomena:
Temeljem članka 7. starog zakona operativne snage 

sastojale su se od:
• stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj 

i državnoj razini,
• službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave 

koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj 
djelatnosti,

• zapovjedništva i postrojbi vatrogastva
• zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite,
• službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom 

i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.
 Sukladno članku 20. stavak 1. novog Zakona 

mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode 
operativne snage sustava civilne zaštite i to:

• stožeri civilne zaštite
• operativne snage vatrogastva
• operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
• operativne snage Hrvatske gorske službe 

spašavanja
• udruge
• postrojbe i povjerenici civilne zaštite
• koordinatori na lokaciji
• pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Izvršno tijelo lokalne samouprave sukladno članku 
17. stavak 3. podstavak 6. Zakona odgovorno je pored 
ostalog za osnivanje operativnih snaga.

2.1 Stožer zaštite i spašavanja Općine Primošten

Stožer zaštite i spašavanja Općine Primošten tijekom 
2015. održao je sjednicu na kojoj su razmatrana pitanja 
i aktivnosti o Programu aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2015. godini.

 Osposobljavanje stožera zaštite i spašavanja, 
zapovjedništva civilne zaštite i  vatrogasnog 
zapovjedništva Općine Primošten zajedno s pripadnicima 
Općine Rogoznica po planu Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje održano je u mjesecu svibnju2015. godine.

Napomena:
Zakonom je predviđeno da predstavničko tijelo 

jedinice lokalne samouprave više ne osniva stožer, 
već izvršno tijelo temeljem članka 20. stavak 1. Zakon 
osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, 
zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika 
operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela 
jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba 
od osobite važnosti za sustav civilne zaštite lokalne 
samouprave.

2.2 Zapovjedništvo civilne zaštite Općine 
Primošten

Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Primošten 
nije održavalo sjednice niti razmatralo stanje civilne 
zaštite na području Općine Primošten budući potrebe 
za sazivanje sjednice nije bilo.

Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine 
Primošten osnovana je Odlukom o osnivanju postrojbe 
civilne zaštite opće namjene Općine Primošten (Službeni 
vjesnik Općine Primošten broj 5/14) sukladno Procjeni 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara 
i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje 
Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 
broj 5/14).

Po programu osposobljavanja Državne uprave za 
zaštitu i spašavanja, Područni ured Šibenik obavljeno 
je dodatno osposobljavanje pripadnika civilne zaštite 
kroz:

• provođenje evakuacije i zbrinjavanja ugroženih 
osoba, demonstracija opreme i postupaka kod spašavanja 
iz ruševina,

• postupci timova civilne zaštite i potpora redovnim 
operativnim snagama u spašavanju stanovništva i 
imovine u nesrećama i katastrofama.

Napomena:
Zakonom se više ne osniva i imenuje Zapovjedništvo 

civilne zaštite Opć ine Primošten te umjesto 
predstavničkog tijela izvršno tijelo lokalne samouprave 
sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 3. priprema 
i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o 
osnivanju postrojbi civilne zaštite.

2.3 Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe



03. prosinca 2015.        SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN              Broj 7 - Stranica 39

Vatrogastvo kao temeljna žurna služba organizirano 
je kao mreža vatrogasnih postrojbi operativno uvezanih 
preko službe za vatrogastvo, Državne uprave za zaštitu i 
spašavanje i glavnim vatrogasnim zapovjednikom.

Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada 
Šibenika je temeljna institucija u sustavu civilne 
zaštite na području Općine Primošten, uz djelovanje 
dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada 
Šibenika na kraju svake tekuće godine donosi Program 
rada za slijedeću godinu i dostavlja Izvješće o poslovanju 
za prethodnu godinu koja sadrži fi nancijske izvještaje 
utvrđene sukladno važećim propisima.

Vatrogasne postrojbe su sve zadaće koje su pred 
njih postavljene efi kasno i profesionalno obavile što je 
rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na 
području Općine Primošten.

 Tekuće godine za koju se ovo izvješće podnosi, 
pored Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada 
Šibenika u intervencijama značajnim za sustav zaštite i 
spašavanja na području grada Šibenika učestvovala su 
i dobrovoljna vatrogasna društva prema potrebi i DVD 
PRIMOŠTEN..

Napomena:
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe 

i druge operativne snage vatrogastva određene posebnim 
propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna 
snaga sustava civilne zaštite.

 2.4 Službe i pravne osobe koje se civilnom zaštitom 
bave u okviru redovne djelatnosti

U sustavu civilne zaštite određene službe i pravne 
osobe koje se civilnom zaštitom bave u okviru redovne 
djelatnosti određene su kao operativne snage zaštite i 
spašavanja Općine Primošten.

Pored operativnih snaga zaštite i spašavanja službe 
i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u 
okviru redovne djelatnosti na području Općine Primošten 
određene su Odlukom o određivanju operativnih snaga 
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu 
i spašavanje Općine Primošten a na osnovu Procjene. 

Napomena:
Zakonom su predviđene pravne osobe u sustavu 

civilne zaštite. Izvršno tijelo lokalne samouprave 
sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 3. Zakona 
priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog 
odluke o određivanju pravnih osoba od interesa sa sustav 
civilne zaštite. 

Procjena opasnosti od požara koja je   trenutno na 
snazi  Izrađivača „ PROTECTION „ iz Umaga dorađena 
je i dobivena je suglasnost RH MUP-a PU Šibensko 
kninske županije, Odjela upravnih i inspekcijskih i 
poslova zaštite i spašavanja - Inspektorat unutarnjih 
poslova Broj 511-13-06- 9831/6 – 2010 D.S.T. Šibenik 
od dana 17. 02. 2010. godine  na istu na način da je 
Općinsko vijeće na svojoj 8. sjednici održanoj  22. 
ožujka 2010 godine donijelo Plan zaštite od  požara 

i Procjenu ugroženosti od požara koja Odluka je 
objavljena u službenom glasilu županije „Službeni 
vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 6/10 koji su na 
snazi do donošenja novih. Za napomenuti je da temeljem 
članka 13. Zakona o zaštiti od požara  („Narodne novine 
„ 92/10)   da su osim  donošenja citiranih  dokumenata 
jedinice  lokalne  samouprave obvezne izraditi reviziju  
Procjene  barem jedanput u pet godina     dok je za 
reviziju Plana  to  dovoljno  barem 

Procjenu   naprijed citiranim Zakonom, uređuju, 
planiraju, organiziraju, fi nanciraju i provode zaštitu i 
spašavanje na svom području.

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju  (“Narodne 
novine«,  broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) defi nirano 
je da u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite 
i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne, 
regionalne /područne/ samouprave najmanje jednom 
godišnje, razmatra stanje zaštite i spašavanja, donosi 
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i 
spašavanja na svom području, utvrđuje izvore i način 
financiranja sustava zaštite i spašavanja na svom 
području, te obavlja razne druge poslove zaštite i 
spašavanja utvrđene zakonom.

 STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Stanje sustava zaštite i spašavanja n području Općine 
Primošten organizira se i provodi sukladno:

-Zakonu o zaštiti i spašavanju (« Narodne novine « 
broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),

-Zakonu o vatrogastvu (« Narodne novine « broj 
139/04– proč. tekst, 174/04, 38/09 i 80/10),

-Zakonu o zaštiti od požara (« Narodne novine « 
broj 92/10),

-Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda osim 
odredbi članka 14, 21, 22 i 23  (« Narodne  novine « 
broj 73/97),

-Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (« Narodne 
novine « broj 152/08 i 21/10)  te pod zakonskim 
propisima donesenim temeljem naprijed citiranih 
Zakona.

Sukladno naprijed citiranim važećim pravnim 
propisima, Općina Primošten izradila je, donijela i 
provodila slijedeće akte kako slijedi:

- Odluka o imenovanju člana Stožera zaštite i 
spašavanja Općine Primošten(„Službeni vjesnik   Općine 
Primošten“ broj:5/13 i 3/14) kada je sastav proširen 
predstavnikom DVD „PRIMOŠTEN“.

-Odluka o donošenju procjene ugroženosti 
stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara 

- Plan evakuacije i zbrinjavanja turista 
Plan motriteljsko dojavne službe na području Općine 

Primošten za sezonu koju je donio načelnik na temelju 
točkE I.4. Programa  aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za RH (« Narodne 
novine « broj 29/11) a na prijedlog i uz suglasnost 
Upravnog odbora DVD „PRIMOŠTEN“.

Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine 
Primošten u 2013. godini

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od 
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požara Općine Primošten sukladno točki I.3. Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za RH (« Narodne novine « broj 29/11)

Dogovoreno je korištenje građevinske mehanizacije 
za slučaj potrebe sa svim vlasnicima koji raspolažu istom 
a imaju sjedište na području općine.

Osvrtom unatrag od ranije donijeti akti koji su 
sastavni dio stanja zaštite i spašavanja na području 
Općine Primošten su:

-Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom 
zemljištu 

Kartografski prikaz mreže hidranata na području 
Općine Primošten

Procjena ugroženosti od požara 
Plan zaštite od požara
Plan pozivanja Stožera zašite i spašavanja Općine 

Primošten.

Zakonom o zaštiti i spašavanju koji je stupio na 
snagu danom 10. prosinca 2004. godine. kao okvirnim  
zakonom u sustavu zaštite i spašavanja uređen je sustav 
zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih 
dobara u katastrofama i većim nesrećama.: prava, 
obveze, osposobljavanje i usavršavanje sudionika 
zaštite i spašavanja, zadaća i ustroj tijela za rukovođenje 
i koordiniranje u aktivnostima zaštite i spašavanja u 
katastrofama i većim nesrećama, način uzbunjivanja 
o obavješćivanja, provođenje mobilizacije za potrebe 
zaštite i spašavanja te nadzor nad provedbo tog 
zakona.

Nadležnost za vatrogastvo u Republici  Hrvatskoj 
je iz MUP –a RH prešla u Državnu upravu za zaštitu 
i spašavanje. Upravljanje zaštitom i spašavanjem kod 
elementarnih nepogoda je iz nadležnosti stožera Civilne 
zaštite dana u nadležnost Zapovjedništva zaštite i 
spašavanja na tri razine: lokalne, područne i državne 
službe, zapovjedništva i postrojbe Civilne zaštite postaju 
jedna od preventivnih snaga sustava.

Sudionici zaštite i spašavanja temeljem članka 5. 
predmetnog zakona su:

- fi zičke i pravne osobe
- izvršna i predstavnička tijela lokalne i područne 

samouprave
- središnja tijela državne uprave 
Izvršni dio sustava zaštite i spašavanja su operativne 

snage koje se sastoje od 
- službi i postrojbi pravnih osoba i središnjih tijela 

državne uprave koje se 
   zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj 

djelatnosti,
- vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi,
- službi i postrojbi Uprave,
- zapovjedništva zaštite i spašavanja
- službi, zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite.

Operativne snage zaštite i spašavanja u slučajevima 
neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće 
nesreće ima temeljnu zadaću prosudbu mogućih 
ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za 
reagiranje, poduzimanje adekvatnih aktivnosti i mjera 
za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života 

na području na kojem je događaj nastao.
Operativnim snagama na području Općine Primošten 

koordinira  Općinski Načelnik  uz stručnu potporu  
Stožera zaštite i spašavanja.

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja temeljem 
posebnih propisa po funkciji je Zamjenik načelnika 
općine. 

Članovi Stožera pozivaju se  putenm  Županijskog 
centra 112.

Tijekom 2014. godine nije bilo potrebe za  izvanrednim  
sazivanjem  Stožera. U novom sazivu održano je 
osposobljavanje zajedno sa članovima imenovanog 
stožera Općine Rogoznica Stožera civilne zaštite Općine 
Primošten u trajanju od dva dana 25. i 26. ožujka.2014. 
godine u prostorijama Općine Primošten na adresi Sv. 
Josipa 7 u Primoštenu.

Sjednica Stožera zaštite i spašavanja održana je 
30. svibnja  2014. godine kada su  na dnevnom redu 
sazvane sjednice  raspravljene između ostalog pripreme 
požarne  i turističke sezone, ažuriranje operativnih 
planova  civilne zaštite za evakuaciju  i zbrinjavanje 
stanovništva i turista  za slučaj potrebe  velikih  nesreća 
i katastrofa.  Ažurirani su planovi pozivanja Stožera 
zaštite i spašavanja  i Zapovjedništva zaštite i spašavanja. 
Raspravom je obuhvaćen Program aktivnosti  u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara   uključujući pripremu 
požarne sezone  u tekućoj godini  kada je dana suglasnost 
na Plan motriteljsko dojavne službe  na području Općine 
Primošten.  

Na sjednici su bili nazočni: Načelnik Stožera civilne 
zaštite Jere Gracin inače zamjenik Načelnika Općine 
Primošten Stipe Petrina te  - članovi Stožera zaštite i 
spašavanja : Danijela Erceg – Voditeljica Područnog 
ureda  Šibenik za zaštitu i spašavanje, Vinko Bolanča 
– predsjednik Općinskog vijeća Općine Primošten, 
Anđelko Orlović – Zapovjednik Policijske postaje 
u Primoštenu, Mate Gaćina – član Općinskog vijeća 
Općine Primošten i Josip Jadrijević- predsjednik DVD 
„PRIMOŠTEN“. 

PROCJENA  UGROŽENOSTI

Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i 
materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i 
civilizacijskih katastrofa za područje Općine Primošten 
je usvojena od Općinskog poglavarstva još 2004.. 
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilniku o 
metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova 
zaštite i spašavanja (Narode novine «broj 38/08) nositelj 
izrade je Državna uprava za zaštitu i spašavanje odnosno 
Područni ured Šibenik. Jedinica lokalne samouprave u 
ovom slučaju Općina Primošten ima obvezu dostave 
podataka. Nova procjena opasnosti od požara Izrađivača 
„ PROTECTION „ iz Umaga dorađena je i dobivena je 
suglasnost RH MUP-a PU Šibensko kninske županije, 
Odjela upravnih i inspekcijskih i poslova zaštite i 
spašavanja - Inspektorat unutarnjih poslova Broj 511-
13-06- 9831/6 – 2010 D.S.T. Šibenik od dana 17. 02. 
2010. godine  na istu na način da je Općinsko vijeće 
na svojoj 8. sjednici održanoj  22. ožujka 2010 godine 
donijelo Plan zaštite od  požara i Procjenu ugroženosti 
od požara koja Odluka je objavljena u službenom glasilu 
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županije „Službeni vjesnik Šibensko kninske županije 
„ broj 6/10.

