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I.
OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PRIMOŠTEN

158
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, na 22. sjednici, od  dana 10. listopada 2016. 
godine, donosi

ODLUKU
o uzimanju u zakup novog poslovnog 
prostora za potrebe daljnje obrade 

segmenata skulpture  
Gospe od Loreta mozaikom

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi 
Odluku o uzimanju u zakup poslovnog prostora za 
potrebe daljnje obrade segmenata skulpture  Gospe od 
Loreta mozaikom, sve  sukladno idejnom  rješenju i 
pripadajućoj projektnoj dokumentaciji za  „Spomenik 
Gospe od Loreta“. 

Odgovarajućom zatvorenom halom smatrase 
skladišni prostor lociran  na području  Zagreba,  tlocrtne 
površine od najmanje 100m2  natkrivenog prostora sa 
obaveznom najmanjom  širinom  ulaza od m i visi-
nom od 6 – 8 m   za vremenski period od 6 mjeseci s 
mogućnošću produljenja navedenog roka po stvarnoj 
ukazanoj potrebi.

2.Općinsko vijeće Općine Primošten ujedno daje 
suglasnost na Odluku načelnika  o uzimanju u zakup 
poslovnog prostora za potrebe daljnje obrade segmenata 
skulpture Gospe od Loreta mozaikom , Klasa: 410-
15/16-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-16-5, od dana 26. 
kolovoza 2016. godine,na sve predradnje  i aktivnosti u 
sklopu postupanja u smislu objave Javnog  poziva  za 
dostavu ponuda, realizacije predmetnog zakupa hale 
potrebne od  momenta početka lijepljenja mozaika, čime 
se stvaraju  preduvjeti da odabrani umjetnici krenu u 
izradu skulpture  Gospe od Loreta naravne veličine, sve 
sukladno idejnom rješenju,  projektnoj  dokumentaciji i 
ponudi „Štedbanka“d.d.  iz Zagreba, Slavonska avenija 
3; OIB: 58063089591,kojom je ponuditelj Zakupo-
davacponudio u zakup skladišni prostor površine 100.
m2 za razdoblje od  dana obo stranog sklapanja ugovora 
odnosno od dana rujna 2016.  do 28.02 2017. u trajanju 
od 6 mjeseci. Citirana ponuda  dana 22. kolovoza 2016. 
godine službeno je zaprimljena pod rednim brojem 2577. 

3. OdlukaNačelnika o uzimanju u zakup poslovnog 
prostora za potrebe daljnje obrade segmenata skulpture 
Gospe od Loreta mozaikom, Klasa:410-15/16-01/1; 
Ur.broj: 2182/02-02-16-5, od dana  26. kolovoza 2016. 
godine  Ponuda   ponuditelja iz prethodne točke2.  čija 

ponuda   za cijeli rok trajanja zakupa odgovara iznosu   
od  520 eura ( slovima: pestodvadeseteura)  u  koji  
iznos  nije  uračunat   iznos  PDV-a   odnosno  plativo 
u kunama, obračunato po srednjem  tečaju HNB na  
dan plaćanja i uvećanom za iznos PDV-a i  pripadajući 
Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Klasa: 410-15/16-
01/1; Ur.broj: 2182/02-02-16-6, od dana 07. rujna 2016. 
godine, 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: 410-15/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-7
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

159
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, na 22. sjednici, od  dana 10. listopada 2016. 
godine, donosi

Z A K L J UČ A K 
 o utvrđenju statusa prve  hale - skladišnog 

prostora “FADALTI” d.o.o. 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten  utvrđuje da 
se prvo zakupljena hala u vlasništvu „FADALTI“ d.o.o.  
temeljem Ugovora o zakupu skladišnog  prostora,  Klasa: 
410-15/14-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-15-6 sklopljenog 
dana  od dana 18. studenog  2015. godine,uporedo novo 
zakupljenom  poslovnom prostoru “Štedbanke“ d.d 
temeljem  Ugovora  o zakupu poslovnog prostora, , Klasa: 
410-15/16-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-16-5sklopljenog 
dana 26. kolovoza 2016. godine,koristi  skladišni prostor 
na način kako je ugovoreno, sve dok postoji stvarna 
potreba za istim  tijekom realizacije projekta“ Spomenik 
Gospe od Loreta“.

