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I.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Pisma namjere Investitora
zastupanog po Odvjetničkom uredu
mr. sc. Rajku Mlinarić

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 Pravilniku 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 19. sjednici, od 01. travnja
2016. godine, donosi

1. Prihvaća se pismo namjere Mr. sc. Rajko Mlinarić
iz Zagreba, koji je isti u ime investitora, uputio Općini
Primošten. Pismom namjere zaprimljeno je pod rednim brojem pošiljke 1069 Klasa:740-15/16-03/04;
Ur.broj:314-16-1 te je u istom naznačeno kako je
njemački investitor u Primoštenu, na postojećem
parkirališnom prostoru, koje se sastoji od čestica
zemljišno knjižne oznake k.č.br. 685, 711/1, 711/4, 712,
714/1 714/2, 984/1, 984/2, 985, 986 i drugih, ukupne
površine 2932 m2 voljan realizirati projekt izgradnje
podzemne garaže i nadzemnog poslovnog kompleksa
te da u tu svrhu, sve radi realizacije projekta kako s
Općinom Primošten tako i drugim vlasnicima navedenih
čestica namjerava regulirati vlasničko pravne odnose
glede čestica koje bi trebale biti uključene u navedeni
projekt.

66

ODLUKU
o angažiranju usluge revizora proračunskog
računovodstva
1. Općinsko vijeće Općine Primošten u svrhu
provođenja revizije poslovanja općine revizije za
vremenski period od 2010. do 2015. godine, donosi
Odluku o angažiranju usluge revizora proračunskog
računovodstva za potrebe pregleda poslovnih knjiga
općine i usklađenja poslovanja općine sa Strategijom
upravljanja imovinom Općine Primošten.
2. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje
Načelnika Općine Primošten da sa odabranom
revizijskom tvrtkom, po provedenom odgovarajućem
postupku nabave sklopi posebni Ugovor o pružanju
usluga.
3. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1.
osigurava Proračun
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 400-09/16-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 01. travnja 2016.
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 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi

2. U interesu zajednice sa svrhom osiguranja većeg
broja parkirališnih mjesta u centru Primoštena, Općinsko
vijeće Općine Primošten prihvaćajući Pismo namjere
iz čl. 1 ovog Zaključka:
- daje prethodnu suglasnost da Investitor sukladno
Prostornom planu uređenja Općine Primošten ukoliko
za to budu ispunjene sve pretpostavke, na postojećem
parkiralištu izgradi stambeno poslovne građevine
sastojeće od minimalno dvije podzemne etaže, prizemlja
i dvije nadzemne etaže u maksimalno dozvoljenoj bruto
izgrađenosti na kojima će biti smješten parkirališni
prostor odnosno poslovni prostori različitog sadržaja
(natkrivene tržnice, mjenjačnice, turističke agencije i
sl.)
- daje ovlaštenje načelniku općine da putem
općinskih službi pokrene postupak sređivanja
zemljišnoknjižnog stanja za čestice koje će biti predmet
kupoprodaje odnosno obvezuje se donijeti odluku kojom
će se za čestice na kojim je uknjižen javni put ukinuti
status javnog puta,
- načelniku općine daje prethodnu suglasnost za
prodaju nekretnina koje se nalaze u vlasništvu odnosno
suvlasništvu Općine Primošten a u naravi predstavljaju parkiralište odnosno dio postojećeg parkirališta na
kojemu se namjerava realizirati projekt,
- preuzima obvezu aktivnog sudjelovanja u
rješavanju spornih vlasničko pravnih odnosa mirnim
putem te pokretanja sudskih i drugih sporova sve u
svrhu rješavanja spornih vlasničko pravnih odnosa
sa suvlasnicima pojedinih nekretnina o trošku kupcaInvestitora,
- prihvaća da Investitor financira kupnju nekretnina
iz točke 1. ove odluke koje su potrebne za realizaciju projekta kao i da snosi sve troškove uređenja građevinskog
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PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

zemljišta s obzirom na to da njihovo financiranje nije
predviđenog Programom građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2016
godinu,
3. Prihvaća se ponuda Investitora kojom se isti obvezuje da svu dokumentaciju, koju za svoj projekt ishodi o
svom trošku, Općini Primošten ustupi bez naknade.
4. Općina Primošten i Investitor kojeg zastupa
Odvjetnički ured mr.sc. Rajko Mlinarić odvjetnik iz
Zagreba svoje će međusobne odnos regulirati Sporazumom o kupoprodaji nekretnina na način kako je
to utvrđeno u tekstu prijedloga istog, zaprimljenog dana
21. ožujka 2016. godine pod rednim brojem pošiljke
922 uz pridržavanje prava dodatnog reguliranja odredbi
Sporazuma.
5. Pismo namjere Investitora zastupanog po
Odvjetničkom uredu mr.sc. Rajku Mlinarić uključujući
i tekst prijedloga Sporazuma sastavni su dio ovog
zaključka i kao takvi nalaze se u privitku istog.
6. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da
sukladno zauzetom službenom stavu na način kako je
navedeno ovim Zaključkom, u ime Općine Primošten
nastavi pregovore s punomoćnikom Investitora u svrhu
realizacije predloženog Projekta.
7. Zadužuje se pravna služba Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Primošten da:
- poduzme potrebne radnje radi sređivanja zemljišno
knjižnog stanja na dijelovima nekretnina na kojima je
Općina Primošten vlasnik i nositelj ovlaštenja odnosno
da pokrene odgovarajuće postupke,
- da sukladno važećim pravnim propisima poduzme
odgovarajuće pripremne radnje u smislu provođenja
natječaja odnosno direktne prodaje predmetnih nekretnina obuhvaćenih zemljišno knjižnim kompleksom iz
točke 1.ovog Zaključka,
- poduzme sve potrebne radnje radi ukidanja statusa
javnog dobra-puta na česticama označenim pod slovom
„B“ u sporazumu odnosno pripremi prijedlog Odluke o
ukidanju statusa javnog puta za potrebe koje će proslijedit Općinskom vijeću radi daljnjeg raspravljanja i
odlučivanja na prvoj narednoj sjednici.
8. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine
Primošten“.
Klasa: 740-15/16-03/04
Ur.broj: 2182/02-02-16-2
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

18. travnja 2016.

____________________
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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 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluka
02. sjednice Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Općine Primošten
1. Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća
Zapisnik 02. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Općine Primošten održane dana 02. ožujka 2016. godine
te :
- Odluku o godišnjem popisu i osnivanju popisnog
povjerenstva od dana 18. prosinca 2015.; Izvještaj o
obavljenom popisu sa stanjem na dan 31. 12. 2015.
godine i Odluku o otpisu osnovnih sredstava I sitnog
inventara Dječjeg vrtića Općine Primošten, KLASA:
406-08/16-01/01; URBROJ: 2182/1-12/5-1-1-16-1 od
dana 15. siječnja 2016.
- Program ranog učenja stranog (engleskog) jezika
za djecu od četvrte godine do polaska u školu te
-Program “Rastimo zajedno” od 11 radionica u
ukupnom trajanju od 22 sata.
2. Općinsko vijeće Općine Primošten suglasno je da
se raspiše natječaj za radno mjesto psihologa/ice na
neodređeno radno vrijeme / 8 sati tjedno/.3.Zapisnik 02.
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:601-02/16-03/01
Ur.broj:2182/02-01-16-4/1
Primošten, 01. travnja 2016.
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 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Financijskog Izvješća
o poslovanju Dječjeg vrtića Općine
za vremensko razdoblje
od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten prima na znanje
o primanju Financijsko Izvješća o poslovanju Dječjeg
vrtića Općine za vremensko razdoblje od 01. siječnja
do 31. prosinca 2015. godinu službeno zaprimljeno dana
09. ožujka 2016. godine pod brojem pošiljke 785.
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ovog zaključka
i kao takvo nalazi se u privitku istog.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine
Primošten”.
Klasa:601-02/16-03/01
Ur.broj:2182/02-01-16-4/2
Primošten, 01. travnja 2016.
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, 143/13i
13/14) i članka 33. Statuta Općine Primošten („ Službeni
vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 19. sjednici, od 01. travnja
2016. godine, donosi