Upravo je u tijeku donošenje nove Procjene 
ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih 
dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih 
katastrofa za područje Općine Primošten  kao i novih  
Planova zaštite od  požara i civilne zaštite. od strane 
za to ovlaštenog  Izrađivača “DLS“ d.o.o. iz Rijeke, 
sve sukladno odredbama Pravilnika   o metodologiji za 
izradu  Procjene ugroženosti od  pojedinih vrsta rizika  
koji mogu izazvati   nastanaka katastrofe ili velike 
nesreće a sastoji se od planova djelovanja po mjerama 
zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja. Po 
zaprimanju kompletnih materijala Nacrta prijedloga 
naprijed navedenih akata Procjene i Planova isti će 
biti prezentirani  Općinskom  vijeću, po dobivenoj 
suglasnosti Područnog ureda za zaštitu i spašavanje 
Šibenik, radi raspravljanja i donošenja. 

VATROGASTVO (JVP i DVD)

Na području Općine Primošten ustrojeno je nadalje 
Dobrovoljno vatrogasno društvo« Primošten« s 
sjedištem u Primoštenu. Ono broji tijekom godine dva 
zaposlenika. U ljetnim mjesecima, dakle u vrijeme 
sezone, u periodu od 15.06. do 15.09.,da bi se skratilo 
vrijeme podizanja na poziv te poboljšala efi kasnost 
dodatno se vrši upošljavanje u redove DVD na način da 
ukupno deset vatrogasaca popunjava interventne grupe 
a po potrebi i više.

   Tijekom tekuće godine, sukladno važeći zakonskim 
propisima  Načelnik Općine Primošten Stipe Petrina 
donio je Rješenje o imenovanju zapovjednika DVD 
–a „PRIMOŠTEN„ i njegovog zamjenika Klasa: 214-
01/10-02/12;  Ur.brpoj: 2182/02-0’2-10-12 od dana 26. 
kolovoza 2010. kao i Odluku o utvrđivanu iznosa neto 
plaće u iznosu od 3.000,00 kuna za interventnu grupu 
i osmatrača koja broji ukupno osam sezonaca plus 
jedan stalni vozač vatrogasnog vozila koji je u stalnom 
radnom odnosu. Isti imaju pravo na naknadu plaće kada 
sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području općine. 
Sva navedena sredstva osigurava Proračun Općine 
Primošten. 

Na netom navedene Odluke Općinsko vijeće dalo je 
svoju suglasnost na svojoj 12. sjednici Odlukom Klasa: 
402-08/10-01/12; Ur.broj: 2182/02-01-10-13 dana 17. 
rujna 2010. godine.

Uz pobrojane članove DVD-a su, kako je to već 
ustaljeno, na raspolaganju po potrebi kanader / odnosno 
helikopteri /protupožarne eskadrile Hrvatske vojske. 
Dobrovoljno vatrogasno društvo «Primošten« raspolaže 
jednim vatrogasnim vozilom koje je dobilo prošlo 
godine nagradu za osvojeno prvo mjesto na Jadranskim 
susretima. Ima i auto cisternu.

Za potrebu su na raspolaganju građevinska 
mehanizacija, bageri kamioni, rovokopači vlasnika 
građevinskih fi rmi sa područja općine. Intencija je u 
dogledno vrijeme nabaviti još jedno vatrogasno vozilo 
za potrebe DVD-a ali se radi recesije koja se ogleda u 
svim segmentima društva realno očekuje sudjelovanje 
u financiranju predmetnog vozila od strane viših 
instanci.

Općina Primošten tijekom cijele 2015. godine 
stvorivši dobar temelj prijašnjih godina jer prednjači 
ispred svih općina i gradova županije u smislu da je 
osobitu pažnju posvetila protupožarnim putovima na 
svom području. Općina Primošten bilo da je riječ o 
probijanju novih sanaciji te održavanju postojećih. Jedna 
od smjernica vodilja po pitanju poboljšanja sustava 
zaštite i spašavanja jeste upravo održavanje poljskih 
putova, temeljem sklopljenog Ugovora o povjeravanju 
ovih  poslova  temeljem Zakona o komunalnom 
gospodarstvu. Ugovor je sa Izvođačem „ ATILA „ Vl. 
Tomislav Gašperov sklopljen na period na četiri godine u 
trajanju od 2012. do 2016. godine. Budući su vremenske 
neprilike kada se pojave takve da ništa ne prepuštaju 
slučaju jer svaki poljski put ima u svojoj pozadini 
značenje protupožarnog puta. Sredstva se osiguravaju  
isključivo vlastitim snagama o čemu će se voditi računa 
i prilikom pripreme Proračuna za narednu 2015. godinu. 
Također će se ovisno o situaciji i potrebama pozornost 
obratiti i prilikom svakog rebalansa tijekom naredne 
godine. Kompletno područje prostora naše općine 
ispresijecano je poljskim putovima o kojima se vodi 
sustavna briga. Jaka je svijest o njima kao bitnom faktoru 
koji omogućava brz i siguran dolazak do mjesta požara 
i učinkovitu intervenciju za to neophodnih vatrogasnih 
intervencija  za slučaj bilo kog vida  ugroženosti od 
požara,. stvaranju realnih preduvjeta za prohodnost 
nerazvrstanih cesta na području općine kao i sigurno 
prometovanje na njima. 

Sukladno članku 238. Zakona o zaštiti i spašavanju, 
predstavnička tijela u svom Proračunu osiguravaju 
potrebna sredstva  namijenjena za fi nanciranje.

Financijska sredstva koja se u proračunu osiguravaju 
u 2015. godini namijenjena su isključivo za fi nanciranje 
u narednoj godini, što znači konkretni za unapređenje 
osposobljenosti i razvoj operativnih snaga  za reagiranja 
u velikim katastrofama i nesrećama a koja se odnose 
na:

- pripremne radnje za Reviziji i Plana zaštite od 
požara da kada dođe sukladno važećim 

  propisima naredne bude što kvalitetnija i 
obuhvatnija.

- djelovanje DVD –a „PRIMOŠTEN“
- Opremanje postrojbe Civilne zaštite Opće 

namjene
- Provedba Plana  motriteljsko dojavne službe
-Pravnim propisima pobrojanim između ostalog 

propisana je obveza sudjelovanja građana u aktivnim 
situacijama postupaka zaštite i spašavanja. Da bi 
sudjelovanje bilo usklađeno, građani se raspoređuju 
u interventne grupe. Potrebno je ažurirati interventne 
grupe, sastav njihovih članova kao i popis članova 
kurirske službe / i obučiti ih/.

   Organizacija sustava zaštite od požara za vrijeme 
ljetne turističke sezone u Općini Primošten sukladna je 
Planu operativne provedbe programa aktivnosti Vlade 
RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara. Program 
za svaku godinu nadograđuje se sustavno te dobiva 
dodatno na kvaliteti. Operativno djelovanje vatrogasnih 
postrojbi definirano je županijskim operativnim 
planovima gašenja i spašavanja. Općina Primošten ima 
utvrđen Plan intervencija kod velikih požara otvorenog 
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prostora na području Općine Primošten. 
Također treba istaći da je Općina Primošten u tekućoj 

godini sklopila Ugovor izradi Procjene i Plana zaštite 
i spašavanja sa tvrtkom „DLS„ d.o.o. iz Rijeke. Isti će  
biti objavljeni u prvom   “Službenom vjesniku Općine 
Primošten  naredne godine.

   U motrenju i preventivnim ophodnjama sudjelovali 
su pripadnici Hrvatskih šuma, dobrovoljnih vatrogasnih 
društava i građana. Za period 2014. godine može se 
bez ustezanja objektivno ustvrditi da su  svi naprijed 
pobrojani predstavnici kao aktivni subjekti uključeni u 
sustav zaštite od požara efi kasno obavili sve zadaće kada 
se god za to ukazala i potreba uz konstataciju da na sreću 
nije bilo mnogo ovakvih situacija. Ujedno je navedena 
konstatacija rezultirala povoljnim stanjem protupožarne 
zaštite na području naše Općine Primošten, a tako i šire 
na području cijele naše Šibensko kninske županije. 

Program aktivnosti u provedbi  posebnih mjera 
zaštite od požara od interesa RH donosi Vlada RH za 
svaku godinu. Stoga je potrebno da Stožere zaštite i 
spašavanja Općine Primošten  izvrši razradu prema 
zadaćama  koje u svom Programu donosi Vlada.

Posvetiti se ustrojavanju motriteljsko dojavne službe 
na području šuma kao posebno osjetljivom području u 
sklopu motriteljsko dojavne službe za čitav općinski 
teritorij. Plan motriteljsko dojavne službe potrebno j 
ugraditi u Plan provođenja posebnih mjera i zadataka u 
sklopu zaštite od požara  što osobito dolazi do izražaja 
u sezoni. Plan inače za svaku ljetnju sezonu donosi 
Upravni odbor DVD-a “PRIMOŠTEN“ za kojeg je 
potrebno osigurati suglasnost Stožera za zaštitu i 
spašavanje Općine Primošten.

Načelnik Općine Primošten dana 24. listopada 2014. 
godine donio je Odluku o osnivanju postrojbe civilne 
zaštite opće namjene Općine Primošten. Rješenjima su 
imenovani Povjerenici civilne zaštite  Općine Primošten 
uključujući i njihove zamjenike, za svih šest naselja 
koja se nalaze na području općine kojim imenovanjima 
je odrađen dobar dio zadatka kojeg  važeća zakonska 
regulativa stavlja u nadležnost  jedinice lokalne 
samouprave.

Tijekom 2015. godine Načelnik ć, kao i prethodnih 
godina sukladno zakonskim propisima angažirati 
ovlaštenog servisera prijenosnih aparata za gašenje 
požara„G.I.M. GASE“ d.o.o. iz Šibenika Ivana 
Meštrovića 68; OIB: 75784153366, na način da će 
osigurati godišnji redovit pregled  aparata u svim 
zgradama koje su u vlasništvu Općine Primošten, 
sve sukladno članku 41. Zakona o zaštiti od požara 
(„ Narodne novine“ broj 92/10) U sklopu naprijed 
opisanih aktivnosti je i održavanje ispravnosti stabilnih 
instalacija za gašenje požara u zgradama u općinskom 
vlasništvu kao i da svi aparati budu dostupni u ispravnom 
i funkcionalnom stanju o čemu se ima voditi postojana 
evidencija a na aparatima postavljati propisana i vidljiva 
oznaka .

CIVILNA  ZAŠTITA

Civilna zaštita defi nira se kao operativni temeljni 
sadržaj zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih 
dobara od neposrednih prirodnih i drugih nepogoda kao 

sustav koji provodi zaštitu i spašavanje u vremenskom 
periodu od u  uvodnom dijelu navedenog razdoblja na 
tri razine i to lokalne, područne i državne službe.

Članovi Zapovjedništva Civilne  zaštite su DVD 
«Primošten«, Hrvatska gorska služba spašavanja, 
Udruge ronilaca, Udruge speleologa, Udruge hrvatskih 
amatera te druge udruge koje na temelju procjena 
ugroženosti  i operativnih planova zaštite i spašavanja 
civilne zaštite  utvrdi od posebnog interesa za pričuvne 
snage civilne zaštite.

 Svake godine Općina Primošten financira rad 
Hrvatske gorske službe iznosom od 3.000,00 kuna 
kojim stvara realne pretpostavke te daje svoj udio u 
osiguravanju uvjeta kvalitetne pripravnosti Stanice u 
Šibeniku, za slučaj potrebe. Općina pridržava stav o 
potrebi aktivnog sudjelovanja svake općine i grada kao 
uključujući i županiju na način da se od svakog subjekta 
očekuje kontinuirana fi nancijska podrška, kao redovna 
stavka u proračunu svake pravne osobe za što bolju i 
kvalitetniju pripravnost HGS –a u slučaju potrebe za 
njihove aktivnosti.

Na području Općine Primošten egzistiraju dulji 
niz godina lovačko društvo „Jastreb„ i ronilački klub  
„Spongiola“.

Tijekom godine, po završetku turističke sezone 
, redovito svake godine obavljaju se pripreme za 
poduzimanje mjera u nepovoljnim  zimskim uvjetima. 
U sklopu istih redovito i izvanredno održavanje javnih 
cesta na području Općine Primošten prema Zakonu o 
javnim cestama izvode Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska 
uprava za ceste.

Zimsku službu na nerazvrstanim cestama, trgovima, 
ulicama, parkiralištima i nogostupima u naselju 
Primošten obavlja Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. 
prema ugovoru sklopljenim sa Općinom Primošten. 
Prema potrebi zimskoj službi se može priključiti i 
poljoprivredno- uslužni obrt «ATILA» koji sa Općinom 
Primošten ima sklopljen Ugovor o  održavanju poljskih 
putova povjeravanjem obavljanja poslova komunalne 
djelatnosti za potrebe općine,  na period od četiri 
godine.

 Osim naprijed navedenih, za slučaj neposredne 
prijetnje ili nastanka  izvanrednog događaja i potrebe 
za intervencijom hitne naravi, svom raspoloživom 
mehanizacijom, spremni su odazvati se i uključiti na 
poziv Načelnika, u roku od 24 sata te osigurati uvjete 
za pravodobno i usklađeno reagiranje  radi sprečavanja, 
uklanjanja i saniranja : „JOKE TRANS“ Obrta za 
prijevoz ; Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“., oba 
sa područja Primoštena. 