2.Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje 
Načelnika Općine Primošten da po ukazanoj potrebi, 
za slučaj promjerne   okolnosti  sklopi Anex  osnovnog  
Ugovora o zakupu skladišnog prostora  kojim  će 
regulirati međusobna  prava  i obveze obaju ugovornih  
strana. 

3. Oba Ugovora iz točke 1. ovog Zaključka sastavni 
su njegov dio ui kao takvi nalaze se u privitku istog. 
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4. Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja, a 
objavit će se u «Službenom vjesniku Općine Primošten« 

Klasa: 410-15/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-8
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

160
Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne 

novine”, broj  91/11, 83/13, 143/13 i 13/14)-Odluka 
USRH) odnosnoPravilnika o provedbi postupaka  
nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14, 4/14 i 1/16)  i članka 
33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 3/013 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 22. sjednici, od dana 10. listopada 2016. 
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Dinamičkog 

Plana izrade Spomenika  Gospe od Loreta

Članak  1.
Općinsko vijeće  prihvaća Dinamički Plan izrade 

Spomenika  gospe od Loreta sukladnog pripadajućoj 
projektno dokumentaciji ZOP  19/ 2014 “Rujan 20126.“  
Glavnog  i  Izvedbenog projekta Izrađivača  ARHEO“ 
d.o.o.  iz Zagreba, Tomislavova  11,  Gl. projektant  Aron 
Varga  dipl. ing  arh. 

Članak  2.
Dinamički plan. iz točke 1 ovog  zaključka   sastavni 

je njegov dio i kao takav nalazi se u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom  donošenja, a 

objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten”.

Klasa: 373-01/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 10. listopada 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: 73/13 
i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 22. 
sjednici, od 10.  listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Anex Ugovora o 

kreditu

1.Općinsko vijeće donosi Odluku o davanju 
suglasnost na:

   - Anex broj 1. Ugovora o kreditu br. 151119358229 
sklopljen dana 09. rujna 2016.godine, Klasa: 740-06/16-
01/10; Ur.broj:2182/02-02-1-2 .

2. Anex  Ugovora 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: 740-06/16-01/10
Ur.broj: 2182/02-01-16-2/1
Primošten, 10. listopada2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

162   
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 22. sjednici, od dana 10. listopada 2016. 
godine, donosi

 Izmjene i dopune Plana nabave
Općine Primošten za 2016. godinu

Članak 1.
U  Planu nabave Općine Primošten za 2016. 

godinu (u daljnjem tekstu Plan nabave) objavljenom 
u „Službenom  vjesniku Općine Primošten“ broj 4/16  
mijenja se i dopunjuje  dosadašnji članak 8. na način da 
se   iza dosadašnjeg rednog broja 79 nastavlja na način 
kako u nastavku slijedi:

Redni broj: EV – BAG 80/16
Predmet nabave: nabava vertikalne signalizacije  za  

Marinu   Lučicu u Primoštenu
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 25.750,00 

kuna



Stranica 6 - Broj 5            SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN          18. listopada 2016.