ODLUKU
o isplati sredstava kapitalne pomoći
„PRIMOŠTEN ODVODNJI“ d.o.o.
za radove rekonstrukcije vodovodne mreže
u Ulici bana J. Jelačića
1. Općinsko vijeće Općine Primošten sukladno
svojoj prethodnoj Odluci o rekonstrukciji vodovodne
mreže u Ulici bana Josipa Jelačića u Primoštenu s
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prebacivanjem postupka nabave na „PRIMOŠTREN
ODVODNJU“ d.o.o. („Službeni vjesnik Općine
Primošten“ broj 7/15) donosi Odluku o isplati sredstava
kapitalne pomoći “PRIMOŠTEN ODVODNJI“ d.o.o.
za radove rekonstrukcije vodovodne mreže u Ulici bana
Josipa Jelačića.
2. Isplata kapitalne pomoći temelji se na Ugovoru
14/2015 o izvođenju radova na rekonstrukciji
vodovodne mreže – Ulica bana J. Jelačića, sklopljenom
dana 21. listopada 2015. godine između „PRIMOŠTEN
ODVODNJE“ d.o.o. i odabranog Izvođača radova
SANIT GRADNJE“ d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 61;
OIB: 84791147642, a koja odgovara ukupnom iznosu
od 149.405,82 kune ( slovima:stočetrdesetdevettisuća
četristopetkunaosamdesetdvijelipe) u koju vrijednost
su uračunate sve tri prethodno dane kapitalne ponoći
na način da vrijednost stvarno izvedenih radova po
aktualnoj :
- ispostavljenoj IV. Privremenoj situaciji Izvođača
radova „Sanit Gradnje“ d.o.o. iz Splita,“ Split,,
29.02.2016. godine, BR.15-1-1 2016. potpisanoj i
ovjerenoj dana 7.3. 2016. godine konkretno odgovara
iznosu od 25.372,50 kuna ( dvadesetpettisućatristosedam
desetdvijekunepedesetlipa) službeno zaprimljenoj dana
9.3.2016. pod rednim brojem pošiljke 961.
3. Ugovor s Izvođačem iz točke 2. ove Odluke
uključujući i Ugovor Općine Primošten i „PRIMOŠTEN
ODVODNJE“ d.o.o. o davanju kapitalne, Klasa:93401/14-01/1 ; Ur.broj: 2182/02-02-15-3 sklopljen dana
18. veljače 2015. godine, sastavni su dio ove Odluke i
kao takvi nalaze se u privitku iste.
4.Sredstva za financiranje konkretne kapitalne
pomoći osigurava Proračun Općine Primošten.
5. Odluka će se po potrebi mijenjati i dopunjavati
a stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
“Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:402-07/16-03/05
Ur.broj: 2182/02-01-16-5/1
Primošten, 01. travnja 2016.
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 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi

Stranica 6 - Broj 2
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ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe za oslobađanje od
plaćanja poreza na tvrtku
1. Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća
zamolbu za oslobađanjem od plaćanja poreza na tvrtku
podnositelja Maria Jurin iz Primoštena, Dubrovačka
5, OIB: 18444284196, službeno zaprimljenoj dana
29. veljače 2016.godine pod rednim brojem 634, od
bivšeg vlasnika u međuvremenu odjavljenog Obrta za
proizvodnju i prodaju suvenira „ Baobab“.
2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke i
Rješenju RH Državne uprave Šibensko kninske županije,
Ureda za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove,
Klasa: UP/I-330-04/15-01/463; UR.BROJ: 218203-01/4-15-2, od dana10.11. 2015. godine kojim se
službeno evidentira odjava obrta, Mario Jurin oslobađa
se od plaćanja poreza na tvrtku u iznosu od 400,00 kuna
( slovima: četristokuna) zbog nemogućnosti obavljanja
djelatnosti i odjave obrta za kojeg se i dalje vodi kao
obveznik plaćanja.
3.Ova Odluka dostavit će se za potrebe daljnjeg
postupanja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Primošten – Službeniku za komunalne poslove odnosno
nadležnoj Poreznoj upravi
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Dana 29. veljače 2016. godine obratio se općini
Mario Jurin iz Primoštena, zamolbom. Klasa:400-08/1602/01; Ur.broj:15-16-31, zaprimljenom pod službenim
brojem 634 da istu razmotri Općinsko vijeće Općine
Primošten u smislu da ga oslobodi od plaćanja poreza na
tvrtku kao bivšeg vlasnika u međuvremenu odjavljenog
Obrta za proizvodnju i prodaju suvenira „ Baobab“.
Razmotrivši konkretnu zamolbu koju je podnositelj
potkrijepio Obrascem P-PPI s ispisom primitaka i
izdataka za sporno razdoblje i uvidom u Izvadak iz
Obrtanog registra nadležnog tijela, Općinsko vijeće
Općine Primošten slijedom iznijetog donijelo naprijed
citiranu Odluku.
Klasa: 400-08/16-02/01
Ur.broj: 2182/02-01-16-31/1
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

18. travnja 2016.
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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 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Odluke
„Bucavca“ d.o.o.
o uporabi dobitka za 2015. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten prima na znanje
Odluku „Bucavca“ d.o.o. o uporabi dobitka za 2015.
godinu, Klasa: 402-07/16-03/05; Urbroj: 379-03-16-10
, službeno zaprimljenoj dana 24. ožujka 2016. godine
pod rednim brojem pošiljke 966.
Članak 2.
Odluka iz članka 1. sastavni je dio ovog zaključka
i kao takva nalaze se u privitku istog.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine
Primošten”.
Klasa: 402-07/16-03/05
Ur.broj: 2182/02-01-16-10/1
Primošten, 01. travnja 2016.
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 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi

Z A K L J UČ A K
o
načelnom prihvaćanju Zamolbe za
postavljanje spomen ploče poginulim
žrtvama 22. svibnja 1944. godine
1.Općinsko vijeće Općine Primošten načelno
prihvaća Zamolbu za postavljanje spomen ploče
poginulim žrtvama 22. svibnja 1944. godine.
2. Poziva se podnositelj zamolbe da za potrebe
konačne odluke Općinskog vijeća dostavi konkretan
prijedlog lokacije na obali Rive žrtava Dvanjke.

18. travnja 2016.
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3. Zamolba iz točke 1. ove Odluke sastavni je njen
dio i kao takav nalazi se u privitku iste.
4.Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten“ .

2. Općinsko vijeće Općine Primošten potvrđuje da
je sklapanje Ugovora iz točke 1. ove Odluke u interesu
i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka
njenih građana.

Obrazloženje
Dana 23. ožujka 2016. godine Općinskom vijeću
Općine Primošten obratio se Josip Luketa iz Primoštena,
zamolbom, Klasa: 363-01/16-00/03; Ur.broj: 2182/0201-16-43.
Službeno zaprimljenom pod brojem 952, tražeći
od predstavničkog tijela općine dozvolu postavljanja
spomen ploče poginulim žrtvama 22. svibnja 1944.
godine na Dvanjkama koja bi se lokacija, kako to
podnositelj navodi u svojoj zamolbi, nalazila na Obali
Rive žrtava Dvanjke.
Raspravljajući o zamolbi podnositelja, budući je
Obala Rive žrtava Dvanjke općenit pojam kojim nije
određen lokacija na kojoj bi se spomen ploča postavila,
pozvat će se podnositelj zamolbe da dostavi konkretan
prijedlog iste kako bi predstavničko tijelo donijelo
odluku.
Slijedom iznijetog Općinsko vijeće zauzelo je načelan
stav i donijelo naprijed citirani zaključak.

3. Naprijed navedeni Ugovor iz točke 1. ove Odluke
sastavni je njen dio i kao takav nalazi se u privitku
iste.

Klasa: 363-01/16-03/03
Ur.broj: 2182/02-01-16-43/1
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

74

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“,
125/11 i 64/16) i članka 33. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj: 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu
poslovnog prostora
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o davanju suglasnost na Ugovor o zakupu poslovnog
prostora, Klasa: 740-06/16-02/23; Urbroj: 2182/02-16-1
od dana 29. ožujka 2016. godine, sklopljen između
Općine Primošten i Doma zdravlja Šibenik, ovjerenog
kod Javnog bilježnika Ljiljanka Malenica u Šibeniku,
Fra Stjepana Zlatovića 18, pod posl. br. OV- 2615/16 „
u Šibeniku, 29.03.2016. godine“.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten“ .
Klasa: 740-06/16-02/23
Ur.broj: 2182/02-01-16-1/1
Primošten, 01. travnja 2016.
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) i ponovnog pregleda i
ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave JN
9/15 – MV9/15, sukladno Rješenju Državne komisije
za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA:UP/
II-34-02/16-01/80; URBROJ: 354-01/16-10, od dana
01. ožujka 2016. godine kojim je poništena Odluka
o odabiru, Klasa: 340-03/15-01/1; Ur.broj: 2182/0202-15-6 ,donijeta dana 25. siječnja 2016. godine a
predmet vraćen Naručitelju na ponovno postupanje,
Općina Primošten iz Primoštena, Sv. Josipa 7; OIB:
:16878804200, Općinsko vijeće Općine Primošten, na
19. sjednici, od 01. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o odabiru
I.
Za predmet Kamenarski radovi za Ulicu bana Josipa
Jelačića u Primoštenu; evidencijski broj nabave: JN
9/15-MV 9 /15 , na osnovu rezultata ponovnog pregleda
i ocjene ponuda, odabire se kao najpovoljnija, ponuda
Ponuditelja „TEH GRADNJA“ d.o.o. iz Zagreba,
Ksenije Kantoci 3; OIB:13530191392 s cijenom ponude
bez PDV-a od 1.753.780,00kuna
/Slovima:milijunčesedamstopedesettritisućesedams
toosamdesetkuna/ odnosno ukupnom
cijenom ponude s PDV-om u iznosu od
2.192.225,00kuna