DOM   ZDRAVLJA  I   HITNA  MEDICINSKA  
POMOĆ

 Kao Ispostava Doma zdravlja Šibenik, u Primoštenu 
je organizirana služba Doma zdravlja koja je zadužena za 
pružanje usluga zdravstvene zaštite. Pri Domu zdravlja 
kao njen sastavni dio egzistira i Hitna služba za pružanje 
hitne medicinske pomoći za potrebe stanovnika područja 
Općine Primošten. Pružanje ovog vida usluge je 
ugovoreno inače sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno 
osiguranje. Cijelo područje Šibensko kninske županije 



03. prosinca 2015.        SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN              Broj 7 - Stranica 43

pokriveno je mrežom ekipa koje tijekom 24 sata 
dnevno pružaju medicinsku zdravstvenu pomoć svim 
mještanima ovog područja. Bitno je za istaknuti da u 
vrijeme turističke sezone na području Općine Primošten, 
radi povećanog opsega posla i velikog broja turista koji 
provode tijekom tog vremena svoje odmore odabravši 
kao poželjnu destinaciju upravo mjesta na području naše 
općine, tekuće godine trebalo ordinirati tri turistička 
liječnička tima na prijedlog općine. Isti bi se fi nancirati 
tijekom turističke sezone ali ih Dom zdravlja Šibenik 
nije nikako mogao osigurati. Naime radi neriješenog 
pitanja formiranja dodatnog tima, što nije bilo na općini 
da i to riješi i osigura, ova je stavka tijekom 2014. kao i 
prošle godine bila bez realizacije.. Raspoloživi kapacitet 
nadalje je nepromijenjen i broji: dva farmaceuta, pri 
Domu zdravlja, pet liječnika, pet medicinskih sestara, 
jedno vozilo hitne pomoći; pri stomatološkoj ordinaciji 
dva liječnika i isto toliko medicinskih sestara te jednoj 
zubarsko tehničkoj i stomatološkoj ordinaciji  sa po  
jednim liječnikom i medicinskom sestrom.

Slijedom naprijed navedenog organizacijskog 
oblika provodi se organiziranje sanitetskih prijevoza za 
slučajeve kada je potreban transport u drugu zdravstvenu 
uslugu u drugi u ustanovu ili obližnju bolnicu u 
Šibeniku. 

   U sjedištu naše županije organizirana je prijavno 
dojavna služba za slučajeve područja zdravstvenih 
potreba kroz 24 sata s educiranim osobljem koje radi 
svoj posao za potrebe u šibensko kninskoj županiji , kao 
i za one koji sa fi ksnog telefona zovu s područja Općine 
Primošten. U ostali dijelovima naše županije dobiva se 
najbliža hitna medicinska pomoć.

U navedenim aktivnostima postoji uska suradnja 
u slučaju potrebe sa svim interventnim službama sa 
područja Šibensko kninske županije, a glede zadaća 
uspješno su ispunjeni svi postavljeni zadaci bez veći 
problema. 

Namjera je Općine Primošten otvoriti novu 
zdravstvenu stanicu za koju su radivi građenja gotovi. Ali 
je trenbutno općina fokusirana na građenje pripadajuće 
vodovodne i kanalizacijske mreže. Novi Dom zdravlja 
za koje je općina svojim sredstvima osigurala potrebno 
zemljište imao bi za cilj ne samo zadovoljiti potrebe 
lokalnog stanovništva već i potrebe cca 40.0000 
stanovništva okolnih općina. Općina provodi postupke 
odabira proizvođača radova građenja zdravstvene stanice 
kao i postupak osiguranja kreditora radova građenja, sve 
u svrhu realizacije novog Doma već slijedeće godine 
odnosno stvaranja preduvjeta za efi kasno dobivanje 
potrebite popratne dokumentacije.

Slijedom naprijed iznijetog sve će aktivnosti ići u 
opisano pravcu kako bi novi kapitalni projekt, pravi 
originalni izazov vrijedan svake hvale naše jedinice 
lokalne samouprave ugledao zasluženo svijetlo dana 
na korist lokalnog stanovništva i stanovništva susjednih 
općina koji mu gravitiraju uključivši nezanemarivo 
povećani broj turista tijekom turističke sezone.

Ž U PA N I J S K I   Z AV O D   Z A  J AV N O  
ZDRAVSTVO

U Šibensko kninskoj županiji u slučaju svih epidemija, 
poduzete su odgovarajuće protu epidemiološke mjere u 

suradnji sa Sanitarnom inspekcijom, što je rezultiralo 
zaustavljanjem epidemije te nije više bilo oboljelih.  

   Kako bi se spoznalo stanje okoliša i faktora koji 
imaju neposrednog ili posrednog utjecaja na pojavu 
epidemija potreban je redovit monitoring emisija, 
imisija, praćenje promjena kakvoće okoliša. Na području 
Šibensko kninske županije redovito se prati kakvoća 
zraka, površinskih i podzemnih voda a isto tako i 
kakvoća morske vode. Kompletan kvalitetan i krajnje 
ozbiljan pristup ovom praćenju ima za krajnji rezultat 
kontrolu i praćenje bilo kakvih neželjenih promjena i 
uspješno vraćanje u granice normale koje trebaju biti  
zadovoljene.

LUČKA   KAPETANIJA  ŠIBENIK

Lučka kapetanija Šibenik sukladno Zakonu o lučkim 
kapetanijama na području Šibensko kninske županije 
koja ima svoje Ispostave na području Rogoznice, Murtera 
a tako i našeg Primoštena, imala je sukladno potrebama 
akcije traganja i spašavanja te slične intervencije na 
moru. Tijekom navedenog razdoblja Lučka kapetanija 
bila je u kontinuiranom kontaktu sa svim službama 
zaštite. Sve akcije su provedene krajnje uspješno, bile 
dobro kordinirane i bez štete na materijalnim dobrima 
znatnijih razmjera. 

PRAVNE  OSOBE  OD  ZNAČAJA ZA  ZAŠTITU  
I  SPAŠAVANJE  NA PODRUČJU  OPĆINE  
PRIMOŠTEN

Komunalno poduzeće «Bucavac«, „novoosnovano 
poduzeće „PRIMOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o., HEP, 
Veterinarska stanica, Hrvatske šume i Hrvatske ceste u 
obavljanju svojih redovitih djelatnosti te poslova zaštite 
i spašavanja, mogu se u svakom trenutku kao dodatne 
snage upotrijebiti pri rješavanju potencijalno mogućih 
situacija kao što su slučajevi požara, pijavica, poplava 
uslijed velikih kiša, različitih elementarnih nepogoda kao 
što su suša, krupa i slično. Osobitu ulogu i osvrt imaju i 
naredne sjednice u suradnji i prema uputama Područnog 
ureda Šibenik u pogledu aktivnosti u zimskom periodu 
koji  tek dolazi.  

UDRUGE,  KLUBOVI  I  ORGANIZACIJE   
OPĆINE  PRIMOŠTEN

Na području Općine Primošten egzistira niz športskih 
klubova i društava  koji svojim redovitim aktivnostima 
i zadaćama imaju kao njihov sastavni dio niz vježbi i 
aktivnosti sa združenim snagama Pomorske policije, 
Kapetanije Šibenik na zaštiti i spašavanju , uglavnom 
potrage za roniocima, ribarima odnosno odsukavanje 
jedrilica i motornog broda.

PLAN  IZDVAJANJA  ZA  ZAŠTITU   I  
SPAŠAVANJE   U  PRORAČUNU   2015.  GODINE  
ZA  OPĆINU   PRIMOŠTEN  

Tabelarni prikaz financijskih izdvajanja koja su 
predviđena Proračunom Općine Primošten „ Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj 7/13) za tekuću 2014. 



Stranica 44 - Broj 7            SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN          03. prosinca 2015.

godinu nalazi se u privitku Izvješća i ujedno predstavlja 
njegov sastavni dio. Činjenica je da Općina Primošten 
sustavno ulaže ista u preduvjet za uspješno obavljanje 
zadataka i realizaciju programa zaštite i spašavanja na 
području općine a to je ulaganje u probijanje i izgradnju 
protupožarnih putova. Posebna stavka predstavlja 
održavanje poljskih putova na području općine. Nadalje, 
ulaže se u poboljšanje zdravstvene zaštite i prate 
sukladno mogućnostima potrebe DVD-a. Sa Gorskom 
službom spašavanja na snazi je Ugovor i mjesečno se 
iz općinskog proračuna fi nancijski prati trošak redovitih 
aktivnosti iste na području cijele županije.

ZAKLJUČAK:
Općina Primošten   poduzela je potrebne aktivnosti 

te uložila raspoloživa sredstva  za razvoj  sustava zaštite 
i spašavanja na svom području. 

U okviru raspoloživih  financijskih sredstava  
nije bilo moguće paralelno  opremati sve moguće  
pojedine komponente  sustava  zbog čega se u daljnjem 
razvoju  treba povesti računa o daljnjem  razvoju svih 
komponenti.

Izvod iz Proračuna za 2015. godinu  nalazi se u  
privitku  ove analize i kao takav  isti tabelarni  prikaz 
predstavlja njen sastavni dio.

Temeljem naprijed  predočene analize  stanja sustava 
zašite i spašavanja na području Općine Primošten 
predložit će se Smjernice za organizaciju i razvoj  
sustava  zaštite i spašavanja na području Općine 
Primošten  u narednoj 2016. godini.

 Za zaključiti je da tijekom tekuće 2015. godine   do 
zaključenja ove analize stanja mije  bilo izvanrednih 
događaja i ugroza. A istzu će Općina Primošten objaviti 
u „ Službenom  vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 810-03/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 2014. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka  1. Zakona 

o sustavu civilne zaštite («Narodne novine«,  broj 82/15) 
i članka 33. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13 ), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 16.sjednici, od  20.  studenog 
2015. godine, donosi 

SMJERNICE 
 za organizaciju i razvoj  sustava  zaštite i 
spašavanja na području Općine Primošten  

u 2015. godini

Temeljem prikaza stanja sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Primošten tijekom tekuće 2015. godine, 
sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica velikih 
nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih  dobara a s ciljem 
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih i kulturnih dobara 
te okoliša kao i ravnomjernog  razvoja  svih nositelja 
sustava zaštite i spašavanja ( civilne zaštite, vatrogasne 
postrojbe, Stožera, udruga građana od značaja za zaštitu 
i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i 
spašavanjem bave u okviru redovite djelatnosti donose 
se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite 
i spašavanja na području Općine Primošten za 2016. 
godinu redom kako u nastavku slijedi:

Osnovni cilj Smjernica je  uskladiti ljudske i 
materijalne kapacitete kojima općina raspolaže  u slučaju 
pojave ugroze bilo koje vrste  te oformiti  jedinstven i 
dobro  koordiniran sustav zaštite i spašavanja  s jasno 
defi niranim  ovlastima, nadležnostima i zadacima  svih 
sudionika.

Smjernice za 2016. godinu se odnose na slijedeće:

SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
-  kontinuirano osposobljavanje članova Stožera 

zaštite i spašavanja
- osposobljavanje, uvježbavanje i opremanje 

pripadnika  ustrojenih postrojbi i drugih snaga opremom,  
materijalno tehničkim sredstvima,

- iskazivanje mogućnosti za osiguravanje uvjeta  za 
provođenje zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih 
dobara te drugih aktivnosti  iz mjera zaštite i spašavanja  
sukladno novom Planu zaštite i spašavanja

- na adekvatan način  informirati  mještane o 
potencijalnim opasnostima od onečišćenja okoliša  
ili drugih incidentnih situacija na odgovarajući način  
sukladno mogućnostima  tijekom  godine,

- potrebno je provoditi   sustavnu edukaciju počevši 
od predškolskih uzrasta kroz prigodne sadržaje i na 
pristupačan način, poglavito u osnovnoj školi i školskih 
uzrasta o prepoznavanju incidentne   situacije  kao i o 
postupcima   koje treba pravovremeno poduzeti u slučaju 
iste prema mogućnostima.

- u svrhu učinkovitog i racionalnog izvršavanja tih 
zadaća, Općina Primošten defi nirati  resurse, izvršitelje 
te provesti usklađivanje djelovanja svih snaga.

Resursi, izvršitelji i akti kojima je planirano 
usklađenje djelovanja izvršitelja pobrojani su u  
Planovima koji su zajedno s Procjenom ugroženosti 
stanovništva, materijalnih i kulturnih  dobara koje 
je predstavničko tijelo donijelo i koje su na snazi do 
donošenja novih.

- završiti materijalnu popunu te postrojbe u 
granicama sredstava osiguranim Proračuno te ažurirati 
Plan zbrinjavanja turista. Po potrebi, tijekom sezone  
dodatno će se   angažirati  u smislu razvoženja vode  u 
sušnom periodu.

- nastaviti stalno unapređenje protupožarne zaštite 
na području Općine Primošten.

- redovito će se pratiti postojeće stanje kako bi se 
blagovremeno što kvalitetnije osigurala revizija Plana 
i Procjene koji se imaju donijeti već početkom 2014. 
godine.
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UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA  ZA 
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Udruge na području Općine Primošten  animirati  za 
predviđanje i defi niranje  obveza u njihovim razvojnim 
programima   vezanim za zaštitu i spašavanje  te ih 
imati u vidu aktivnih sudionika  u mjerama zaštite i 
spašavanja i 

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

- tijekom tekuće godine potrebno je izvršiti pregled 
opremljenosti  svim znakovima ta uzbunjivanje u 
objektima koji su u vlasništvu Općine Primošten.

- Izobrazba stanovništva na području zaštite i 
spašavanja u sklopu podizanja razine svijesti građana 
s posebnim akcentom na   samo zaštitnu funkciju u 
izvanrednim situacijama .

ZAKLJUČAK: 
 Nastaviti poticati Crveni križ  - Gradsko društvo 

Crvenog križa Šibenik  da organizira  osposobljavanje 
mještana  za njihovu samo zaštitnu  funkciju u  
izvanrednim  situacijama , kao i stjecanje , obučavanje i 
opremanje  ekipa prve pomoći  za izvršenje zadaća prve 
pomoći  u slučaju velikih nesreća , epidemija te uputiti 
na   službe koje se u sklopu svoje redovite djelatnosti 
bave  zaštitom i spašavanjem.