Redni broj: EV – BAG 81/16
Predmet nabave: radovi iskopa kanala za „Super uho“ u Primoštenu
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 24.000,00 kuna 

Redni broj: EV – BAG 82/16
Predmet nabave: nabava betona za potrebe tijekom  2016.
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 50.000,00 kuna 

Redni broj: EV – BAG 83/16
Predmet nabave: nabava usluga zaštitara /radi zaštite općinske imovine /
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 109.440,00 kuna 

Redni broj: EV – BAG 84/16
Predmet nabave: radovi održavanja dizala Zdravstvene stanice u Primoštenu
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 12.000,00 kuna
                            /fi nancira županijski proračun/
  
Redni broj: EV – BAG 85/16
Predmet nabave: radovi postavljanja instalacija za napajanje koncerta „Super 
                            uho“ i napajanja igrališta  u Primoštenu, 
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 28.305,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 86/16
Predmet nabave: nabava, dopremanje i postavljanje rubnjaka za boćalište 
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 25.244,53 kuna 

Redni broj: EV – BAG 87/16
Predmet nabave: izrada betonskih elemenata za  Spomenik Gospe 
          Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 112.585,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 88/16
Predmet nabave: usluge pomicanja i transporta betonskih segmenata dizalicom
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 15.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 89/16
Predmet nabave: radovi sanacije šetnice Velika Raduča- Auto kamp Dolac
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 400.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 90/16
Predmet nabave: III Faza radova / građevinski i obrtnički/ za Spomenik Gospe od Loreta
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 163.680,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 91/16
Predmet nabave: nabava stolnog računala s dva monitora i Windows-om 10
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 12.210,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 92/16
Predmet nabave: Kamenarski radovi za  Spomenik Gospe od Loreta
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 338.490,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 93/16
Predmet nabave:  nabava izrade ograde uz bronci
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 80.850,00 kuna

Redni broj:: EV – BAG 94/16
Predmet nabave:  nabava kamena za školjeru
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 80.850,00 kuna

Redni broj:: EV – BAG 95/16
Predmet nabave:  nabava usluga organizacije Team buildinga“
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 46.400,00 kunao nabavi 
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Redni broj:: EV – BAG 96/16
Predmet nabave: nabava sustava video nadzora za Supljak
                            Procijenjena vrijednost nabave:13.625,00 kuna
b/
Predmet nabave:  dodatna nabava za sustav video nadzora na Bedemu
                            Procijenjena vrijednost nabave13.625,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 97/16
Predmet nabave:  nabavi radova  na instalaciji na  skalama  preko depadanse
                             Procijenjena vrijednost nabave:13.495,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 98/16
Predmet nabave:  izgradnje objekta Ogranak  vodovodne mreže 
                             Ulice  glavičice u Primoštenu (DN 100mL =95 m)
                             Procijenjena vrijednost nabave:86.870,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 98/16
Predmet nabave:  izrada projektne dokumentacije spojne pristupne ceste na vrh Gaja
                             sa magistralom D8 
                             Procijenjena vrijednost nabave:15.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 99/16
Predmet nabave: nabava usluga tijekom odlaska općinske delegacije u Loret - Italija
                            Procijenjena vrijednost nabave:15.000,00 kuna

„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, 4/14 i 2/16 ) tijekom 2016. godine planira 
se nabava bagatelne vrijednosti  na način da se iza dosadašnjeg rednog broja  nastavlja slijedećim rednim brojevima 
tako da bagatelna nabava  treba da glasi: 