Stranica 8 - Broj 2
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/Slovima:dvamilijunastodevedesetdvijetisućedvjestodvadesetpetkuna/ koja ponuda u cijelosti zadovoljava
uvjete i kriterij natječaja.
II.
Sukladno članku 96. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda Javni Naručitelj obvezan je bez odgode dostaviti svakom ponuditelju odnosno svakom sudioniku
u drugom stupnju ograničenog postuzp0ka , pregovaračkog postupka s prethodnom objavom i natjecateljskog
dijaloga na dokaziv način ( dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava,
objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana
objave. Naručitelj nije obvezan uz zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dostaviti priloge zapisniku.
III.
Rok mirovanja iznosi deset (10) dana 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.
IV.
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.
Obrazloženje
Naručitelj je proveo otvoreni postupak javne nabave za kamenarske radove za Ulicu Josipa bana Jelačića u
Primoštenu, s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi radova te objavio
03. prosinca 2015. godine Poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u Elektroničkom oglasniku
javne nabave RH broj; 2015/S 002 – 0037423 i pripadajući Ispravak broj; 2015/S 014 –0038711.
Naručitelj je dana 25. siječnja 2016. godine donio Odluku o odabiru , Klasa: 340-03/15-01/1; Ur.broj: 2182/0202-15-6 . Na Odluku o odabiru žalio se ponuditelj “Delmat Galiot“ d.o.o. iz Splita.
Rješenjem Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, KLASA:UP/II-34-02/16-01/80; URBROJ:
354-01/16-10 od dana 01. ožujka 2016. godine, poništena je Odluka o odabiru a predmet vraćen naručitelju na
ponovno postupanje.
Sukladno navedenom Naručitelj je ponovno pristupio pregledu i ocjeni ponuda.
U predmetnom postupku dostavljeno je ukupno šest (6) ponuda:
1. ponuda„TEH GRADNJA“ d.o.o.. iz Zagreba,
Cijena ponude bez PDV-a: a 1.753.780,00kuna
Cijena ponude s PDV-om: 2.192.225,00kuna
2. ponuda; Naziv: „ SANIT GRADNJA“ d.o.o. iz Splita
Cijena ponude bez PDV-a: 1.805.821,75kuna
Cijena ponude s PDV-om: 2.257.277,19 kuna
3. ponuda; Naziv: „ DELMAT GALIOT“ d.o.o. iz Splita
Cijena ponude bez PDV-a: 1.941.875 ,00 kuna
Cijena ponude s PDV-om: 2.427.343,75kuna
4. ponuda; Naziv: „KAMENI ZID “ d.o.o. iz Drniša
Cijena ponude bez PDV-a: 1.595.420,00kuna
Cijena ponude s PDV-om: 1.994.275,00 kuna
5. ponuda; Naziv: „ GRADITELJ SVRATIŠTA“ d.o.o.
Cijena ponude bez PDV-a: 1.781.684,00kuna
Cijena ponude s PDV-om: 2.227.105,00kuna
6. ponuda; Naziv: „ KLESS“ d.o.o.
Cijena ponude bez PDV-a: 1.769.815,00kuna
Cijena ponude s PDV-om: 2.212.268,75kuna
U postupku pregleda i ocjene ponuda ponuditelja, svake pojedinačno, Naručitelj ni za jednu nije utvrdio
postojanje razloga za isključenje.
Naručitelj je sukladno članku 93. stavku 1. točki 2.i točki 8. Zakona o javnoj nabavi odbio tri (3) ponude
ponuditelja i to ponude ponuditelja: ad/ 3. „Delmat Galiot“ d.o.o. iz Splita; ponuditelj ad/ 4. „Kameni zid“ d.o.o.
iz Drniša i ponuditelj ad/ 6. „Kless“ d.o.o. iz Sesveta.

18. travnja 2016.
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Nijedan od naprijed imenovanih odbijenih ponuditelja nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom
za nadmetanje i ponuda svakog odbijenog ponuditelja ne ispunjava uvjete vezane uz svojstva predmeta nabave
te time ne ispunjava zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje, sve na način prikazan u pripadajućem Zapisniku
o pregledu i ocjeni ponuda.
Naručitelj je ocijenio valjanim tri (3) ponude ponuditelja i to ponude ponuditelja: ad/1 „Teh gradnja“ d.o.o.
iz Zagreba; ponuditelj ad/2 „Sanit gradnja“ d.o.o. iz Splita i ponuditelj ad/5 Graditelj svratišta“ d.o.o. iz Zagreba,
sve na način prikazan u pripadajućem Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.
Sukladno kriteriju za odabir ponuda Ponuditelja „TEH GRADNJA“ d.o.o. iz Zagreba, Ksenije Kantoci 3;
OIB:13530191392 s cijenom ponude bez PDV-a od 1.753.780,00kuna
/Slovima:milijunčesedamstopedesettritisućesedamstoosamdesetkuna/ odnosno ukupnom
cijenom ponude s PDV-om u iznosu od 2.192.225,00kuna
/Slovima:dvamilijunastodevedesetdvijetisućedvjestodvadesetpetkuna ocjenjena je je kao najpovoljnijom i
ponuda je koja u cijelosti zadovoljava uvjete natječaja i kriterij odabira najniže cijene.
Slijedom navedenog 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 pod I.
Temeljem članka 98. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi rok mirovanja iznosi deset (10) dana od dana dostave
Odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvog slijedećeg dana nakon dana dostave Odluke o
odabiru. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci pod III.
Slijedom navedenog a sukladno članku 96. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11 43/13,
143/13 i 13/14 – Odluka USRH), Naručitelj će Odluku o odabiru dostaviti objavom u Elektroničkom oglasniku
javne nabave RH. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci pod II.
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. Slijedom
navedenog odlučeno je kao u izreci pod IV.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se u roku od pet (5) dana primitka iste, sukladno članku 145. i 146 stavku 1. točki 4.
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) izjaviti žalba Državnoj
komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.
Klasa: 340-03/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-16-9
Primošten, 01. travnja 2016.
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”, broj 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 19. sjednici, od 01. travnja 2016. godine, donosi