Tijekom 2016. godine potrebno je nastaviti 
osposobljavanje Stožera civilne zaštite  za brzo i 
kvalitetno djelovanje  u izvanrednim  situacijama 
kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja  
osposobljavanjem i opremanjem  za djelovanje u 
izvanrednim situacijama.

Fokusirati se na provjeru provedivosti novo 
donesenih planova: pLana zaštite i spašavanja i Plana 
civilne zaštite, dakako u suradnji s Područnim uredom 
Šibenik.

Posebnu pažnju posvetiti opremanju kako osobnom 
tako i skupnom  opremom, sve sukladno mogućnostima 
prema Planu opremanja kojeg će u narednoj godini 
donijeti Načelnik Općine Primošten. 

Sukladno naprijed utvrđenom potrebno je poraditi 
na dobroj suradnji, razmjeni iskustava, znanja, 
podataka i vještina osobito s Područnim uredom zaštite 
i spašavanja Šibenik s ciljem jačanja operativnih snaga 
zaštite i spašavanja Općine Primošten i podizanje razine 
sigurnosti stanovništva, imovine i eko sustava unutar  
sustava zaštite i spašavanja.

Klasa: 810-03/15-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten,  studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju članka 17. stavak 1. točke 4.. Zakona 

o sustavu civilne zaštite („Narodne novine”, broj 
82/15.),članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustrojstvu, 
popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi 
za uzbunjivanja („NN“. br. 111/07) te članka 45.  Statuta 
Općine  („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 
i 5/13) , u skladu s Procjenom ugroženosti stanovništva, 
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa 
i velikih nesreća Općine Primošten koju je izradio  
ovlašteni Izrađivač „ DLS“ d.o.o. iz Rijeke, oznaka 
dokumenta  2013/0267, lipanj 2014. a po prethodno 
pribavljenoj  Suglasnosti Državne uprav za zaštitu i 
spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanja 
Šibenik, Klasa: 810-03/11-03/01; Ur.broj: 543-16-14-7, 
od dana 06. listopada 2014. godine Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 16. sjednici, od 20. studenog 2015. 
godine, donosi

O D L U K U 
O OSNIVANJU POSTROJBE CIVILNE 

ZAŠTITE OPĆE NAMJENE 
OPĆINE PRIMOŠTEN

I
Ovom Odlukom uređuje  se osnivanje, sastav, 

veličina i popuna Postrojbe civilne zaštite opće namjene 
Općine Primošten  (u daljnjem tekstu: Postrojba opće 
namjene). 

II
Postrojba opće namjene osniva se kao potpora za 

provodenje mjera zaštite i spašavanja kojih su nositelji 
operativne snage zaštite i spašavanja koje se u okviru 
redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za 
provodenje mjera civilne zaštite.

III 
Postrojba opće namjene sastavljena sukladno 

Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi 
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („NN“ br. 
111/07) ), sukladno potrebama koje proizlaze iz Procjene 
ugroženosti.

Postrojba opće namjene sastoji se od Tima koji ima  
zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara. 
Tim  u svom sastavu ima  tri /3) ekipe  a svaka ekipa 
broji po jedanaest (11) članova ( zapovjednik, zamjenik 
zapovjednika, vozač – teklić i osam (8) članova ) 
odnosno ukupno ima trideset šest   ( 36) pripadnika. 

IV
Osobni i materijalni ustroj postrojbe iz točke III 

ove Odluke uređuje se sukladno odredbama Pravilnika 
o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne 
zaštite i postrojbi za uzbunjivanja („NN“ br. 111/07) i 
Pravilnika o odori pripadnika operativnih snaga zaštite 
i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje („ 
NN“ br. 81/09).

Osobni i materijalni ustroj Postrojbe opće namjene 
može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 
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dobara i okoliša od katastrofa i velike nesreće za Općinu 
Primošten.

V.
Popuna Postrojbe opće namjene provodi se 

raspoređivanjem vojnih obveznika i drugih građana s 
mjestom prebivališta na području Općine Primošten.

Na temelju pisanog Zahtjeva nadležnog tijela 
Općine Primošten  popunu i raspoređivanje pripadnika 
u Postrojbu opće namjene obavlja Državna uprava za 
zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanja 
Šibenik u suradnji s područno nadležnom Upravom za 
obranu.

VI.
Osobama koje su raspoređene u Postrojbu opće 

namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite. 
Evidenciju o izdanim iskaznicama pripadnika civilne 
zaštite vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 
Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik.

VII.
Mobilizirani pripadnici Postrojbe opće namjene 

ostvaruju prava (naknada plaće, putni troškovi, 
osiguranje itd.) sukladno važećim propisima.

VIII.    
Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, 

obučavanje i djelovanje Postrojbe opće namjene 
osiguravaju se u  proračunu Općine Primošten

IX.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o osnivanju I ustroju postrojbi Civilne zaštite  
opće namjene Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“ broj 5/14).

X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se  u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 810-01/15-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog  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) sukladno   članku 5.  stavku 1. Zakona o sigurnosti 
prometa na cestama  („Narodne  novine“, broj 67/08, 
48/10- Odluka  USRH , 74/11, 80/13, 158/13 - Odluka  
USRH,  92/14 i 64/15), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 16. sjednici, od 20. studenog 2015. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje 

Upute Ureda državne uprave  ŠKŽ   

1.Općinsko vijeće Općine Primošten prima na 
znanje Uputu Ureda državne uprave  ŠKŽ   u svezi 
nadzora zakonitosti općeg akata Odluke o VI. Izmjeni i 
dopuni Odluke o uređenju prometa  na području Općine 
Primošten, Klasa: 040-01/15-01/85; Ur.broj: 2182-
01-15-2 od dana 21. Kolovoza 2015. godine i Odluku 
predstojnice  po ovlaštenju Vlade RH  klasa: 040-01/15-
01/85; URBROJ: 2182-01-15-3  od 01. listopada 2015. 
godine kojom je obustavljen od primjene naprijed 
citirani opći akt.

2. Uputa nadležnog tijela za nadzor  zakonitosti 
općih akata  iz točke 1. ovog Zaključka uključujući i 
Odluku o obustavi općeg  akta istog nadležnog tijela,  
nalaze se u privitku istog i kao takvi predstavljaju njegov 
sastavni dio.

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Primošten za postupanje i ponovno podnošenje  zahtjeva 
za dobivanje potrebne Suglasnosti prema PU Šibensko 
kninske županije sve sukladno članku 5.  stavku 1. 
Zakona o sigurnosti prometa na cestama  („Narodne  
novine“ broj 67/08, 48/10- Odluka  i Rješenje  USRH , 
92/14 i 64/15) koja je zakonom propisani preduvjet  da 
bi  Općinsko vijeće Odluku moglo i donijeti opći akt.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenja, a objavit 
će se u «Službenom vjesniku Općine  Primošten».

Klasa:040-01/15-01/02
Ur. broj: 2182/02-01-15-2
Primošten,  20.studenog 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju članka 18. stavka3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine” broj  91/11, 83/13, 143/13 
i 13/14)- Odluka USRH) odnosno članka 8. stavka 
1.Pravilnika o provedbi postupaka  nabave bagatelne  
vrijednosti („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) i članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/013 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 16. 
sjednici, od 20.  studenog 2015. godine, donosi

ODLUKU
o zajedničkom projektu  novog parkinga 

u Primoštenu
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1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o  projektu novog parkinga u Primoštenu na nekretnini 
označenoj kao čest . zem. 2144/6 k.o. Primošten u 
Primoštenu, na predjelu od Marine Lučice do Osnovne 
škole „PRIMOŠTEN“,  na površini cca 6.500m2 i 
kapaciteta  za oko 300 parking  mjesta.

2. Investiciju novog parkinga iz stavka 1. ove 
zajednički će realizirati Općina Primošten i  Primošten 
d.d. u kojoj će Primošten d.d. ustupiti nekretnine u  
svom  vlasništvu za potrebe realizacije  konkretnog  
projekta  a Općina Primošten preuzima obvezu 
pribaviti kod nadležnih tijela sve potrebne  dozvole te 
infrastrukturno opremiti novo parkiralište. Vrijednost 
zajedničke investicije Općina Primošten i Primošten d.d. 
dijelit će po pola po principu „ zajedničke investicije“ a 
upravljanje, održavanje i  zakonito poslovanje  o svemu 
tome  regulirat će se  posebnim Ugovorom,  za početak 
na rok  od 5 godina s mogućnošću produljenja roka 
trajanja Ugovora nadalje.

 
3. Oba Investitora predvodi zajednički interes 

stvaranja  reda na prostoru Primoštena poglavito u 
vrijeme  turističke sezone kad problem raspoloživih 
parkirnih mjesta  kulminira.

Budući je riječ o predjelu  koji je poprilično ruiniran 
odlaganjem povećane količine otpada u  sezoni. 

4. Općinsko vijeće Općine Primošten  ovlašćuje  
Načelnika da krene u pregovore i  poduzme  sve potrebne  
predradnje uz  aktivno sudjelovanje Pravne  službe 
JUO o čemu će ovo predstavničko tijelo biti redovito 
izvještavano.

5. Projekt novog parkinga u Primoštenu  zamišljen 
je    kao pred projekt  onom mnogo većem  projektu  -  
građenja centra u  Primoštenu koji  bi  svojim  sadržajem  
imao  podzemnu  garažu a u razini  tla  namjenske  
prostore: TZ „PRIMOŠTEN“, tržnice i  ribarnice  
uključujući i sve ostale  sadržaje  bitne za  funkcioniranje 
mjesta i potreba  njegovih žitelja uključujući u razini 
magistrale  i potrebu  uređenja dodatnog  prostora za  
parking.

 
6. Općinsko vijeće ovlašćuje  načelnika  Općine 

Primošten da za potrebe financiranja planiranih  
projekata osim na način  predviđen  točkom  2. ove  
Odluke koristi potencijalnu mogućnost povlačenja 
bespovratnih sredstava FZOEU. Ugovor iz točke 2. 
ove Odluke bit će prezentiran  Općinskom  vijeću na 
suglasnost na njegovoj  prvoj sjednici. 

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 934-01/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 20. studenog  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 Primošten 90/11i 83/13, 
143/13 i 13/14 -USRH), članka 33. Statuta Općine 
Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten „broj 
3/13 i 5/13) i članka 7.stavka 10.  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,  na  16. sjednici, dana 20. studenog 2015. 
godine, donosi

 
ODLUKU

o nabavi  izrade  geodetskog  projekta   
za potrebe  zajedničkog projekta  novog 

parkinga u Primoštenu

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi o nabavi izrade geodetskog projekta za potrebe 
zajedničkog projekta  novog parkinga u Primoštenu 
na nekretnini označenoj kao čest . zem. 2144/6 k.o. 
Primošten u Primoštenu, na predjelu od Marine Lučice 
do Osnovne škole „PRIMOŠTEN“,  na površini cca 
6.500m2 i kapaciteta  za oko 300 parking  mjesta.

 2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke provest 
će se odgovarajući postupak  nabave sukladno internom 
Pravilniku Naručitelja o provedbi postupaka nabave 
bagatelne vrijednosti na način da  vrijednost potrebnih 
usluga maksimalno odgovara iznosu od 20.000,00 
kuna (slovima: dvadesettisućakuna) plus PDV koje se  
odabrani Izrađivač obvezuje napraviti kvalitetno i u 
skladu s pravilima struke. 

 
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 

osigurava Proračun Općine Primošten.

4. Općina Primošten i odabrani  najpovoljniji 
ponuditelj  svoje će međusobne odnose

 regulirati posebnim ugovorom 

5. Ugovor iz točke 4. ove Odluke objavit će se u 
Tabeli sklopljenih ugovora Općine Primošten  koja je 
javno objavljena  na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr,najkasnije do 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. Svrha  nabave je obogaćivanje  Primoštena  
novim atraktivnim  sadržajima koji će ga učiniti  još 
interesantnijom destinacijom.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Klasa: 350-07/15-01/13
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20.  studenog 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 90/11i 83/13, 143/13 
i 13/14 -USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
i članka 7. stavka 10.  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,  na  16. 
sjednici, od 20. studenog 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi  izrade  idejnog rješenja za potrebe 

zajedničkog projekta  novog parkinga u 
Primoštenu

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi o nabavi izrade idejnog rješenja  za potrebe 
zajedničkog projekta  novog parkinga u Primoštenu 
na nekretnini označenoj kao čest . zem. 2144/6 k.o. 
Primošten u Primoštenu, na predjelu od Marine Lučice 
do Osnovne škole „PRIMOŠTEN“,  na površini cca 
6.500m2 i kapaciteta  za oko 300 parking  mjesta.

 2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke provest 
će se odgovarajući postupak  nabave sukladno internom 
Pravilniku Naručitelja o provedbi postupaka nabave 
bagatelne vrijednosti na način da  vrijednost potrebnih 
usluga maksimalno odgovara iznosu od 50.000,00 kuna 
(slovima: pedesettisućakuna) plus PDV koje se  odabrani 
Izrađivač obvezuje napraviti kvalitetno i u skladu s 
pravilima struke. 

 
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 

osigurava Proračun Općine Primošten.