Za  nabave do 10.000,00 kn bez  obveze  sklapanja ugovora: 
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 izvedbu vodovodnih  priključaka  u Ul. Jelačića ............................................ 5.500,00 kn
9.  implementacija modula za upravljanje imovinom ............................................................ .6.336,00 kn
10. materijal za priključni  vod u Supljaku ............................................................................ 15.385,00 kn
11. usluge objave  čestitki /šibenski portal/ ............................................................................. 5.000,00 kn
12. usluge objave  oglasa uskršnje  čestitke /Šibenski list/ ........................................................ 432,00 kn
13. usluge snimanja iz zraka dronom  ..................................................................................... 7.000,00 kn
14. usluge  izgradnje  računalnih  aplikacija za vrtić............................................................... 1.020,00 kn
15. nabava  informatičke  opreme  ........................................................................................... 8.000,00kn
16. usluge nadzora elektroinstalacija /spomenik Gospe od Loreta ......................................... 5.000,00 kn
17. materijal za izvedbu vodovodnih  priključaka  u Ul. Jelačića ........................................... 7.200,00 kn
18.  demontaža postojeće i dobava  i montaža nove GK obloge ............................................. 2.828,80 kn
19. sanacija potpornog zida u moru i dijelu javne površine „Podatok .................................... 8.353,00 kn  
20. nabava zidne svjetiljke BACH .......................................................................................... 2.789,00 kn
21.uređenje dijela prostora crkvene kuće Široke ..................................................................... 9.900,00 kn
22.stručni nadzor nad elektroinstalacijama „Primošten  šetnica-istočni dio/ .......................... 3.500,00 kn
23.popravak  službenog  vozila  ................................................................................................. 936,85 kn
24. nabava ploča radi postavljanja ispod tuševa na kovanice................................................. .1.528,15 kn
25. uklanjanje vozila  s javne  površine  .................................................................................. 2.500,00 kn
26. nabava drona DJI Phantom 3 Profesional  ........................................................................ 7.918,00 kn 
27. održavanje raspložive i nabavi nove informatičke  opreme .............................................. 2.430,00 kn
28. nabava geodetskog  iskolčenja obuhvata  parkinga Marina Lučica  
     uz označavanje visine repera  ............................................................................................. 5.000,00 kn   
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29. usluge rada bagerom i  kamionom za plažu  Popažo ........................................................... .6.500,00 kn 
30.  usluge tijekom vježbe  civilne zaštite ...................................................................................2.159,29 kn
31. plažni sigurnosni materijal ....................................................................................................9.695,00 kn
32. izrada kolor plakata za svečani otvorenje Zdravstvene  stanice ...............................................500,00 kn
33. usluge rada dizalicom  ...........................................................................................................3.200,00 kn
34.usluge prijevoza tucanika za plažu Pod Bok (Bilo)  ...............................................................2.000,00 kn
35. nabava, dopremanje i postavljanje 2 prometna ogledala .......................................................7.600,00 kn
36. nabava usluga tijekom akcije „Darujmo krv- darujmo život“ ...............................................4.493,87 kn
37. usluge objave  2. ponovne javne rasprave/ 6.izmjene PPUO ................................................3.168,00 kn
38. usluge promocije u TV emisiji „Ćakula kroz život“ .............................................................2.000,00 kn
39. nabava licence Poslovna hr - Preminum  paketa ...................................................................4.500,00 kn
40. nabava kabela s utičnicama  i kabelima za Watter screen instalacije  ...................................3.400,00 kn
41. nabava priključnice sa stalnim  napajanjem – zs naplatni parking  ..........................................388,00 kn
42. nabava utičnica  na ormar „kod Guste“/ za potrebe koncerata/ ................................................950,00 kn
43. izrada revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara  .............................................7.470,00 kn
44. redoviti servis mopeda ..............................................................................................................424,00 kn
45. nabava prijevoza materijala Verona – Zagreb / III. Faza spomenika/  ..................................4.489,14 kn
46. nabava usluga uklanjanja i prijevoza brodova ..........................................................................900,00 kn
47. nabava usluga tijekom  posjeta delegacije Male  Dvornike ..................................................9.900,00 kn

Članak 2.
Sukladno članku 2. stavku 2.i 3. planira se nabava male vrijednosti na način kako slijedi:

Ev.     predmet       proc.vr           vrsta            sklapa li     plan. poč     plan.                               pozicija
br       nabave         nabave           postupka    se ug. Ili      post.           trajanje                          proračuna
                                 u kn.            nabave       okv. sp.                          ug. ili okv.sporazum

1. nabava električne                 otvoreni         Ug. o jav.       03.10        12 mj.
     energije                              postupak         nabavi                                                                  JN-1/16
     400.000,00 kuna                                        roba                                                                   R048, 027 