Izmjene i dopune Plana nabave
Općine Primošten za 2016. godinu

Stranica 10 - Broj 2
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Članak 1.
U Planu nabave Općine Primošten za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Plan nabave) objavljenom u „Službenom
vjesniku Općine Primošten“ broj 1/16, mijenja se i dopunjuje dosadašnji članak 8. na način da sada glasi:
„ Sukladno članku 2. stavku 1.ovog Plana nabave i Pravilniku o provedbi postupaka bagatelne nabave Općine
Primošten „ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14,3/14 i 4/14 tijekom 2016. godine planira se nabava
bagatelne vrijednosti na način kako u nastavku slijedi:
Redni broj: EV – BAG 1/16
Predmet nabave: pomoćne potrepštine
procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 12.000,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 2/16
Predmet nabave: održavanju postojeće i nabavi nove informatičke opreme
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 20.000,00kuna
Redni broj: EV – BAG 3/16
Predmet nabave: nabava uredskog materijala za potrebe Općine Primošten na rok od 12 mjeseci
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 69.900,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 4/16
Predmet nabave: nabava poslova obvezatne /deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije/ na području Općine Primošten za 2014. godinu i Anex
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 31.500,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 5/16
Predmet nabave: nabava 19 rasvjetnih stupova visine 5m
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 169.290,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 6/16
Predmet nabave: nabava sustava vanjskog video nadzora /2. krak/
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 54.245,00 kn
Redni broj: EV – BAG 7/16
Predmet nabave: nabava sustava povezivanja optike /2.krak/
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 37.455,50kn
Redni broj: EV - BAG 8/16
Predmet nabave: nabava elektroinstalacija za rekonstr. jav. rasvjete za Jelačića
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 191.800,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 9/16
Predmet nabave: izrada suhozida na šetnici“ Bilo“
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 212.800,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 10/16
Predmet nabave: nabava pametnih klupa s internet paketom i instalacijama
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 80.564,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 11/16
Predmet nabave: dodatna nabava kamenarskih radova
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 497.000,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 12/16
Predmet nabave: nabava urbane opreme za Trg don Ive Šarića
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 159.998,40 kuna
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Redni broj: EV – BAG 13/16
Predmet nabave: dodatna nabava dodatnih radova na uređenju partera Ulice bana
Josipa Jelačića u Primoštenu
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 451.944,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 14/16
Predmet nabave: izrada energetskog pregleda i certifikata za4 posl. zgrade općine
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 10.800,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 15/16
Predmet nabave: nabava mljevenja kamena
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 63.411,40 kuna
Redni broj: EV – BAG 16/16
Predmet nabave: radovi izrade i ugradnje kamenih rubnjaka /za Jelačića/
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 390.402,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 17//16
Predmet nabave: Hortikulturno uređenje
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 75.385,60 kuna
Redni broj: EV – BAG 18/16
Predmet nabave: sanacija potpornog zida „Podakraj“
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 90.108,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 19/16
Predmet nabave: tisak službenog glasila općine
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 60.000,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 20/16
Predmet nabave: Usluge prijevoza s planiranjem i razastiranjem na plaži
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 120.480,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 21/16
Predmet nabave: uređenje i priprema plaža u Primoštenu / Velika Raduča/
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 21.000,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 22/16
Predmet nabave: uređenje okoliša stare škole i zgr. općine
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 69.000,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 23/16
Predmet nabave:„Primoštenski ribar“
a/ izrada modela u gipsu
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 65.000,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 24/16
Predmet nabave: nabava geodetskog snimka za projektiranje prometnice
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 16.520,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 25/16
Predmet nabave: lijevanje u bronci s prijevozom i montažom
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 128.500,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 26/16
Predmet nabave: izrada inox šahtova za Ulicu Josipa bana Jelačića
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Redni broj: EV - BAG 27/16
Predmet nabave: radovi rekonstrukcije centralne fontane u Primoštenu
Redni broj: EV - BAG 28/16
Predmet nabave: nabava tri parkirna automata „Citea Pin“ za parkirališta u Primoštenu
Redni broj: EV - BAG 29/16
Predmet nabave: izrada, dopremanje i ugradnja kamenih obloga postamenta rasvjetnog
stupa za Ulicu Josipa bana Jelačića u Primoštenu
Redni broj: EV - BAG 30/16
Predmet nabave: izrada inox šahtova za Trg don Ive Šarića u Primoštenu
Redni broj: EV - BAG 31/16
Predmet nabave: izrada, dopremanje i ugradnja kamenih rubnjaka oko stabala u
Ulici Josipa bana Jelačića u Primoštenu
Redni broj: EV - BAG 32/16
Predmet nabave:izrada geodetske podloge na lokaciji Marina Lučica – čest.
zem. 2144/2 k.o. Primošten
Redni broj: EV - BAG 33/16
Predmet nabave: oprema za dječje igralište u Općini Primošten
Nadalje iza dosadašnjeg rednog broja 5. nastavlja se slijedećim rednim brojevima i tekstom tako da dopunjeni
tekst u ovom dijelu nabave glasi:
1. usluge prijevoza ........................................................................................................................... 8.300,00 kn
2. održavanje sustava video nadzora ............................................................................................... 8.400,00 kn
3. geodetske usluge ........................................................................................................................... 3.900,00 kn
4. redizajn službene web stranice ................................................................................................... 3.000,00 kn
5. nabava potrošnog materijala za izradu skulpture ........................................................................ 9.000,00 kn
6. nabava usluga dizalice .................................................................................................................... .800,00 kn
7. popravak službenog vozila ........................................................................................................... 2.306,00 kn
8. materijal za utzvedbu vodovodn9h priključaka u Ul. Jelačića .................................................. 5.500,00 kn
9. implementacija mopdula za upravljanje imovinom ................................................................... .6.336,00 kn
10. materijal za priključni vod u Supljaku..................................................................................... 15.385,00 kn
Članak 2.
Ovaj Plan nabave objavljuje se na internetskim stranicama Općine Primošten i „Službenom vjesniku Općine
Primošten a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.
Klasa: 400-08/16-01/1
Ur.broj:2182/02-01-16-2
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

18. travnja 2016.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Broj 2 - Stranica 13

77

Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj: 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19. sjednici, od 01. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluke i Ugovore
o bagatelnoj nabavi tijekom 2016. godine
Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o davanju suglasnosti na provedene postupke bagatelne
nabave, pojedinačne odluke o odabiru odnosno prihvaćanju ponude u navedenim postupcima bagatelne nabave i
sklopljenim ugovorima za vremenskli period od 01.siječnja 2016. godine a zaključno s danom 01 travnja odnosno
privedenim kraju do dana održavanja sjednice predstavničkog tijela redom kako u nastavku slijedi:
UG. br.1
Redni broj: EV – BAG 3/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi uredskog materijala za potrebe Općine Primošten na rok od 12 mjeseci
2.Datum sklapanja: 21. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 69.900,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „PAPIRUS GRUPA“ d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.2
Redni broj: EV – BAG 4/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o provedbi poslova obvezatne preventivne deratizacije i
dezinsekcije n a području Općine Primošten za 2016. godinu
2.Datum sklapanja: 21. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 16.720 ,00 kuna / + 8.600,00 po ukazanoj potrebi/
4.Razdoblje za koje je sklopljen: za 2016. godinu
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „EKOCIJAN“ d.o.o. iz Zagreba, Našička 8
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.3
Redni broj: EV – BAG 5/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi 19 rasvjetnih stupova visine 5m
2. Datum sklapanja: 01. veljače 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 169.290,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Tvornica rasvjete“ DEKOR„ d.o.o. iz Zaboka, K.Š. Đalskog 27/1
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.4
Redni broj: EV – BAG 6/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava vanjskog video nadzora / za 2. krak/
2.Datum sklapanja: 19. siječnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 54.245,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.5
Redni broj: EV – BAG 7/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava povezivanja optike / za 2. krak/
2.Datum sklapanja: 20. siječnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 37.455,50 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
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5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.6
Redni broj: EV - BAG 8/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dopremanju,montaži i spajanju elektroinstalacija
za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici bana Josipa Jelačića
2.Datum sklapanja; 04. siječnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 191.800,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.7
Redni broj: EV - BAG 9/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi suhozida na šetnici Bilo
2.Datum sklapanja; 01. veljače 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 212.800,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113. brigade A26
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.8
Redni broj: EV - BAG 10/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi pametnih klupa s Internet paketom i instalacijama
2.Datum sklapanja; 16.veljače 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 80.564,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 75 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :“INCLUDE“ j.d.o.o. iz Solina, Kneza Trpimira 30 ,
6.Plaćanje: : sredstva TZ „Primošten“
Sukladno prethodno sklopljenom Sporazumu o nabavi pametnih
klupa s Internet paketom i instalacijama između Općine Primošten
i TZ „PRIMOŠTEN“ od dana 09. veljače 2016. godine
UG. br.9
Redni broj: EV - BAG 12/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi urbane opreme za Trg don ive Šarića
2.Datum sklapanja; 16.veljače 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 159.998,40 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :Obrta „ ARTA ZIP“ iz Zadra, Franka Lisice 2a,
6.Plaćanje: sredstva TZ „Primošten“
Sukladno prethodno sklopljenom Sporazumu o nabavi urbane
opreme za Trg don ive Šarića u Primoštenu između Općine
Primošten i TZ „PRIMOŠTEN“ od dana 08. veljače 2016. godine
UG. br.10
Redni broj: EV - BAG 13/16
2.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi dodatnih radova na uređenju partera Ulice Josipa bana Jelačića
2.Datum sklapanja; 12. veljače 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 451.944,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „Sanit gradnja“ d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 61,
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br.11
Redni broj: EV – BAG 14/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o izradi Energetskog pregleda i certifikata za 4 posl.opć.zgr.
2. Datum sklapanja: 10. veljače 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 10.800,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STABILNOST“ d.o.o. iz Splita, Kroz Smrdečec 41
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.12
Redni broj: EV – BAG 15/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi mljevenja kamena za potrebe Općine Primošten
2. Datum sklapanja: 10. veljače 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 63.411,40 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „KAVELJ“ d.o.o. iz Splita, Visoka 17
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.13
Redni broj: EV – BAG 17/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi hotikulture za uređenje 2. kraka Primoštena
2. Datum sklapanja: 10. veljače 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 75.385,60,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „CIB TRADE“ d.o.o. iz Šibenika, Daska 95
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
Objavljen: 26. veljače 2016. godine
UG. br.14
Redni broj: EV – BAG 18/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o sanaciji potpornog zida „Podakraj“
2. Datum sklapanja: 08. veljače 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 90.108,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Građevinski obrt „ART“ Vl. Antonio Bakotić iz Primoštena, Trn 28
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.15
Redni broj: EV - BAG 23/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi gipsanog modela kipa „Ribara“ u prirodnoj veličini po priloženoj maketi
2.Datum sklapanja; 24. veljače 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 65.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „PINNA SOUVENIRS“ Obrt za proizvodnju i
trgovinu / Vl. Akademski kipar Teo Baučić/ iz Stobreča, Splitska 16
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.16
Redni broj: EV - BAG 26/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade inox šahtova za Ulicu Josipa bana Jelačića
2.Datum sklapanja; 14. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 53.400,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „BROD AL “ d.o.o. iz Skradina , Milovici 58 ,
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br.17
Redni broj: EV - BAG 27/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova rekonstrukcije centralne fontane u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 14. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 84.527,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“CONTROL MATIK “ d.o.o. iz Šibenika, Dolačka 8,
Industrijska zona Podi
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.18
Redni broj: EV - BAG 28/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi tri parkirna automata „Citea Pin“ za parkirališta u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 25. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 159.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 40 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“I.P.C. “ d.o.o. iz Čakovca, Mihovljanska 82
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.19
Redni broj: EV - BAG 29/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dopremanju i ugradnji kamenih obloga postamenta
rasvjetnog stupa za Ulicu Josipa bana Jelačića u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 07. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 42.700,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel Sućurca, Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.20
Redni broj: EV - BAG 30/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade inox šahtova za Trg don Ive Šarića u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 24. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 15.100,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „BROD AL “ d.o.o. iz Skradina , Milovici 58 ,
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.21
Redni broj: EV - BAG 31/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dopremanju i ugradnji kamenih rubnjaka oko stabala u
Ulici Josipa bana Jelačića u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 21. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 97.200,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel Sućurca, Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.22
Redni broj: EV - BAG 32/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi geodetske podloge na lokaciji Marina Lučica – čest.
zem. 2144/2 k.o. Primošten
2.Datum sklapanja; 24. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 9.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„GEODEZIJA“d.o.o. iz Šibenika, Kralja Zvonimira 42
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br.23
Redni broj: EV - BAG 33/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi opreme za dječje igralište u Općini Primošten
2.Datum sklapanja; 23. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 132.963,25 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„STRIBOR OPREMA“d.o.o. iz Kopačeva Bilje, Dekanj Peti 10
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
2. Sve Odluke citirane u točki 1. ove Odluke sastavni
su dio ove Odluke i kao takvi nalaze se u njenom
privitku.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 330-01/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 01. travnja 2016.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten“ ,
Klasa: 340-03/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj: 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti
na načelni Sporazum
o reguliranju međusobnih odnosa na
izvanrednom održavanju državne
ceste D8 na dionici Autocamp Adriatic –
nadvožnjak Primošten A duljine 2,50 km
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o davanju prethodne suglasnosti na načelni Sporazum
o reguliranju međusobnih odnosa na izvanrednom
održavanju državne ceste D8 na dionici Autocamp
Adriatic – nadvožnjak Primošten A duljine 2,50 km
2. Naprijed navedeni načelni Sporazum iz točke 1.
ove Odluke sastavni je njen dio i kao takav nalazi se u
privitku iste.
3.Sukladno utvrđenim ovom Odlukom, ovlašćuje
se Načelnika općine Primošten da sklopi načelni
Sporazum.
5. . Po sklapanju Sporazuma istog će se prezentirati
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na konačni
tekst istog.