4. Općina Primošten i odabrani  najpovoljniji 
ponuditelj  svoje će međusobne odnose  regulirati 
posebnim ugovorom 

5. Ugovor iz točke 4. ove Odluke objavit će se u 
Tabeli sklopljenih ugovora Općine Primošten  koja je 
javno objavljena  na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr,najkasnije do 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. Svrha  nabave je obogaćivanje Primoštena  
novim atraktivnim  sadržajima koji će ga učiniti  još 
interesantnijom destinacijom.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 350-07/15-01/14
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20.  studenog 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  16. 
sjednici, od 20. studenog 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluka  

08. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Općine Primošten 

1.Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća 
Zapisnik i Odluke  08. sjednice Upravnog vijeća održane 
dana  25. kolovoza 2015. godine  redom kako slijedi: 

a/- da se u radni odnos na određeno vrijeme na radno 
mjesto odgojiteljice  primaju 

Katarina Dodig  i Martina Macanović,
- da se u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno 

mjesto odgojiteljice primaju  
Božana Tokalić i Gabrijela Grubelić
/-da se u radni odnos na određeno vrijeme na radno 

mjesto psihologa prima Ines Jakelić
- da se u radni odnos na određeno vrijeme na radno 

mjesto pedagoga  prima Jelena Šore. 
- da se u radni odnos na određeno vrijeme na radno 

mjesto zdravstveno mjesto voditelja 
prima Maja Lovrić.
b/ da se  prihvaća Godišnje izvješće o ostavrivanju 

Plana i ProgramA rada  Dječjeg vrtića  Općine Primošten 
za pedagošku godinu 2014/15 te

c/ daje suglasnost na verifi kaciju mandata novom 
člana upravnog vijeća iz reda odgojitelja I stručnih 
suradnika Gabrijeli Gruvbelić  I Odluku o izboru člana  
Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika, 
KLASA: 601-06/15-01-01;URBROJ: 2182/1-12/5-1-
15-1 od dana 25. kolovoza 2015. godine

2. Zapisnik. sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran 
u točki 1. ovog Zaključka uključujući i odluke  sastavni 
su dio ovog Zaključka i kao takvi nalaze se u njegovom 
privitku.

3.Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
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Klasa:601-02/15-03/01
Ur.broj:2182/02-01-15-1/1
Primošten, 20. studeni 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 16. sjednici, od 
20. studenog 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluka  

09. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Općine Primošten DV “Bosiljak”     

1.Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća 
Zapisnik i Odluke  09. sjednice Upravnog vijeća održane 
dana  25. kolovoza 2015. godine  redom kako slijedi: 

a/  daje suglasnost na Kurikulum Dječjeg vrtića  
Općine Primošten za pedagošku godinu 2015/16, 

b/ daje suglasnost na Godišnji Plan i Program rada  
Dječjeg vrtića  Općine Primošten za pedagošku godinu 
2015/16,

c/  ujedno daje suglasnost na Odluke  o smanjenju 
participacije  po zahtjevu samohranih roditelja za: Luciju 
Gracin  / iznos od 600,00 kuna  smanjuje se na 450,00 
,kuna/  te iznos za Luku I  Josipa Bolanča da smanji s  
960,00 kuna na 720,00 kuna

d/ Općinsko vijeće Općine Primošten  suglasno 
je da se otpišu  potraživanja za Nikolo Soža za iznos 
od 1.200,00 kuna i Ninu Čobanov za iznos od 600,00 
kuna. 

2. Općinsko vijeće   suglasno je da sastav  Upravnog 
vijeća Dječjeg  vrtića Općine Primošten  po isteku 
mandata u mjesecu studenom  tekuće godine nadalje 
bude u nepromjenjenonm sastavu kojem će Upravno 
vijeće nastaviti daljnji redoviti rad kojeg kao takvog 
ovo predstvničko tijelo potvrđuje a sukladno čemu će 
Općinsko vijeće Općine Primošten u nastavku ovog 
Zaključka  donijeti odgovarajuće novo rješenje.

3. Zapisnik sa  sjednice Upravnog vijeća vrtića 
citiran u točki 1. ovog Zaključka uključujući i odluke  
sastavni su dio ovog Zaključka i kao takvi nalaze se u 
njegovom privitku.

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

Klasa:601-02/15-03/01
Ur.broj:2182/02-01-15-2/1
Primošten, 20. studenog  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju članka  21. Zakona o predškolskom  

odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 
107/07 i 94/13) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj: 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 16. sjednici, od 
20. studenog 2015. godine, donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti na Godišnji Plan i 

Program rada i Kurikulum Dječjeg vrtića  
Općine Primošten za pedagošku godinu 

2015/16 godinu

1. Općinsko vijeće donosi Odluku o davanju 
suglasnost na: 

a/Godišnji Plan i Program rada Dječjeg vrtića  
Općine Primošten za pedagošku godinu 2015/16 godinu, 
Klasa: 601-02/15-03-01; Ur.broj:2182/1-12/5-1-2-15-1 
od 29. rujna 2015. i

b/ Kurikulum  Dječjeg  vrtića Općine Primošten  za 
pedagošku godinu 2015/16 godinu, Klasa: 601-02/15-
04-01; Ur.broj:2182/1-12/5-1-2-15-1 od 29. rujna 
2015.

2. Godišnji Plan i Program  te Kurikulum  iz točke 
1. ove Odluke,  sastavni je njen dio  i kao takav nalazi 
se u privitku iste.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 410-15/14-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1/1
Primošten, 20. studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
     
228
Na temelju članka 34.Zakona o predškolskom odgoju 

i naobrazbi (“Narodne novine”,,broj 10/97, 107/07 
i 94/13), članka 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 – proč. tekst) I i članka 
33.Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
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Primošten, na 16. sjednici, od  20. studenog  2013 
godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Upravnog vijeća Ustanove 

Dječji vrtić Općine Primošten 

Članak 1.
U Upravno vijeće Ustanove Dječji vrtići Općine 

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

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

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

Osnivača/
4. Gabrijela Grubelić – član Upravnog vijeća /

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

Članak 2.
Predsjednica Upravnog vijeća iz točke 1. ovog 

rješenja imenuje se ponovno na mandat od dvije godine 
dok se članovi Upravnog vijeća biraju na mandat od 
četiri godine.

Članak 3. 
Ovo Rješenje  stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“. 

Klasa:021-05/13-02/1
Ur.broj:2182/02-01-15-3
Primošten, 20. studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na  temelju članka 14., 37.i 39. .Zakona o proračunu 

(«Narodne novine«,  broj 87/08, 136/12 i 15/15) i čl. 
33. Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten», broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  16. sjednici, od  20.  studenog  2015. 
godine, donosi

O D L U K U
o Izmjeni i dopuni Odluke

o   izvršenju  Proračuna  Općine  Primošten 
za 2015. godinu

Članak 1.
U Odluci o izvršavanju Proračuna  Općine Primošten 

za 2015. godinu („ Službeni vjesnik Općine Primošten „ 
broj 5/14) u poglavlju V . ZADUŽIVANJE I JAMSTVA 

mijenja se i dopunjuje tekst Odluke na način da se  iza  
dosadašnjeg članka 15. tekst nastavlja  novim  člankom 
15a. koji  treba da glasi:  

“Općina Primošten namjerava se zadužiti uz   
prethodnu suglasnost Vlade RH  kod odabranog  
najpovoljnijeg ponuditelja po uspješno provedenom i 
okončanom postupku javne nabave za kredit JN 8/15 
- VV 8/15 kod „OTP  BANKE  HRVATSKA“ d.d.  iz 
Zadra, Domovinskog rata 3; OIB: 52508873833, uz 
preduvjet dobivene Suglasnosti Vlade RH i potvrdnoj 
Odluci Općinskog vijeća o zaduženju.  Ugovor o 
kreditu sadržavat će podatke o Izvođačima radova svih 
prioritetnih projekata za koje su sredstva dugoročnog  
kredita namijenjena, sukladno  provedenim postupcima 
javne nabave i  pripadajućoj Dokumentaciji za 
nadmetanje. 

Iznos glavnice kredita je 10.000.000,00 kuna.
(slovima: desetmilijunakuna) s valutnom klauzulom eur; 
kamatnom stopom: promjenjiva u visini 3M EURIBOR 
–a uvećanog  za kamatnu maržu, maksimalno 4% 
godišnje;  s rokom otplate od 10 godina uz mogućnost 
prijevremen otplate djelomično ili u cijelosti,  rokom 
korištenja kredita od  18. mjeseci  na način  da Općinsko 
vijeće ovlašćuje Načelnika općine  da Ugovorom o 
kreditu  odredi način vraćanja kredita mjesečno u 120 
jednakih mjesečnih rata odnosno kvartalno u 40 jednakih 
kvartalnih rata.“

Očekivani iznos ukupnog dugovanja prema roku 
dospijeća glavnice i kamate po kreditima 0,00 kn

Očekivano stanje po kreditima na kraju proračunske 
godine 31.12.2015.

- Zagrebačka banka d.d.- 9.846.159,00 kn
- Erste banka 4.558.974,45 kn

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

objave u « Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 400-08/14-01/2
Ur. broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 20. studenog  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 
128/99, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 
110/04, 178/04, 79/09, 49/11 i 144/12) i članka 33. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Primošten, 
na  16. sjednici, od 20. studenog 2015. godine, donosi



03. prosinca 2015.        SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN              Broj 7 - Stranica 51

O D L U K U 
O II. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj 

naknadi Općine Primošten

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi „ Službeni 

vjesnik Općine Primošten“ broj  6/13“ i 7/13 u 
poglavlju II. TEMELJNE ODREDBE, članak 6. 
stavka 1. točka b) za poslovni prostor koji služi 
za ostale djelatnosti, mijenja se   tako što se tekst 
dosadašnje alineje   „- luke nautičkog turizma                                                                                                                               
s koefi cijentom 10”

nastavlja tekstom nove alineje  s pripadajućim 
koefi cijentom tako da sada glasi: 

„ – privremeno otkazani poslovni prostori 
     ugostiteljske i trgovačke djelatnosti  
     te  uredski prostori               2,00.“

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

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 363-03/13-01/1
UR.BROJ: 2182/02-01-15-3
Primošten, 20.  studenog 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 73/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na  16. sjednici, od 
20.  studenog 2015. godine, donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu 
dijela nekretnina u privatnom  vlasništvu 

1. Općinsko vijeće donosi Odluku o davanju 
suglasnost na:

a/ Ugovor  o zakupu dijela nekretnina u privatnom 
vlasništvu,  Klasa: 410-15/14-01/1; Ur.broj:2182/02-
02-15-7, od 23. rujna 2015. godine sklopljenog  između   
Srećka Belamarić iz Dubrave kod Šibenika kao 
Zakupodavca i Općine Primošten kao Zakupnika..

2. Ugovor iz točke 1. ove Odluke,  sastavni je njen 
dio  i kao takav nalazi se u privitku iste.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 410-15/14-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-7/1
Primošten, 20. studenog 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 73/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 16. sjednici, od 
20. studenog 2015. godine, donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti na Sporazum  

i Ugovor o cesiji 

1.Općinsko vijeće donosi Odluku o davanju 
suglasnost na:

- Sporazum Opć ine Primošten i  Obrta za 
građevinarstvo i prijevoz „Gradnje Sabljić”,   Klasa: 
740-06/15-02/17; Ur.broj:2182/02-02-15-1, od dana 16. 
listopada 2015,  i 

   - Ugovor o cesiji / CESTAR d.o.o.  iz Splita  kao 
Cedenta i Obrta za građevinarstvo i  prijevoz „Gradnje 
Sabljić”  kao Cesionara. i Općine Primošten  kao Cesusa/ 
sklopljenog  dana 26.10.2015. godine.

     
2. Sporazum i Ugovor iz točke 1. ove Odluke,  

sastavni su njen dio  i kao takvi nalaze se u  privitku 
iste.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 7400-06/15-02/17
Ur.broj: 2182/02-01-15-1/1
Primošten, 20. studenog  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na  temelju članka 15.  Zakona  o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj 33/01, 
60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 
i 36 /09)  sukladno 29. članku točki 13.  i 83.  članku  
Statuta Općine Primošten ( “Službeni  vjesnik  Općine 
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Primošten“, broj  3/13 i 5/13) temeljem Sporazuma o 
prijateljstvu između Općine Primošten i Grada Loreto 
(Italija)  Općinsko vijeće Općine Primošten, na  16. 
sjednici, od 20. studenog  2015. godine, donosi

O D L U K U  
prihvaćanju Poziva na  zajedničko 

sudjelovanje u projektu promicanja, obnove 
i vrednovanja  „Loretskih hodočašća“

na EU razini

Točka 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten  donosi Odluku 

o prihvaćanju Poziva Gradonačelnika Grada Loreto 
Dr. Paolo Niccoletti na zajedničko sudjelovanje u 
projektu promicanja, obnove i vrednovanja  „Loretskih 
hodočašća“na EU razini.

Točka 2.
 Slijedom  iznijetog  u  točci  1.  ove  Odluke,   utvrđuje 

se da  je između   Općine  Primošten    i  Grada Loreto    
započela   intenzivna   i  uspješna  suradnja ,  osobito u 
procesu   zbližavanja  dvaju  naroda,  međukulturalnog 
dijaloga,  pospješivanja  međusobnog  razumijevanja 
,  razmjene  iskustava  i   dobrosusjedskih  odnosa, sve  
u  svrhu    poticanja  daljnje suradnje  koju obilježava 
zajednička značajka što su obje poznate izvan nacionalnih 
granica na kao marijanska svetišta i mjesta hodočašća,  
jake turističke destinacije s posebnim  akcentom  na 
vjerski turizam  povezan s kršćanstvom  i katoličkom 
duhovnošću  a uz sve pobrojano svojim  položajem su 
na Jadranskoj obali jedan  nasuprot drugome.

Točka 3.
Općinsko  vijeće  Općine Primošten  nastavno na 

svoje prethodne Odluke  i Sporazum o prijateljstvu dvaju 
jedinica lokalne samouprave   ovlašćuje  Načelnika  
Općine Primošten  da  poduzme potrebne radnje 
i aktivnosti  i sudjeluje na programu  zajedničkih 
inicijativa oslanjajući se na  resurse EU programa / 
strukturnih fondova 2014. – 2020./ u smislu   promicanja, 
obnove  i vrednovanja  „Loretskih hodočašća“  na EU 
razini kako bi ista  postala prigoda  mirnog susreta 
zajednica  dobrodošlice koja je temelj Loretskog štovanja 
i svjetlu  bliske buduće Svete godine prigodom slijedećeg  
jubileja „Milosrđa“.