2.  pristupne stepenice 
    za  vrh Gaja                        otvoreni           Ug. o jav.       15.11.      120 dana
                                              postupak           nabavi                                                                JN-2/16

Članak 3.
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:2182/02-01-16-5
Primošten, 10. listopada 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 22. sjednici, od 10. listopada 2016. godine, donosi

PLAN NABAVE
Općine Primošten za 2016. godinu

/ pročišćeni tekst/

Članak 1.
Plan nabave Općine Primošten za 2016. godinu (u daljnjem tekstu Plan nabave) donosi se za proračunsku 2016.

godinu u roku od 60 dana od dana donošenja Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu odnosno fi nancijskog 
plana.
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Članak 2.
 Nabave bagatelne vrijednosti su nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna a 

manja od 200.000,00 kuna za robe i usluge odnosno do 500.000,00 kuna za radove.
Nabave male vrijednosti su nabave su nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 

kuna za robe i usluge odnosno jednaka ili veća od 500.000,00 kuna za radove.do vrijednosti europskih pragova.
Nabave velike vrijednosti su nabave čija je procijenjena vrijednosti iznad europskih pragova.

Članak 3.
 Za nabavu čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna a manjaod 200.000,00 kuna za 

robe i usluge odnosno manja od 500.000,00 kuna za radove, u Plan nabave unose  podaci o predmetu nabave i 
procijenjenoj vrijednosti nabave. 

   U svrhu poštivanja osnovnih načela  javne nabave te zakonitog, namjenskog i   svrhovitog trošenja proračunskih 
sredstava internim  Pravilnikom Općine Primošten uređuje se postupak koji  prethodi  stvaranju ugovornog odnosa 
za nabavu robe, radova i usluga procijenjene  vrijednosti  do 200.000,00 kuna za  nabavu roba i usluga odnosno  
500.000,00 kuna za  nabavu radova ( u daljnjem tekstu: bagatelne  vrijednosti ) za koje sukladno odredbama  Za-
kona o javnoj nabavi ne postoji obveza  provedbe postupaka javne nabave. 

Postupak pripreme i provedbe bagatelne nabave može biti redovan ili skraćeni samo u  izuzetnim  slučajevima  
što se sukladno članku 18. stavku 3. utvrđuje internim aktom -   Pravilnikom o provedbi postupaka bagatelne 
vrijednosti Općine Primošten kojeg donosi Načelnik Općine Primošten.

Članak 4.
Plan nabave obuhvaća jednako bagatelnu nabavu kao i javnu nabavu radova, roba i usluga a sadrži podatke o 

evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a, vrsti postupka javne 
nabave uključujući i nabavu usluga iz Dodatka II B Zakona, podatak da li se sklapa ugovor o javnoj nabavi ili 
okvirni sporazum, odnosno da li se sklapa Ugovor  bagatelnoj nabavi uređuje do u detalje interni akt - Pravilnik 
o provedbi postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 
4/14 ), planirani početak postupka nabave te planirano trajanjetakvog ugovora ili okvirnog sporazuma te napomenu 
ukoliko je potrebna.

Članak 5.
Plan se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati a sve izmjene i dopune Plana bit će vidljivo 

označene rednim brojem u odnosu na osnovni Plan.
Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune tijekom tekuće godine odmah se objavljuju i moraju biti dostupni 

na internetskim  stranicama Općine Primošten www.primosten.hr najmanje do 30. lipnja 2017. godine.
Općina Primošten kao Javni naručitelj obvezna je Upravi za sustav javne nabave Ministarstvu gospodarstva, rada 

i poduzetništva dostaviti podatke o svojim internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan nabave uključujući 
i sve njegove  izmjene i dopune tijekom tekuće godine za koje se ukaže potreba.