____________________
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Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine“,
broj 79/07, 113/08 i 43/09) i članka 33. Statuta Općine
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj
3/13 I 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19.
sjednici, od 01. travnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
prihvaćanju Godišnjeg programa mjera
za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti
za područje Općine Primošten za 2016.
godinu
1. Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća
Godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od
zaraznih bolesti za područje Općine Primošten za
2016. godinu
2. Godišnji program mjera iz članka 1. sastavni
je dio ovog zaključka i kao takav nalazi se u privitku
istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se objaviti u “Službenom vjesniku Općine
Primošten”.
Klasa: 740-06/16-02/15
Ur.broj: 2182/02-02-16-3
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
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PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
Primanju na znanje Izvješća o financijskom
poslovanju Komunalnog poduzeća
„Bucavac“ za 2015. godinu
1.Općinsko vijeće Općine Primošten prima na
znanje Izvješće o financijskom poslovanju Komunalnog
poduzeća “BUCAVAC” za 2015. godinu.
2. Izvješće Komunalnog poduzeća “Bucavac“ iz
članka 1. sastavni je dio ovog zaključka i kao takav
nalazi se u privitku istog.
3. Ovaj Zaključak će se objaviti u “Službenom
vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 402-07/16-03/05
Ur.broj: 2182/02-01-16-11/1
Primošten, 01. travnja 2016.

18. travnja 2016.

javne površine u Primoštenu bez obzira li se radi o
dosadašnjem ili novom korisniku ugostiteljskog objekta
za čije se potrebe namjerava postaviti štekat ako je u
službenim evidencijama postoji bilo kakva nepodmirena
obveza i stvarnog dugovanja prema Općini Primošten i/
ili korisniku općinskog proračuna.
2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Primošten za provođenje ove Odluke, kako u pogledu
postupanja da za potrebe sklapanja ugovora za to
zaduženi službenik Službe za komunalne poslove
iziđe na teren te izvidi koliko koji ugostiteljski objekt
može postaviti stolova na javnoj površini. Isto tako
i u pogledu stavljanja odgovarajuće odredbe u tekst
svakog Ugovora o zakupu javne površine zadužuje se
JUO na način da se u godišnje ugovore za štekate uvrstiti
odredba da se štekat na Rivi ne može postaviti bliže
2m od mora te da se naprijed navedeno ima smatrati
da je kršenjem navedenog ispunjen razlog za raskid
Ugovora o zakupu javne površine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 372-05/16-01/1
Ur.broj:2182/02-01-16-1
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

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 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
Općinskog vijeća o zakupu javne površine
za potrebe štekata u Primoštenu
s dosadašnjim ili novim korisnikom
ugostiteljskog objekta u slučaju postojanja
bilo kakvih nepodmirenih obveza i stvarnog
dugovanja prema Općini
Primošten i/ili korisniku općinskog
proračuna
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi
Odluku o zabrani sklapanja novih Ugovora o zakupu

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 svojoj 19. sjednici
održanoj dana 01. travnja 2016. godine, donosi:

ODLUKU
o zabrani sviranja žive muzike na štekatu
bez izričitog pismenog odobrenja Općine
Primošten
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o zabrani sviranja žive muzike na štekatu bez izričitog
pismenog odobrenja Općine Primošten.
2. U slučaju da se sklopi Ugovor o zakupu javne
površine za potrebe štekata i nakon sklapanja istog
utvrdi da je korisnik javne površine, u ovom slučaju
Zakupnik iste, zaredom dva (2) puta od strane
komunalnog redara bude pismeno opomenut za kršenje
zabrane, naprijed navedeno ima se smatrati da je

18. travnja 2016.
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ispunjen razlog za raskid Ugovora o zakupu javne
površine.

najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi
predmetni Ugovor o nabavi usluge.

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Primošten za provođenje ove Odluke, kako u pogledu
postupanja tako i u pogledu stavljanja odgovarajuće
odredbe u tekst svakog godišnjeg Ugovora o zakupu
javne površine na način da se u godišnje ugovore za
štekate uvrstiti da se naprijed navedeno ima se smatrati
da je ispunjen razlog za raskid Ugovora o zakupu javne
površine.

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

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

5. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude kao i
Ugovor o nabavi će se proslijediti naknadno Općinskom
vijeću radi davanja suglasnosti na istog.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 350-01/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 01. travnja 2016.

Klasa: 372-05/16-01/2
Ur.broj:2182/02-01-16-2
Primošten, 01. travnja 2016.

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

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 13/14-USRH) i članka 33. Statuta Općine
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj
3/013 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19.
sjednici, od 01. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izradi projektne dokumentacije za izradu
stepenica na brdu Gaj
s tri prilazne strane do spomenika
Gospe od Loreta
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi
Odluku o nabavi izrade projektne dokumentacije za
izradu stepenica na brdu Gaja s tri prilazne strane do
spomenika Gospe od Loreta. i to:
- sa zapadne strane od Punte Gaja do spomenika,
- sa južne strane od Lošćnjaka - Golina do
spomenika,
- i od mora sa strane Primoštena do spomenika sa
sjevera/.

____________________
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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 13/14-USRH) i članka 33. Statuta Općine
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj
3/013 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19.
sjednici, od 01. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi radova izrade stepenica na brdu
Gaj sukladno projektnoj dokumentaciji
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o nabavi radova izrade stepenica na brdu Gaj sukladno
projektnoj dokumentaciji Gaja s tri prilazne strane do
spomenika Gospe od Loreta. i to:
- sa zapadne strane od Punte Gaja do spomenika,
- sa južne strane od Lošćnjaka - Golina do
spomenika,
- i od mora sa strane Primoštena do spomenika sa
sjevera/.
2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine
Primošten za nabavku opisanoj u točki 1 ove Odluke i
za provođenje odgovarajućeg postupka nabave.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine
Primošten za nabavku opisanoj u točki 1 ove Odluke i
za provođenje odgovarajućeg postupka nabave.

3. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da nakon
provedenog postupka nabave donese Odluku o odabiru
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi
predmetni Ugovor o nabavi usluge.

3. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da nakon
provedenog postupka nabave donese Odluku o odabiru

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

Stranica 20 - Broj 2

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

5. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude kao i
Ugovor o nabavi će se proslijediti naknadno Općinskom
vijeću radi davanja suglasnosti na istog.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 350-01/16-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama
(“Narodne novine“, broj153/09, 63/11, 130/11, 56/123
i 14/14), točki II. Odluke o naploati naknade za
razvoj suistava odvodnje (“Službeni vjesnik Općine
Primošten“, broj 4/14) i članka 33. Statuta Općine
Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten», broj
3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19.
sjednici, od 01. travnja 2016. godine, donosi
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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 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
prihvaćanju Financijskog Plana
„PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.
za 2015. godinu
1. Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća
Financijski Plan „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.
za 2015. godinu.
2. Financijski Plan “PRIMOŠTEN ODVODNJE“
d.o.o. iz članka 1. sastavni je dio ovog zaključka i kao
takav nalazi se u privitku istog.
3. Ovaj Zaključak stupa danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 402-07/16-03/06
Ur.broj: 2182/02-01-16-4/1
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Plan gradnje
komunalnih vodnih građevina
„PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.
za 2016. godinu
1. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
na Godišnji Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
„PRIMOŠTEBN ODVODNJE“ d.o.o. za 2016.
2. Plan gradnje iz članka 1. ove Odluke financira
se iz sredstava naknade za razvoj sustava javne
odvodnje.
3 .Plan gradnje iz točke 1. ove odluke sastavni je
njen dio i kao takav nalazi se u privitku u iste.
4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Općine Primošten“..
Klasa: 363-01/15-03/03
Ur.broj: 2182/02-01-15-43/1
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

18. travnja 2016.

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. točke d. i e. 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 19. sjednici, od 01. travnja 2016. godine,
donosi

ODLUKU
o nabavi, dobavi, postavljanju,
montaži i spajanju četiri rasvjetna
stupa od 8m nasuprot kampa na potezu
Primošten – Dolac – magistrala
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju četiri
(4) rasvjetna stupa od 8m nasuprot kampa na potezu
Primošten – Dolac – magistrala (“Službeni vjesnik
Općine Primošten“, broj 2/16).

18. travnja 2016.
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2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke,
predmetna nabava sastoji se od:
iskopa kanala od 140m s postavom pijeska, odvodom
viška i zatrpavanjem dimenzija dxš 08x04m, iskopa
4 rupe za betonski temelj dimenzija 1x1x1,1m komplet
s šalovanjem, betoniranjem, ugradnjom ankera i
prolaznih cijevi fi 50mm, dobave i polaganja 168m
kabela PPOO – A 4x16mm2 , dobave i polaganja 153m
Fe Zn trake 25x3mm, dobave i 140m polaganja:trake
upozorenja, 147m GAL štitnika, 5 križnih spojnice
Zn/Zn, dobave i montaže
4 cestovne svjetiljke s
mogućnošću ugradnje regulacijske predspojne naprave
snage 150W tip Solenium SON- T- 150W FG Philips,
samo montaža 4 stupa 10m KORS / ukrcaj i prijevoz
i montaža komplet s dizalicom i liveliranjem/, dobava
i ugradnja 4 stupne razdjelnice, spajanje uzemljenja
stupova komplet s spajanjem na stup 4 instalacije stupa
kabelom PGP 3x2,5mm cc 9m kabela s spajanjem na
razdjelnicu s ožičenjem lampe uključujući ispitivan je
postojeće linije kabela pod zemljom te definiranje
smjera trase postojećeg kabela, kidanje kabela te
izrada rauchwem spojnice - 1 komplet te demontaža
postojećeg stupa od 6m – komplet s od spajanjem
razdjelnice uzemljenja i isto tako lampe s prijevozom
stupa do skladišta „ Bucavac“ d.o.o. u Primoštenu.
3. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi- Troškovniku„Marzes“ d.o.o. iz
Rogoznice, Trogirska 3; OIB:,OIB:03321518613,
službeno zaprimljenoj dana 31. ožujka 2016. pod
službenim brojevima 1055 Općina Primošten izravno
naručuje opisano u točki 1. ove Odluke po cijeni od
Općine od 44.125,00 kuna (slovima:četrdesetčetiritisuć
edevetstodvadesetpetkuna) uvećano za PDV odnosno u
ukupnom iznosu od 55.156,25 kuna ( slovima: pedesetp
ettisućastopedesetšestkunadvadesetpetlipa) s PDV-om.
4. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun.
5. Načelnik Općine Primošten i„Marzes“ d.o.o. iz
Rogoznice, međusobne odnose regulirat će posebnim
Ugovorom o opisanoj nabavi kojeg će se objaviti u
Tablici svih sklopljenih ugovora Općine Primošten koja
je javno objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr, tijekom tekuće godine a najkasnije do 5.
u narednom mjesecu u kojem je sklopljen konkretni
ugovor u koji će se proslijediti na prvu redovnu sjednicu
Općinskog vijeća radi davanja naknadne suglasnosti
predstavničkog tijela općine na isti.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:363-05 /16-01/7
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 01. travnja 2016.
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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. točke d. i e. 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 19. sjednici, od 01. travnja 2016. godine,
donosi

ODLUKU
o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i
spajanju šest stupova KORS od 4m i pet
stupova KORS od 6m za Široke od zadnjeg
stupa prema groblju
do samog ulaza u groblje
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju šest
stupova KORS od 4m i pet stupova KORS od 6m za
Široke od zadnjeg stupa prema groblju do samog ulaza
u groblje („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj
2/16).
2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke,
predmetna nabava sastoji se od:
iskopa kanala od 338m s postavom pijeska,
odvodom viška i zatrpavanjem dimenzija dxš
02x015m, iskopa 11 rupa za betonski temelj dimenzija
0,6x0,6x0,75m komplet s šalovanjem, betoniranjem,
ugradnjom ankera i prolaznih cijevi fi 50mm, dobave
i polaganja 404m kabela PPOO – A 4x16mm2 , dobave
i polaganja 370m Fe Zn trake 25x3mm, dobave i 338m
polaganja:trake upozorenja, 338m GAL štitnika, 18
križnih spojnice Zn/Zn, samomontaža 5komada stupa
KORS od 6m, dobava i montaža 6 stupova KORS od
4m, dobava i ugradnja stupne razdjelnice te dobava i
montaža 11 komada cestovne svjetiljke s mogućnošću
ugradnje regulacijske predspojne naprave snage 70W
tip Solenium SON- T- 150W FG Philips, spajanje
za 11 kom. uzemljenja stupova komplet s bužanjem
trake uzemljenja i spajanjem, 11 instalacije stupa
kabelom PGP 3x2,5mm cc4-69m kabela s spajanjem
na razdjelnicu s ožičenjem lampe uključujući štemanje
postojeće stope javne rasvjete te uvlačenje kabela s
spajanjem na stupnu razdjelnicu.
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3. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke
i ponudi- Troškovniku„Marzes“ d.o.o. iz Rogoznice,
Trogirska 3; OIB:,OIB:03321518613, službeno
zaprimljenoj dana 31. ožujka 2016. pod službenim
brojevima 1056 Općina Primošten izravno naručuje
opisano u točki 1. ove Odluke po cijeni od Općine od
93.513,00 kuna (slovima:devedesettritisućepetstotrinaes
tkuna) uvećano za PDV odnosno u ukupnom iznosu od
116.891,25 kuna kuna ( slovima: stošesnaesttisućaosam
stodevedesetjednukunudvadesetpetlipa) s PDV-om.
4. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun.
5. Načelnik Općine Primošten i„Marzes“ d.o.o. iz
Rogoznice, međusobne odnose regulirat će posebnim
Ugovorom o opisanoj nabavi kojeg će se objaviti u
Tablici svih sklopljenih ugovora Općine Primošten koja
je javno objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr, tijekom tekuće godine a najkasnije do 5.
u narednom mjesecu u kojem je sklopljen konkretni
ugovor u koji će se proslijediti na prvu redovnu sjednicu
Općinskog vijeća radi davanja naknadne suglasnosti
predstavničkog tijela općine na isti.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:363-05 /16-01/8
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 01. travnja 2016.
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. točke d. i e. 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 19. sjednici, od 01. travnja 2016. godine,
donosi

ODLUKU
o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i
spajanju 31-og ukrasnog stupa
tip Primošten beton sa svjetiljkom
za Bilo šetnicu uz more

18. travnja 2016.