Točka 4.
Poziv  iz    točke  1.  ove Odluke    nalazi  se u  privitku 

iste  i kao takav  predstavljaju njen  sastavni  dio. 

Klasa: 018-01/15-03/01
Ur.broj:  2182/02-01-15- 2
Primošten, 20.  studenog  2015.  

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju članka 35 stavaka 1. i članka 391 stavka 

2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) članka 
33.Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten«, broj 3/13 i 5/13) i članka 2. Odluke o 
stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u 
vlasništvu Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten«, broj 7/13 i 5/14), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 16. sjednici, od 20. studenog 2015. godine, 
donosi

 O D L U K U
 o namjeri otkupa nekretnine za potrebe 

građenja  multimedijalnog višenamjenskog 
centra  u Zagrebačkoj ulici u Primoštenu 

1.Općinsko vijeće Općine Primošten utvrđuje interes 
Općine Primošten za kupnjom  građevinskog zemljišta 
za potrebe građenja multimedijalnog  višenamjenskog 
centra  u Zagrebačkoj ulici u Primoštenu. 

2. Otkup zemljišta za potrebu opisanu u točki 1. ove 
Odluke ima za svrhu  daljnji  razvitak sjedišta općine, 
opravdan je i zanimljiv budući bi planirani  centar 
osigurao  nove prostore, raznovrsnih  sadržaja sukladno 
aktualnim  potrebama  bitnim za  funkcioniranje općine  
i zadovoljavanje potreba  njegovih žitelja. 

3. Sukladno  utvrđenom  u točki 1. ove Odluke, 
planirani centar  imao bi, ako je tehnički izvodivo, 
dvije razine podzemnih  garaža  dok bi u razini  tla 
bili  namjenski  prostori: TZ „PRIMOŠTEN“, tržnice, 
ribarnice, svih štandova roba široke potrošnje i 
eventualno   druge vrste  poslovnih prostora.

Etaža koja bi bila  razini  magistrale D8 imala bi 
dodatne sadržaje  potrebne normalnom  funkcioniranju 
mjesta uključujući i stambene prostore  koji bi bili 
za  slobodno tržište  kako bi se prodajom  istih platila   
investicija.

4. Općinsko vijeće Općine Primošten suglasno je i 
ovlašćuje Načelnika Općine Primošten da poduzme sve 
predradnje  i aktivnosti  u sklopu postupanja sukladno 
ovoj Odluci u smislu  angažiranja ovlaštenog geodeta,  
izrade  skice izmjere, angažiranja ovlaštenog stalnog  
sudskog vještaka  radi procjene vrijednosti nekretnina 
koje su predmet  planiranog otkupa,  izradu idejnog 
rješenja uključujući i objavu odgovarajućeg Javnog  
poziva  za dostavu ponuda  za  otkup nekretnina od 
stvarnih vlasnika čime se stvaraju  preduvjeti za  izradu 
komplet projektne dokumentacije radi pribavljanja svih 
potrebnih  dozvola kod nadležnih tijela radi građenja 
centra.

5. Sukladno naprijed  utvrđenom, ovlašćuje se 
Načelnik Općine Primošten da u ime i za račun općine  
po provedenim odgovarajućim postupcima sukladno 
internom  aktu općine -  Pravilniku o provedbi postupaka  
nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten 
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(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 1/14, 2/14, 
3/14 i 4/14)  nabavi i  sklopi Ugovore o bagatelnoj 
nabavi  bilo roba, radova i usluga za potrebe  pripreme 
otkupa građevinskog zemljišta, o čemu o čemu će ovo 
predstavničko tijelo biti redovito izvještavano.

 6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 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  90/11i 83/13, 143/13 
i 13/14 -USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
i članka 7. stavka 10.  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,  na 16. 
sjednici, od 20.  studenog 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izradi idejnog rješenja multimedijalnog 

višenamjenskog centra u  Primoštenu

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o 
izradi idejnog rješenja multimedijalnog  višenamjenskog 
centra u  Primoštenu  koji  bi u svom  sadržaju  imao  
podzemnu  garažu a u razini  tla  namjenske  prostore: 
TZ „PRIMOŠTEN“, tržnice i  ribarnice  uključujući i  
ostale  sadržaje  bitne za  funkcioniranje mjesta i potrebe  
njegovih žitelja uključujući u razini magistrale.

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke provest 
će se odgovarajući postupak  nabave sukladno internom 
Pravilniku Naručitelja o provedbi postupaka nabave 
bagatelne vrijednosti na način da  vrijednost potrebnih 
usluga maksimalno odgovara iznosu od 70.000,00 
kuna (slovima: osamdesettisućakuna) plus PDV koje 
se  odabrani Izrađivač obvezuje napraviti kvalitetno i u 
skladu s pravilima struke. 

 
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave 

osigurava Proračun Općine Primošten.

4. Općina Primošten i odabrani  najpovoljniji 
ponuditelj  svoje će međusobne odnose

 regulirati posebnim ugovorom 

5. Ugovor iz točke 4. ove Odluke objavit će se u 
Tabeli sklopljenih ugovora Općine Primošten  koja je 

javno objavljena  na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr,najkasnije do 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. Svrha  nabave je obogaćivanje  Primoštena  
novim atraktivnim  sadržajima koji će ga učiniti  još 
interesantnijom destinacijom.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 20.  studenog 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 16. sjednici, od 
20. studenog  2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK 
o  prihvaćanju Financijskog izvješća  

S.D. “ LIGNJA „ 
za  razdoblje od  01. siječnja do 31.kolovoza 

2015.  godine

1.Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća   
Financijsko izvješće  S.D.“ LIGNJA” za  razdoblje od 
01. siječnja do 31.kolovoza 2015. godine.

2.  Financijsko izvješće  S.D.“ LIGNJA „ za  razdoblje 
od 01. siječnja do 31. kolovoza 2015. godine iz točke 
1. ovog zaključka nalazi se u privitku istog i kao takvo 
predstavlja njegov sastavni  dio.

3.Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenja, a objavit 
će se u «Službenom vjesniku Općine  Primošten».

Klasa:400-07/15-03/06
Ur. broj: 2182/02-01-15-2/1
Primošten,  20.studenog 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  6. sjednici, od 
20. studenog. 2015. godine, donosi

 
ODLUKU

o uvjetnom prihvaćanju zamolbe za otpis
zakonske zatezne kamate

1. Općinsko vijeće  Općine Primošten donosi 
odluku o uvjetnom prihvaćanju zamolbe Ređine Huljev 
iz Primoštena, Mala Raduča 12, za oslobođenjem od 
plaćanja zakonske zatezne kamate naznačene u Tužbi 
radi isplate upućenoj nadležnom Općinskom sudu u 
Šibeniku P-1865/13 u kojoj Općina Primošten potražuje 
od Ređine Huljev i ostalih nasljednika podmirenje 
glavnice duga u iznosu od 100.000,00 kuna i 7.000,00 
kuna ugovorene kamate zajedno sa  zakonskom 
zateznom kamatom koja na spomenuti iznos teče od dana 
22. kolovoza 2009. godine a koja je na dan podnošenja 
zamolbe iznosila 83.256,93 kuna.

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke otpis 
zakonskih zateznih kamata provesti će se pod uvjetom da 
predlagateljica i ostali nasljednici do 31. prosinca 2015. 
godine podmire glavnicu duga na ime iznosa zajma  iz 
temeljnog Ugovora o zajmu, Klasa: 401-03/08-02/28, 
Ur.broj: 2182/02-02-08-2/1 od dana 22. kolovoza 2008. 
godine te ANEKSA Ugovora o zajmu, Klasa: 402-08/08-
02/31, Ur.broj: 2182/02-02-08-8 od dana 08. prosinca 
2008. godine; dok se u protivnom sudski postupak 
Tužbe radi isplate glavnice, ugovorne kamate i zakonske 
zatezne kamate nastavlja.

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Primošten za provedbu ove Odluke.

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

Obrazloženje

Dana 26. listopada 2015. godine Ređina Huljev 
obratila se zamolbom Općinskom vijeću Općine 
Primošten  za otpis zakonske zatezne kamate koja teče 
od dana 22. kolovoza 2009. godine na ime iznosa iz 
Ugovora o zajmu, Klasa: 401-03/08-02/28, Ur.broj: 
2182/02-02-08-2/1 koji su dana 22. kolovoza 2008. 
godine zaključili Ante Huljev pok. suprug predlagateljice 
i Općina Primošten, u visini  od 100.000,00 kuna 
(stotisućakuna) s ugovorenom kamatom od 6% godišnje 
na rok od dva mjeseca ukljućujuči i dan zaključenja 
ugovora. Dana 08. prosinca 2008. godine je sklopljen 
Anex ugovora o zajmu, Klasa: 402-08/02/31 kojim je 
rok dospijeća vraćanja zajma prolongiran  na dan 22. 
kolovoza 2009. godine. Zajmoprimac Ante Huljev 
preminuo je dana  27. svibnja 2009. godine a dug, koji su 
naslijedili supruga Ređina Huljev i ostali nasljednici je u 
cijelosti ostao nepodmiren. Slijedom iznijetog Općinsko 
vijeće je donijelo naprijed citiranu Odluku.

Klasa: 400-08/15-02/01
Ur.broj: 2152/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju članka 18. stavka3.. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj  91/11, 83/13, 143/13 
i 13/14)- Odluka USRH), na temelju članka 8. stavka 
1.Pravilnika o provedbi postupaka  nabave bagatelne  
vrijednosti („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) i članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/13 I 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  16. 
sjednici, od  20.  studenog 2015. godine, donosi

ODLUKU
o rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici  

bana Josipa  Jelačića u Primoštenu
 s prebacivanjem postupka nabave na 
„PRIMOŠTEN ODVODNJU“ d.o.o.

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o rekonstrukciji vodovodne mreže u Ulici  bana Josipa  
Jelačića u Primoštenu. Predmetni radovi izvode se 
u dvije faze: prvoj u tekućoj godini u sklopu radova 
rekonstrukcije i gradnje partera ulice koji su u vrijeme 
donošenja ove Odluke u tijeku i nastavkom  druge  faze 
u narednoj  2016. godini.

2.  Predmet nabave iz stavka 1. ove Odluke obuhvaća 
sukladno Troškovniku radova  kao sastavnog dijela 
Glavnog projekta  za kanalizacijske mreže TD  interno 
12/15  „VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o.   iz Šibenika, 
Kralja Zvonimira 5.

3. Općinsko vijeće  ujedno donosi Odluku o  
prebacivanju postupka  nabave za opisane  radove 
rekonstrukcije kanalizacijskog cjevovoda u Ulici  
bana Josipa  Jelačića u Primoštenu sukladno ovoj 
Odluci sa Općine Primošten kao Javnog Naručitelja  
na „PRIMOŠTEN ODVODNJU“ d.o.o. koji će kao 
Sektorski Naručitelj  pripremiti i provesti kompletan 
postupak  nabave s namjerom sklapanja Ugovora o 
nabavi radova, sve sukladno odredbama  internog akta 
„Primošten odvodnje“ d.o.o. - o provedbi postupaka  
nabave bagatelne  vrijednosti i suglasnosti na Ugovor o 
izvođenju radova  na rekonstrukciji  vodovodne mreže 
– Ulice bana Josipa Jelačića „ Primošten, 21. listopada 
2015. godine“ UG14/15.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1.osigurava 
„Primošten i odvodnja „ d.o.o. i  „ Vodovod i odvodnja“ 
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d.o.o. iz namjenskih sredstava naknade za razvoj, sve u 
dogovoru s Općinom  Primošten.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 934-01/14-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-14-2
Primošten, 20. studenog  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju članka 18. stavka3.. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj  91/11, 83/13, 143/13 
i 13/14) - Odluka USRH), na temelju članka 8. stavka 
1.Pravilnika o provedbi postupaka  nabave bagatelne  
vrijednosti („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
1/14, 2/14, 3/14 i 4/14)  i članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/13 I 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 16. 
sjednici,  od 20. studenog 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o rekonstrukciji kanalizacijskog cjevovoda u 

Ulici  bana Josipa  Jelačića u Primoštenu
 s prebacivanjem postupka nabave na 
„PRIMOŠTEN ODVODNJU“ d.o.o.

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o rekonstrukciji kanalizacijskog cjevovoda u Ulici  bana 
Josipa  Jelačića u Primoštenu. Predmetni radovi izvode 
se u dvije faze: prvoj u tekućoj godini u sklopu radova 
rekonstrukcije i gradnje partera ulice koji su u vrijeme 
donošenja  ove Odluke u tijeku i nastavkom  druge  faze 
u narednoj  2016. godini.

2.  Predmet nabave iz stavka 1. ove Odluke obuhvaća 
sukladno Troškovniku radova  kao sastavnog dijela 
Glavnog projekta  za kanalizacijske mreže TD 081015  
Projektnog biroa “STRUCTOR“ d.o.o. iz Šibenika, 
Matije Gupca 70; MB: 2420830; OIB: 93636202001;Gl. 
Projektant  dipl. ing. građ. Luka Najev.

3. Općinsko vijeće  ujedno donosi Odluku o 
prebacivanju postupka  nabave za opisane  radove 
rekonstrukcije kanalizacijskog cjevovoda u Ulici  
bana Josipa  Jelačića u Primoštenu sukladno ovoj 
Odluci sa Općine Primošten kao Javnog Naručitelja  
na „PRIMOŠTEN ODVODNJU“ d.o.o. koji će kao 
Sektorski Naručitelj  pripremiti i provesti kompletan 
postupak  nabave s namjerom sklapanja Ugovora o 
nabavi radova, sve sukladno odredbama  internog akta 
- Pravilnika o provedbi postupaka  nabave bagatelne  
na Ugovor o izvođenju radova  na rekonstrukciji 

kanalizacijskog  cjevovoda – Ulice bana Josipa Jelačića 
„Primošten, 21. listopada 2015. godine“ ,UG13/15.

4. „PRIMOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o. Sektorski 
je Naručitelj  sukladno članku 6. Zakona o javnoj 
nabavi, kojem je općina 100% postotni vlasnik i 
osnivač  a djelatnost koju obavlja na području općine 
kao  Isporučitelj javnih usluga sukladna je barem jednoj 
od  djelatnosti navedenih u člancima  107-112. Zakona 
o javnoj nabavi(„Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 
143/13 i 13/14-USRH). 

5.  Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1.u cijelosti 
osigurava „ Primošten odvodnja“ d.o.o. iz namjenskih 
sredstava naknade za razvoj u dogovoru s Općinom  
Primošten.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 934-01/14-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-14-2
Primošten, 20. studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

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

o javnoj nabavi (“Narodne novine“, broj  90/11, 83/13, 
143/13 i 43/14 – Odluka USRH) i članka 33. Statuta 
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, 
broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 16. 
sjednici, od 20. studenog 2015. godine, donosi

 
ODLUKU

o nabavi  asfalta u površini od 20 000m2
 po potrebi u više  navrata  na području 

Općine Primošten 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi  asfalta u površini od 20 000m2 po potrebi u 
više navrata  na području Općine Primošten 

2. Općinsko vijeće  ovlašćuje Načelnik Općine 
Primošten za nabavku radova opisanih u točki  1. ove 
Odluke  i za provođenje  postupka javne nabave kao 
otvorenog postupka male vrijednosti, objavom  Poziva 
na dostavu ponuda u  Elektroničkom oglasniku javne 
nabave.   

3. Ujedno se ovlašćuje Načelnika Općine Primošten 
da  po provedenom  postupku jave nabave donese 
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sa odabranim  
ponuditeljem  sklopi Ugovor o javnoj nabavi radova 
asfaltiranja na području Općine Primošten  u više navrata 
i po potrebi  unutar ugovorene  ukupne  površine  od 
20 000m2.
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3. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigurava 
Proračun Općine Primošten.

4. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude kao 
i Ugovor o javnoj  nabavi radova  će se proslijediti 
naknadno Općinskom vijeć7u radi davanja suglasnosti 
na istog.

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

Klasa: 340-03/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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Na temelju članka 2. Odluke o stipendiranju učenika 

i studenata s područja Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 7/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 16. sjednici, od  20. studenog  
2015. godine, donosi

ODLUKU 
o visini stipendijeučenika i studenata 

s područja Općine Primošten
za školsku i akademsku 2015/16 godinu

Članak 1.
Visina mjesečne stipendije Općine Primošten za 

2015/2016 godinu jest:
- Za učenike srednjih škola: 300,00 kuna
- Za studente 800,00 kuna

Članak 2.
Visina stipendija iz čl. 1. Ove odluke odnosi se na 

stipendije učenika i studenata koji zaključe ugovor 
o stipendiranju s Općinom Primošten za školsku i 
akademsku godinu 2015/2016.

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

objave u službenom vjesniku Općine Primošten.

Klasa: 604-02/15-01/1
Urbroj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

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

(„Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 
10. stavka 1. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja 
te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i 
područne ( regionalne)  samouprave („Narodne novine“, 
broj 55/09 i 139/10) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 16. 
sjednici, od 20. studenog 2015. godine, donosi

ODLUKU
 o zaduženju Općine Primošten

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten odobrava 

zaduživanje  Općine Primošten , u iznosu glavnice od 
10.000.000,00 kuna(slovima: desetmilijunakuna)  s 
valutnom klauzulom

EUR po srednjem tečaju HNB i kamatnom stopom 
promjenjivom u visini 3M EURIBOR –a uvećanom za 
kamatnu maržu,  radi osiguranja sredstava za fi nanciranje 
kapitalnih projekata razvika i obnove komunalne 
infrastrukture Općine Primošten kao  pojedinačno 
odabranih i usporedno više različitih projekata redom 
kako slijedi :

1.„ Drugog kraka  Primoštena“/  pod kojim  se 
podrazumijeva a/ Rekonstrukcija i gradnja preostalog 
dijela partera Trga Don Ive Šarića u Primoštenu  i b/  
Rekonstrukcija i gradnja partera  Ulice bana Josipa 
Jelačića u Primoštenu/ uključujući i Kamenarske radove 
za potrebe Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu;

2. za realizaciju “Spomenika Gospe od Loreta“ i to: 
I. Faze, II. I III , sve sukladno pojedinačnim  Odlukama 
Općinskog vijeća Općine Primošten te  

3. izradu idejnog rješenja i pripadajuće komplet  
projektne dokumentacije  neophodne za ishođenje 
potrebnih dozvola i početak građenja „Doma za stare 
i nemoćne“ .

Članak 2. 
Banka kreditor je „OTP  BANKA  HRVATSKA“ d.d.  

iz Zadra, Domovinskog rata 3; OIB: 52508873833.
 

Članak 3.
Općina Primošten zadužuje se  kod odabranog 

kreditora   iz  članka 3. ove Odluke  na ime dugoročnog 
kredita s valutnom klauzulom s  iznosom glavnice od 
10.000.000,00 kuna.(slovima:desetmilijunakuna) s 
valutnom klauzulom EUR, promjenjivom kamatnom  
stopom /koja sukladno ponudi  odabranog ponuditelja 
iznosila  2,20% / u visini 3M EURIBOR –a uvećanog  za 
/ fi xnu /  kamatnu maržu od 2,24%,  bez počeka, na rok 
otplate kredita od 10 godina uz mogućnost prijevremen 
otplate djelomično ili u cijelosti, s rokom korištenja 
kredita od 18. mjeseci, uz naknadu za  obradu kredita   
koja iznosi 0,10% , bez naknade za rezervaciju sredstava 
i ostalih naknada i troškova  banke.
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Članak 4.
Sredstva   za otplatu glavnice i kamata kao i 

pripadajućih naknada po predmetnom  kreditnom  
zaduženju  osigurana su u Proračunu Općine Primošten  
za 2015. te Projekcijama  Proračuna  za 2016. i 2017. 
godinu  dok će se  sredstva za otplatu kredita u navedenim  
godinama osigurati u proračunima Općine Primošten, do 
konačne otplate kredita 2027. godine.

Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sa  

odabranim  kreditorom zaključi Ugovor o kreditu  nakon  
dobivene  suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za 
konkretno zaduženje Općine Primošten. 

Kao sredstvo osiguranja predmetnog  kredita 
Općinsko vijeće dopušta upis  založnog prava na 
nekretnini označenoj kao čest. zem. 1623/1  na kojoj 
je položen višenamjenski objekt polivalentne zgrade 
„TRN“ i čest. zem. 1623/5 upisanih u ZK uložak 3303, 
obje  k.o. Primošten.            

Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom  donošenja  Suglasnosti 

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

Klasa: 403-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-4
Primošten, 20. studenog 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

Obrazloženje

Sukladno  članku 86. i 87. Zakona o proračunu 
(„Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15) općina kao 
jedinica lokalne  samouprave     može se dugoročno 
zaduživati samo za investicije koje se fi nanciraju iz 
njenog  proračuna što potvrđuje njeno predstavničko 
tijelo uz suglasnost Vlade RH.

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

Postupak javne nabave  za usluge financiranja 
kapitalnih  projekata razvitka i obnove komunalne 
infrastrukture Općine Primošten kao  pojedinačno 
odabranih i usporedno više prioritetnih projekata općine 
i to: 

1.„ Drugog kraka  Primoštena“/  pod kojim  se 
podrazumijeva a/ Rekonstrukcija i gradnja preostalog 

dijela partera Trga Don Ive Šarića u Primoštenu  i b/  
Rekonstrukcija i gradnja partera  Ulice bana Josipa 
Jelačića u Primoštenu/ uključujući i Kamenarske radove 
za potrebe Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu;

2.  gradnju “Spomenika Gospe od Loreta“ i to: I. 
Faze, II. I III , sve sukladno pojedinačnim  Odlukama 
Općinskog vijeća Općine Primošten te i 

3. izradu idejnog rješenja i pripadajuće komplet  
projektne dokumentacije dokumentacije  neophodne za 
ishođenje potrebnih dozvola i početak građenja  „Doma 
za stare i nemoćne“ , za koje je sukladno odredbama 
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 
43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) i Uredbi o načinu  
izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje 
i ponudama („Narodne novine“ broj 10/12) proveden 
odgovarajući postupak  nabave koji je kao takav za svaki 
konkretan slučaj rezultirao sklapanjem pojedinačnog 
ugovora. 

U postupku javne nabave za kredit u iznosu glavnice 
od 10.000.000,00 kuna (slovima:desetmilijunakuna) s 
valutnom klauzulom EUR s promjenjivom kamatnom 
stopom u visini 3M EURIBOR –a uvećanog  za 
kamatnu maržu s proporcionalnom metodom obračuna 
kamata, bez počeka na rok otplate kredita 10 godina uz 
mogućnost prijevremene otplate djelomično ili u cijelosti 
i rokom korištenja kredita od  18. mjeseci,  službeno prije 
isteka roka za dostavu ponuda u konkretnom  postupku  
JN 8/15   zaprimljene su na način  kao što je prikazano  
zapisnikom o  javnom  otvaranju ponuda ukupno tri (3) 
ponude:

1.Reiffeisenbank Austria d.d. iz Zagreba, Petrinjska 
59; OIB:53056966535,

2. SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. 
iz Splita,  Ruđera  Boškovića  16;  OIB: 69326397242 
i

3. OTP  BANKA d.d. iz Zadra,  Domovinskog rata 
3; OIB: 52508873833.

Sukladno naprijed navedenom Općinsko vijeće  
Općine Primošten donijelo je Odluku o odabiru na-
jpovoljnije ponude  ponuditelja: je „OTP  BANKA  
HRVATSKA“ d.d.  iz Zadra, Domovinskog rata 3; OIB: 
52508873833 po cijeni ponude u iznosu od 1.272.583,09 
kuna slovima:

milijundvjestosedamdesetdvijetisućepetstoosamdes
ettrikunedevetlipa/ 

a ponuditelj nije u sustavu PDV-a- / Odluka o odabiru 
u privitku/

Kamatna stopa promjenjiva  u visini 3M EURIBOR 
– a /koja je u sklopu ponude ponuditelja  iznosi 2,20% /
uvećanog  za kamatnu maržu / fi xnu/ koja iznosi 2,24%;  
uz naknada za  obradu kredita  od 0,10%  bez naknade 
za rezervaciju sredstava i ostalih naknada i troškova  
banke.

Člankom 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te 
davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne 
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( regionalne) samouprave (“Narodne novine“, broj  55/09 i 139/10) taksativno je   navedena dokumentacija  za 
dobivanje suglasnosti Vlade RH .  Stavkom 1. točkom 5. propisuje donošenje Odluke  predstavničkog tijela o 
zaduženju  kao nužnog dijela dokumentacije  koja  mora sadržavati podatke o namjeni investicija za koje se  jedinica 
lokalne i područne ( regionalne samouprave)  zadužuje, banku kod koje se zadužuje, iznos kredita, rok  otplate 
kredita, kamatnu stopu, vrijeme počeka, sredstvo osiguranja  kao i eventualno   druge moguće troškove kredita.

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

____________________  

243 
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten” broj 3/13 i 5/13), 

Općinsko vijeće Općine Primošten,  na 16. sjednici, od 20. studenog 2015. godine, donosi

ODLUKU
o organizaciji prigodnog domjenka uoči predstojećih blagdana

Božića i Nove 2016. godine

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o ovogodišnjoj organizaciji prigodnog domjenka uoči 
predstojećih blagdana Božića i Nove 2016. godine. 

2.  Prigodni domjenak organizira se za dužnosnike Općine Primošten, službenike Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Primošten. djelatnike Korisnika Proračuna Općine Primošten kojih je općina vlasnik i osnivač uključujući 
i sve ostale uzvanike sukladno posebnoj Odluci Načelnika Općine Primošten.

3. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje Načelnika Općine i prepušta mu u cijelosti da osmisli koncept 
ovogodišnje organizacije i realizacije svečanog domjenka po uzoru na dosadašnji uspješan i ujedno tradicionalan 
način organiziranja domjenka ove vrsti, kao i da poduzme u ime i za račun općine sve potrebne predradnje uz 
aktivno sudjelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten po pitanju potrebne nabavke, slanja pozivnica 
i sveg popratnog reklamnog materijala u vezi s konkretnim detaljima planiranog domjenka.

4.Prigodni domjenak organizirat će se pod pokroviteljstvom Općine Primošten i TZ PRIMOŠTEN sukladno 
posebnoj Odluci Načelnika Općine Primošten.

5.Troškove iz točke 1. ove Odluke osigurava Proračun Općine Primošten .

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

Klasa: 610-04/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 20. studenog 2015. 
                                                 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN                

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________  
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II.
OPĆINSKI NAČELNIK

26 
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite ( „Narodne novine“, broj 82/15)  i članka 10. Pravilnika 

o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („ Narodne novine“, broj 40/08 i 44/08), Načelnik 
Općine Primošten, dana 29. listopada 2015. godine, donosi

                            
P L A N  P O Z I V A NJ A

 Stožera zaštite i spašavanja Općine Primošten 

1. Ovim Planom utvrđuje se postupak pozivanja i aktiviranja kojim se članovi Stožera zaštite i spašavanja 
Općine Primošten ( dalje u tekstu: Stožer) dovode u stanje operativnosti i spremnosti za izvršavanje zadaća 
zaštite i spašavanja tijekom i izvan redovnog radnog vremena, u slučaju neposredne prijetnje i nastupa okolnosti 
u kojima je potrebno poduzimati aktivnosti za zaštitu i spašavanje stanovništva, imovine i okoliša na području 
Općine Primošten.

2. Stožer se poziva i aktivira kao stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema 
akcije zaštite i spašavanja, po nalogu načelnika, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenikom načelnika (ili osobom 
određenom općim aktom ( Statutom ) koja mijenja načelnika u poslovima zaštite i spašavanja. 