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju 31og ukrasnog stupa tip Primošten beton sa svjetiljkom
za Bilo šetnicu uz more (“Službeni vjesnik Općine
Primošten“, broj 2/16).
2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke,
predmetna nabava sastoji se od: iskopa kanala komplet
s postavkom pijeska, odvodom viška i zatrpavanjem
dimenzija dxš 05x04m u dužini 450 m., iskopa rupe
za betonski temelj dimenzija 0.4x0.4x0.4m komplet s
šalovanjem, betoniranjem i ugradom ankera i prolaznih
cijevi fi 32 mm u količini 31 komad, dobave i polaganje
: kabela PPOO 3x4mm2 u dužini 540 m, užeta Cu 35
mm2 u dužini 540 m, trake upozorenja u dužini 450
m, GAL štitnika u dužini 450 m, križne spojnice Cu/
Cu. Uže.Uže. u količini 37 kom, ukrasnog stupa tip
Primošten beton sa svjetiljkom u količini 31 kom, N/Ž
kutije dimenzija 100x100 mm komplet s spajanjem
za svaki stup u količini 31 kom uključujući i spajanje
uzemljenja stupova komplet s stopicom i spajanjem u
količini 31 kom
Instalacija stupa kabelom PGP 3x2, 5mm cc1m
kabela s spajanjem na razdjelnicu i ožičenjem lampe.
3. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi- Troškovniku„Marzes“ d.o.o. iz
Rogoznice, Trogirska 3; OIB:,OIB:03321518613,
službeno zaprimljenoj dana 31. ožujka 2016. pod
službenim brojevima 1057 Općina Primošten izravno
naručuje opisano u točki 1. ove Odluke po cijeni od
140.320,00 kuna (slovima: stočetrdesettisućatristodvad
esetkuna) uvećano za PDV odnosno u ukupnom iznosu
od 175.400,00 kuna ( slovima: stosedamdesetpettisućač
etristokuna) s PDV-om.
4. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun.
5. Načelnik Općine Primošten i„Marzes“ d.o.o. iz
Rogoznice, međusobne odnose regulirat će posebnim
Ugovorom o opisanoj nabavi kojeg će se objaviti u
Tablici svih sklopljenih ugovora Općine Primošten koja
je javno objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr, tijekom tekuće godine a najkasnije do 5.
u narednom mjesecu u kojem je sklopljen konkretni
ugovor u koji će se proslijediti na prvu redovnu sjednicu
Općinskog vijeća radi davanja naknadne suglasnosti
predstavničkog tijela općine na isti.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:363-05 /16-01/9
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

18. travnja 2016.

SLUŽBENI VJESNIK 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. točke d. i e. 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 19. sjednici, od 01. travnja 2016. godine,
donosi

ODLUKU
o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži
i spajanju 25 komada ukrasnih stupova
tip Primošten /beton sa svjetiljkom/ za
Primošten šetnicu prema Bau bar
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju
25 komada ukrasnih stupova tip Primošten /beton
sa svjetiljkom/ za Primošten šetnicu prema Bau bar
(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 2/16).
2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke,
predmetna nabava sastoji se od: dobave i montaže
25 komada ukrasnih stupova tip Primošten /beton
sa svjetiljkom , dobave i ugradnje N/Ž kutije
dimenzija100x100mm komplet s spajanjem za
svaki stup / uk. njih 25/ s uioskopom za betonski
stup temeljaq dimenzija 0,4x0,4x0,10m komplet s
šalovanjem, betoniranjem, ugradnjom prolaznih cijevi
fi 32mm.
3.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi- Troškovniku„Marzes“ d.o.o. iz
Rogoznice, Trogirska 3; OIB:,OIB:03321518613,
službeno zaprimljenoj dana 31. ožujka 2016. pod
službenim brojevima 1054 Općina Primošten izravno
naručuje opisano u točki 1. ove Odluke po cijeni od
47.375,00 kuna (slovima: četrdesetsedamtisućatri
stosedamdesetpetkuna) uvećano za PDV odnosno u
ukupnom iznosu od 51.218,75 kuna ( slovima: pedes
etjednatisućadvjestoosamnaestkunasedamdesetpetlip
a) s PDV-om.
4. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun.
5. Načelnik Općine Primošten i„Marzes“ d.o.o. iz
Rogoznice, međusobne odnose regulirat će posebnim
Ugovorom o opisanoj nabavi kojeg će se objaviti u
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Tablici svih sklopljenih ugovora Općine Primošten koja
je javno objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr, tijekom tekuće godine a najkasnije do 5.
u narednom mjesecu u kojem je sklopljen konkretni
ugovor u koji će se proslijediti na prvu redovnu sjednicu
Općinskog vijeća radi davanja naknadne suglasnosti
predstavničkog tijela općine na isti.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:363-05 /16-01/10
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten
(Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19.
sjednici, od 01. travnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČ AK
o zamolbi za dodjelu javne površine
od 170m2
1. Općinsko vijeće Općine Primošten prima na
znanje zamolbu KRISTINE d.o.o. The Legends pub u
Primoštenu, Trg Don Ive Šarića Vl. Dragice Kramarić
za dodjelu javne površine od 170m2 na način da se
dodjela javne površine za potrebe štekata na području
Primoštena dodjeljuje sukladno važećim aktima koji
reguliraju dodjelu javne površine u tu svrhu.
2. Zamolba iz točke 1. ove Odluke nalazi se u privitku
ove iste i kao takva predstavlja njen sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom vjesniku Općine
Primošten«
Klasa: 363-01/16-03/03
Ur.broj: 2182/02-01-16-24/1
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

Stranica 24 - Broj 2
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten
(Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19.
sjednici, od 01. travnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje zamolbe
„KRISTINE“ d.o.o. za otpis dijela duga
na ime potroška vode
1. Općinsko vijeće prima na znanje zamolbu
KRISTINE d.o.o. The Legends pub u Primoštenu, Trg
Don Ive Šarića Vl. Dragice Kramarić za otpis dijela
duga na ime podmirenja računa„Vodovodu i odvodnju“
d.o.o. Šibenik za potrošak vode koji je zasad neutvrđen,
a odnosi se na vremensko razdoblje od 01. prosinca do
31. prosinca 2015. godine, a koju vodu koristi za potrebe
svog ugostiteljskog objekta u unajmljenom prostoru stare
zgrade općine u kojem je podnositeljica zamolbe ujedno
i Zakupoprimac prizemlja i kata zgrade temeljem ranije
sklopljenih ugovora o zakupu.
2. Utvrđuje se da podnositeljica zamolbe nije
predložila iznos za kojeg je tražila djelomičan otpis
duga na ime potroška vode tijekom mjeseca prosinca
2015. godine, slijedom koje činjenice ovo predstavničko
tijelo nije ni moglo raspraviti o zamolbi budući je ista
nepotpuna.
3. Općinsko vijeće će na nekoj od narednih sjednica
o zamolbi raspraviti čim podnositeljica Vijeću predoči
točan iznos za koje traži konkretni otpis, zajedno s
dokazima, dokumentacijom odnosno specifikacijom koja
se odnosi na iznos(e) utroška vode, ukupan, kao i onaj
djelomičan za kojeg drži da se treba otpisati jer ga, kako
u zamolbi navodi, zapravo nije potrošila.
4. Zamolba iz točke 1. ove Odluke nalazi se u privitku
ove iste i kao takva predstavlja njen sastavni dio.
5. Ovaj Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Općine Primošten“.
Klasa: 363-01/16-03/03
Ur.broj: 2182/02-01-15-24/01
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“,
125/11 i 64/16) i članka 33. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj: 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 19. sjednici, od
01. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Ugovor o zakupu poslovnog
prostora
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Ugovora
o zakupu poslovnog prostora, konkretno poslovnog
prostora površine 89,80m2 u sklopu Zdravstvene stanice
u Primoštenu koji u naravi predstavlja dio zgrade
izgrađene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten a koji
se ima zaključiti između Općine Primošten i Zavoda
za hitnu medicinu Šibensko kninske županije.
2. Općinsko vijeće Općine Primošten utvrđuje da je
sklapanje Ugovora iz točke 1. ove Odluke u interesu i
cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka njenih
građana.
3. Općinsko vijeće Općine Primošten suglasno je
da na ime korištenja poslovnog prostora Zavod za
hitnu medicinu Šibensko kninske županije obvezan
Općini Primošten kao Zakupodavcu plaćati mjesečnu
zakupninu u iznosu od 0,50 kuna po m2.
4. Sukladno utvrđenim ovom Odlukom, ovlašćuje
se Načelnika općine Primošten da sklopi Ugovor o
zakupu poslovnog prostora kojeg će po sklapanju
prezentirati Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti
na konačni tekst istog.
5. Naprijed navedeni Prijedlog Ugovora iz točke 1.
ove Odluke sastavni je njen dio i kao takav nalazi se
u privitku iste.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten“
Klasa: 340-03/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

18. travnja 2016.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
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Na temelju Ovršnog Zakona („Narodne novine”,
broj 112/12, 25/13 i 93/14), Zakona o obveznim
odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 412/08i
78/15) i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“, broj: 3/13 i 5/13), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 19. sjednici, od 01. travnja
2016. godine, donosi

ODLUKU
o
pokretanju postupka ovrhe zbog
nepodmirenih obveza i dugovanja prema
Općini Primošten
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o pokretanju postupka ovrhe zbog nepodmirenih
obveza i dugovanja prema Općini Primošten i to:
a/ za mjesečna odnosno povremena potraživanja
u slučaju kada je dug veći od 2.000,00 kuna (slovima:
dvijetisućekuna) i
b/ za trajna potraživanja u slučaju kada je dug veći
od 7.500,00 kuna (slovima: sedamtisućepetstokuna).
2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Primošten za provođenje ove Odluke.
3.Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 415-07/16-01/1
Ur.broj:2182/02-02-16-1
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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II
OPĆINSKI NAČELNIK
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Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine“,
broj 79/07, 113/08 i 43/09) i članka 45. Statuta Općine
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj
3/13 I 5/13 ), Načelnik Općine Primošten, dana 18.
ožujka 2016. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Godišnjeg programa mjera
za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za
područje Općine Primošten
za 2016. godinu
1. Načelnik Općine Primošten sukladno uputama
Zavoda za javno zdravstvo donosi Godišnji program
mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za
područje Općine Primošten za 2016. godinu
2. Program mjera Zavoda za javno zdravstvo
Županije Šibensko kninske Službe epidemiologije Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama,
štetenih člankonožaca /arthropoda/ i štetnih glodavaca
čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje
mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javno zdravstevene važnosti za Općini Primošten u
2016.. godini „ Primošten, siječanj 2016.“ službeno
zaprimljenog 11.veljače 2016 godine pod rednim
brojem pošiljke 452 sastavni je dio ove Odluke i kao
takav nalazi se u privitku iste.
3. Ova Odluka naknadno će se proslijediti
Općinskom vijeću Općine Primošten na raspravljanje
na jedenoj od narednih sjednica.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se objaviti u „Službenom vjesniku Općine
Primošten„
Klasa: 740-06/16-02/15
Ur.broj: 2182/02-02-16-2
Primošten, 01. travnja 2016.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine”, broj 91/11, 83/13,143/13 i
13/14) i članka 45 Statuta Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Načelnik
Općine Primošten, dana 18. ožujka 2016. godine,
donosi

IV. Izmjene i dopune
PRAVILNIKAO PROVEDBI
POSTUPAKA NABAVE
BAGATELNE VRIJEDNOSTI
1. U Pravilniku o provedbi postupaka bagatelne
nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten
objavljenom u Službenom vjesniku Općine Primošten
broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14 mijenjaju se i dopunjuju
dosadašnji članci 7. stavak 10 i članak 8. stavak 7 kojima
se regulira način postupanja uskraćenom postupku
bagatelne nabave na način da se:
U tekstu istih briše se prva riječ “Iznimno i zarez iza
nje” tako da oba citirana stavka počinju riječima “Po
skraćenom postupku... te dalje nastavljaju u cijelosti
dosadašnjim tekstom.
2. U članku 7. mijenja se i dopunjuje stavak 10 tako
da glasi:
„ Poziv na dostavu ponuda upućuje se na dokaziv
način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od
gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće
o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom) u
primjerenom roku. Po zaprimanju ponude dostavljene
bez prethodnog slanja poziva na dostavu, Naručitelj
može u skraćenom postupku izravno prihvatiti ponudu
koja zadovoljava traženim uvjetima Naručitelja.
3. U članku 8. mijenja i dopunjuje stavak 7. tako da
glasi:
„ Poziv na dostavu ponuda upućuje se na dokaziv
način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od
gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće
o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom) u
primjerenom roku. Po zaprimanju ponude dostavljene
bez prethodnog slanja poziva na dostavu. Naručitelj
može u skraćenom postupku izravno prihvatiti ponudu
koja zadovoljava traženim uvjetima Naručitelja.
4. Pravilnik će se objaviti u „Službenom vjesniku
Općine Primošten” i na službenoj stranici Naručitelja:
www.primosten.hr.
Klasa: 023-01/14-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-16-4
Primošten, 18. ožujka 2016.
OPĆINA PRIMOŠTEN

18. travnja 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________

III.
PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o.
1

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama
(“Narodne novine”, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13
i 14/14) Uprava društva Primošten odvodnja d.o.o., uz
suglasnost Skupštine društva, dana 1. veljače 2016.
godine donosi

P LA N
gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2016. godinu
Članak 1.
Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se
godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina na
području Općine Primošten za 2016. godinu, procijenjeni
iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina
iz Plana i izvori financiranja.
Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka
1. ovog Plana podrazumijevaju se građevine za javnu
odvodnju.
Članak 3.
U 2016. godini financirati će se gradnja komunalnih
vodnih građevina na području Općine Primošten u
ukupnom procijenjenom iznosu od 1.380.000,00 kuna
kako slijedi:
• Sanacija kanalizacijske mreže – Trg don Ive Šarića
– vrijednost radova: 430.000,00 kn
• Nabava pumpi za novu CS – Trg don Ive Šarića –
vrijednost: 100.000,00 kn
• Sanacija oštećenja zida glavne sabirne jame uz
zgradu kolektora, te formiranje školjere – vrijednost:
250.000,00 kn
• Projekt oborinske odvodnje za zonu oko rotora (ulaz
u Primošten) – vrijednost radova: 600.000,00 kn
Članak 4.
Gradnja komunalnih vodnih građevina iz članka 3.
ovog Plana financirati će se iz izvora kako slijedi:
1. Sredstva prikupljena iz naknade za razvoj sustava
javne odvodnje na području Općine Primošten (planirano
1.000.000,00 kn)
2. Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna
(planirano 380.000,00 kn)
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Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu 1. veljače 2016. godine, a
objavljuje se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“,
te na web stranici društva Primošten odvodnja d.o.o.
PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o.
Direktorica
Jagoda Perković, v. r.
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Članak 2.
Sukladno točci 1. ove Odluke, buduća suradnja Općine Primošten i Općine Malé Dvorníky
sukladno članku 2. Europske okvirne konvencije o
prekograničnoj suradnji znači svako usklađeno djelovanje s namjerom jačanja i poticanja susjedskih
odnosa između teritorijalnih jedinica ili vlasti ili više
ugovornih strana te sklapanje u tu svrhu potrebnih
sporazuma i dogovora, poduzme određene predradnje
u smislu realizacije suradnje.

____________________

IV.
TAJNIK
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Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine
Primošten“ br. 5/13) u Odluci o sklapanju Ugovora
o partnerstvu i uzajamnoj suradnji Općina Primošten
i Općine Primošten / Republika Hrvatska / i Općine
Malé Dvorníky / Slovačka Republika / objavljenom
u „Službenom vjesniku Općine Primošten“, broj 3/13
i 5/13 uočena je tiskarska pogreška, te Tajnik Općine
Primošten daje:

I S PRAVAK
Tekst Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten
objavljene u „Službenom vjesniku Općine Primošten“
broj 1/16, briše se tako da ispravljen treba da glasi:
„Na temelju članka 14. - 17. Zakona o lokalnoj i
područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (« Narodne novine
« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 106/03,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 –
proč. tekst i 137/15 – ispr. ) sukladno članku 33. stavku 1.
točki. 15. Statuta Općine Primošten ( „ Službeni vjesnik
Općine Primošten „ broj: 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće
Općine Primošten na svojoj 18. sjednici održanoj dana
07. ožujka 2016. godine donosi:

ODLUKU
o namjeri uspostavljanja suradnje
Općine Primošten /
Republika Hrvatska /
i
Općine Malé Dvorníky
/ Slovačka Republika /
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten utvrđuje da
između Općine Primošten /Republika Hrvatska / i
Općine Malé Dvorníky /Slovačka Republika/ postoji
namjera uspostavljanja prekogranične suradnje.

Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje
Načelnika Općine Primošten da temeljem ove Odluke
poduzme određene predradnje u smislu definiranja
područja suradnje dvaju općina što će kada se za to
ispune preduvjeti regulirano posebnim Ugovorom o
partnerstvu i uzajamnoj suradnji.
Članak 4.
Prijedlog Ugovora iz članka 4. ove Odluke naknadno će se proslijediti Općinskom vijeću na narednoj sjednici radi daljnjeg raspravljanja i odlučivanja
o istom.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
donošenja a objavit će se u „ Službenom vjesniku
Općine Primošten“.“
Klasa: 018-01/16-01/01
Ur.broj: 2182/02-03-16- 3
Primošten, 18. travnja 2016.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN
TAJNIK
Dijana Rinčić dipl. iur., v. r.
____________________
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Izdavač: OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, 22202 PRIMOŠTEN
Uređuje: Stipe Petrina, tel. 022/571-900, fax: 022/571-902
www.primosten.hr, info@primosten.hr
Tisak: ALFA-2 d.o.o.
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