3. Redoslijed pozivanja članova Stožera je slijedeći:
1. Jere Gracin, načelnik Stožera
2. Danijela Erceg, član Stožera
3.  Vinko Bolanča, član Stožera
4.  Anđelko Orlović, član Stožera
5.  Mario Jurin, član Stožera
6.  Mate Gaćina, član Stožera
7. Josip Jadrijević, član Stožera.

Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem ŽC 112  Područnog ureda za zaštitu i spašavanje ili pozivanje 
obavlja osoba koja je zadužena za obavljanje planskih i operativnih poslova u upravnim odjelima jedinica lokalne 
i područne samouprave.

Pozivanje se vrši putem fi ksne telefonije, mobilne telefonije, SMS porukom ili osobnim pozivanjem . 

4. U slučaju nemogućnosti da ŽC 112 Šibenik izvrši pozivanje Stožera obavještava se  pročelnik -odgovorna 
osoba za obavljanje planskih i operativnih poslova u  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Kada pozivanje obavlja ŽC 112 onda se najprije obavještava osoba - pročelnik koja je zadužena za obavljanje 
planskih i operativnih poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Plan pozivanja je sastavni dio  Plana zaštite i spašavanja Općine Primošten.

5. Sastavni dio Plana pozivanja je Rješenje o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja i tablica sa 
osnovnim podacima članova Stožera.

6. Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan  pozivanja Stožera zaštite i spašavanja „ Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 3/14.

7.Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten..

KLASA: 810-06/15-02/1
URBROJ:2182/02-02-15-1
Primošten, 29. listopada 2015.

         OPĆINA PRIMOŠTEN 
                                                                   

OPĆINSKI NAČELNIK
 Stipe Petrina, v. r.       
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Pročelnik JUO Općine Primošten  - Iris Ukić Kotarac dipl. iur.  
tel. 022/ 571 903,    mob: 091/ 2572 906
e-mail: irisukickotarac@gmail.com

OPĆINA PRIMOŠTEN 
NAČELNIK STIPE PETRINA, tel. 022/ 571 901   mob: 091/ 144 41 42;  e-mail: info@primosten.hr  

RED. 

BR. 

IME I PREZIME DUŽNOST U 

STOŽERU 

RADNO MJESTO ADRESA 

(PREBIVALIŠTA) 

TELEFON 

- KUĆNI 

TELEFON 

– POSAO 

MOBITEL E-MAIL 

1. JERE GRACIN NAČELNIK ZAMJENIK NAČELNIKA Bilo, Lokvica 2, 

Primošten 

022570559 022571900 0912233220 info@primosten.hr 

2.  DANIJELA ERCEG ČLAN PUZS ŠIBENIK Stjepana Radića 60, 

Šibenik 

022340658 022347425 

022347225 

0911121060 danijela.erceg@duzs.hr 

3. VINKO BOLANČA ČLAN PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Put Murve 15 

Primošten 

022570009 022571900 098331071 info@primosten.hr 

4. ANĐELKO 

ORLOVIĆ 

ČLAN ZAPOVJEDNIK PP Put kroz Materize 42 

Šibenik 

022570070 022571900 0913803161 info@primosten.hr 

5. MARIO JURIN ČLAN DR. I ČLAN 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Dubrovačka 29 

Primošten 

022570033 022571900 0913344826 info@primosten.hr 

6. MATE GAĆIINA ČLAN ČLSN OPĆINSKOG 

VIJEĆA  

Crnica 3  

Primošten 

022570349 022571900 0959000886 info@primosten.hr 

7. JOSIP 

JADRIJEVIĆ 

ČLAN PREDSJEDNIK DVD 

PRIMOŠTEN 

Supljak 3A 

Primošten 

022571197 022570097 0992751714 josip.jadrijevic@gmail.com 

 

____________________  
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Na temelju članka 30. Zakona o vlasništvu i 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 )i  članka 45.  Statuta 
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, 
broj 3/13 i 5/13),  Načelnik  Općine Primošten, dana 22. 
listopada 2015. godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju  Povjerenstva za provođenje 

natječaja za uzimanje u zakup hale
za potrebe realizacije projekta 
Spomenik Gospe od Loreta“

Članak 1.
Za potrebe  uzimanja u zakup odgovarajuće hale   za 

potrebe Općine Primošten radi izrade modela  kipa  Gos-
pe od Loreta sukladno idejnom  rješenju i pripadajućoj 
projektnoj dokumentaciji  „Spomenik Gospe od Loreta“, 
sukladno svim  dosadašnjim  odlukama  Općinskog 
vijeća  izravno vezanim  uz projekt Spomenika Gospe 
od Loreta,ovim Rješenjem u sastav Povjerenstva im-
enuju se:

- Stipe  Petrina – predsjednik,
- Iris Ukić Kotarac - član
- Dijana Rinčić    -   član.

Članak 2.
Odluke iz točke 1. ovog rješenja sastavni su njen dio 

i kao takve nalazi se u privitku iste. 

Članak 3.
Ova  odluka     stupa  na  snagu   danom  donošenja a 

objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

Klasa: 022-05/15-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-15-1
Primošten, 22. listopada 2015. 

 
OPĆINA PRIMOŠTEN 

                                                                   
OPĆINSKI NAČELNIK

 Stipe Petrina, v. r.       

____________________
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Na temelju članka 35. st.1 i članku 391. Zakona 

o vlasništvu i 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 ) i  
članka  45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Načelnik Općine 
Primošten, dana 26. studenog 2015. godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za 

kupnju  građevinskog zemljišta za potrebe 
građenja zgrade  višenamjenskog centra  u 

Zagrebačkoj ulici u Primoštenu.

Članak 1.
U Odluci Općinskog vijeća o namjeri otkupa 

nekretnine za potrebe građenja  zgrade višenamjenskog 
centra  u Zagrebačkoj ulici u Primoštenu, Klasa: 
360-02/15-01/1, Ur.broj: 2182/02-01-15-1 od dana 
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20. studenog 2015.godine ovim rješenjem u sastav 
Povjerenstva se imenuju :

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

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

dio i kao takva nalazi se u privitku istog.

Članak 3.
Ova  odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine 
Primošten”.

Klasa: 944-13/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-15-1
Primošten, 26. studenog 2015.

OPĆINA PRIMOŠTEN 
                                                                   

OPĆINSKI NAČELNIK
 Stipe Petrina, v. r.       

____________________
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Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine”, broj 153/13), Odluke o 
dopuni Odluke o izradi 6. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Primošten (“Službeni vjesnik  
Općine Primošten“, broj 4/14) objavljenoj u „ Službenom 
vjesniku Općine Primošten“, broj 2/15) i članka 45.Statuta 
Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije„ broj 3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten, 
dana 27. studenog  2015. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Općine 
Primošten  za  ponovnu javnu raspravu 

1. Utvrđuje se Prijedlog 6. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Primošten  za 
ponovnu  javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog 
Plana).

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

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Primošten da izvrši objavu ponovne javne rasprave 
sukladno članku 96. stavku 3. i 4.  Zakona o prostornom 
uređenju  („Narodne novine“broj 153/13) u trajanju od 
8 dana.

4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Primošten da dostavi posebnu pisanu obavijest o 
vremenu održavanja ponovne  javne rasprave, sukladno 
članku 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne 
novine„ broj 153/13).

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u  „Službenom  vjesniku Općine 
Primošten“, broj 7/15, na oglasnoj ploči Općine i služnoj 
web stranici: www.primosten.hr.

Klasa: 350-02/14-01/01
Ur.broj: 2182/02-02-15-63
Primošten, 27. studenog 2015.

OPĆINA PRIMOŠTEN 
                                                                   

OPĆINSKI NAČELNIK
 Stipe Petrina, v. r.       

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

OBJAVA 
PONOVNE  JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja 
Općine Primošten 

1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu 6. Izmjena 
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten 
(u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će od 11. 
prosinca 2015. do 18. prosinca  2015. godine.

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

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se 
dana 11. prosinca / petak/ 2015.godine s početkom u 
11,00 sati  u  prostorijama Općine Primošten.

4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe /s imenom, 
prezimenom, adresom i  vlastoručnim potpisom/ primaju 
se bez obzira na način dostave, zaključno sa danom  21. 
prosinca 2015. godine do 14,00 sati na adresu: Općina 
Primošten – Općinski Načelnik, Sv.Josipa broj 7, 22 
202 Primošten. 

5. U tijeku trajanja  ponovne javne rasprave u 
uredskom prostoru Općine Primošten na  istaknutom 
mjestu bit će istaknuta knjiga primjedbi u koju 
zainteresirani mogu iznijeti   svoje mišljenje, primjedbe 
i prijedloge ili ih mogu poslati. 
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6.  Objava ponovne javne rasprave,  sukladno članku 
104. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“, 
broj 153/13),  objavit će se u „Službenom  vjesniku 
Općine Primošten“, broj 7/15,  „Slobodnoj Dalmaciji, 
oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici: www.
primosten.hr, ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja  te službenim  stranicama  Šibensko-kninske 
županije.

Klasa: 350-02/14-01/01
Ur.broj: 2182/02-02-15-64
Primošten, 27. studenog 2015. 

OPĆINA PRIMOŠTEN 
                                                                   

OPĆINSKI NAČELNIK
 Stipe Petrina, v. r.       

____________________

                                 

III.
TAJNIK

10
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, br. 5/13) u Odluci o namjeri kreditnog  
zaduživanja Općine Primošten objavljenoj u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten“, broj 5/15,  uočena je 
tiskarska pogreška te Tajnik Općine Primošten, daje: 

I S P R A V A K
Odluke o namjeri kreditnog 

zaduživanja Općine Primošten 

U  tekstu Odluke o namjeri kreditnog zaduživanja 
Općine Primošten objavljenom u „Službenom vjesniku 
Općine Primošten“ broj 5/15 briše se u cijelosti tekst 
točke 3. tako da ispravljen  treba da glasi:

“Općina Primošten zadužit će se kod odabranog 
kreditora. iz točke 2. ove Odluke pod slijedećim 
uvjetima:     

                            
Vrsta kredita: dugoročni kredit s valutnom 

klauzulom
I z n o s  g l a v n i c e :  1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k u n a .

(slovima:desetmilijunakuna) s valutnom klauzulom 
eur

Kamatna stopa: promjenjiva u visini 3M EURIBOR 
–a uvećanog  za kamatnu  maržu, maksimalno 4% 
godišnje

Metoda obračuna kamata: proporcionalno
Razdoblje počeka: bez počeka
Rok otplate kredita:10 godina uz mogućnost 

prijevremen otplate djelomično ili u cijelosti,
Naknada za odobrenje kredita: jednokratna 
Rok korištenja kredita: 18. mjeseci 

 sredstva osiguranja kredita: 
mjenice i/ili zadužnice Općine Primošten i/ili 

hipoteka na nekretnini u općinskom vlasništvu“.

Klasa: 403-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-03-15-2
Primošten,  01, rujna 2015. 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          

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

____________________

11  
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ br. 5/13) u Odluci o nabavi dugoročnog 
kredita objavljenoj u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten“, broj 5/15,  uočena je tiskarska pogreška te 
Tajnik Općine Primošten, daje

I S P R A V A K
Odluke o nabavi dugoročnog kredita 

U  tekstu Odluke o nabavi dugoročnog kredita 
objavljenom u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ 
broj 5/15 briše se u cijelosti tekst točke 2. tako da 
ispravljen treba da glasi: 

“Općina Primošten zadužit će se kod odabranog 
kreditora. iz točke 2. ove Odluke pod slijedećim 
uvjetima:                                 

Vrsta kredita: dugoročni kredit s valutnom 
klauzulom

I z n o s  g l a v n i c e :  1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k u n a .
(slovima:desetmilijunakuna) s valutnom  klauzulom 
eur

 Kamatna stopa: promjenjiva u visini 3M EURIBOR 
–a uvećanog  za kamatnu  maržu, maksimalno 4% 
godišnje

Metoda obračuna kamata: proporcionalno
Razdoblje počeka: bez počeka
Rok otplate kredita:10 godina uz mogućnost 

prijevremen otplate djelomično ili u cijelosti,

Naknada za odobrenje kredita: jednokratna 
Rok korištenja kredita: 18. mjeseci 
sredstva osiguranja kredita: mjenice i/ili zadužnice 

Općine Primošten i/ili hipoteka na nekretnini u 
općinskom vlasništvu“

Klasa: 403-01/15-01/2
Ur.broj: 2182/02-03-15-2
Primošten,  01. rujna 2015. 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          
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TAJNIK
Dijana Rinčić dipl. iur., v. r. 

____________________

12
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, br. 5/13) u Odluci o započinjanju  i 
nabavi radova građenja na  Trgu Don Ive Šarića u 
sklopu  uređenja „Dva kraka Primoštena“ objavljenoj 
u „Službenom vjesniku Općine Primošten“, broj 
5/15,  uočena je tiskarska pogreška te Tajnik Općine 
Primošten, daje

I S P R A V A K
Odluke o započinjanju  i nabavi radova 

građenja na  Trgu Don Ive Šarića  u sklopu  
uređenja “Dva kraka Primoštena“ 

U  naslovu Odluke o započinjanju  i nabavi radova 
građenja na  Trgu Don Ive Šarića  u sklopu  uređenja 
„Dva kraka Primoštena“ objavljenoj u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten“ broj 1/15, briše se 
dosadašnji tekst tako da ispravljen treba da glasi: 

„Odluka o  započinjanju i nabavi radova građenja 
na  Trgu Don Ive Šarića  i Ulici Josipa bana Jelačića u 
sklopu  uređenja „ Drugog kraka Primoštena“  

                                
Ispravlja  se  tekst  točke 1.  na način  da  ista  treba 

da glasi:
“ Općinsko vijeće  Općine Primošten donosi Odluku 

o započinjanju  i nabavi radova građenja na  Trgu Don 
Ive Šarića  u sklopu  uređenja “Dva kraka Primoštena“ 
kojim  je obuhvaćena i nabava radova u Ulici Josipa  
Bana Jelačića”. 

Klasa: 360-02/15-01/4
Ur.broj: 2182/02-03-15-2
Primošten,  02. rujna 2015.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          

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

____________________
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