Općina Primošten sukladno internom  aktu za bagatelnu nabavu  dužna je redovito ažurirati podatke u Tabeli 
svih sklopljenih ugovora tijekom tekuće godine .    

Članak 6.
Općina Primošten obvezna je voditi Registar Ugovora o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Registar) te sve 

njegove podatke ažurira Služba Tajništva osim u pogledu praćenja  plaćanja po sklopljenim ugovorima koje po-
datke  ažurira Služba fi nancija i računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, najmanje svakih 
šest (6) mjeseci tijekom godine. Registar je Općina Primošten dužna objaviti na svojim internetskim  stranicama.

Članak 7.
Općina Primošten može započeti postupak javne nabave i prije donošenja Plana nabave sukladno Zakonu o 

javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11,  83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka USRH).

Članak 8.
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, 4/14 i 1/16) 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
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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 Primoštenna 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: 497.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 11/16
Predmet nabave: dodatni van troškovnički radovi za Trg  don Ive Šarića u Primoštenu
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 499.000,00 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

Redni broj: EV – BAG 13/16
Predmet nabave: nabava dodatnih radova na uređenju partera Ul. Bana J. Jelačiča
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 451.944,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 14/16
Predmet nabave: izrada energetskog pregleda i certifi kata 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: dodatni radovi za potrebe asfaltiranja   Ul. Bana J. Jelačiča
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 287.523,00 kuna
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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: 95.000,00 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: nabavi razastiranja 12.000 tona tucanika  s prijevozom  istog 
                            na relaciji „Konjuška“ d.o.o.  – do odredišnih  plaža na poluotok Raduča u  Primoštenu   
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 236.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 21/16
Predmet nabave: uređenje i priprema plaže Velika Raduča u  Primoštenu 
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 20.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 22/16
Predmet nabave:  uređenje plaže od“ Koše do Male škole“  u dužini od 450m             
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 70.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 23/16
Predmet nabave:„Primoštenski ribar“/ 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:„Primoštenski ribar“ /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 
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 53.400,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 27/16
Predmet nabave: radovi rekonstrukcije  centralne fontane u Primoštenu
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 88.699,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 28/16
Predmet nabave: nabava naplatnih automata za parkirališta
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 160.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 29/16
Predmet nabave: izrada, dopremanje i ugradnja  kamenih obloga  postamenta rasvjetnog  
                            stupa za Ulicu Josipa bana Jelačića u Primoštenu
           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 42.700,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 30/16
Predmet nabave: izrada inox šahtova za Trg don Ive Šarića u Primoštenu
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 15.600,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 31/16
Predmet nabave: izrada, dopremanje i ugradnja  kamenih rubnjaka oko stabala u 
                            Ulici Josipa bana Jelačića u Primoštenu
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 97.200,00 kuna
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Redni broj: EV - BAG 32/16
Predmet nabave: izrada geodetske podloge  na lokaciji Marina  Lučica – čest. 
                       zem. 2144/2 k.o. Primošten
          Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 11.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 33/16
Predmet nabave: oprema za dječje igralište u Općini Primošten
          Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 145.063,25 kuna

Redni broj: EV – BAG 34/16
Predmet nabave: popločavanje  nastavka šetnice na poluotokuVelika Raduča u
          Primoštenu uključujući i zidanje zida
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 91.968,70,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 35/16
Predmet nabave: nastavak izrade školjere u Maloj  Raduči u Primoštenu
                          Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 135.000,00kuna

Redni broj: EV – BAG 36/16
Predmet nabave: nastavak nabave potrošnog materijala za potrebe realizacije projekta 
                            – II Faze  spomenika  Gospe  od Loreta
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 90.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 37/16
Predmet nabave: VTR - dodatniradovi za potrebe  projekta – I Faze građenja 
spomenika  Gospe  od Loreta
                            a/zamjenski beton i druga kategorizacija tla kod radova iskopa
                              Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 73.411,35 kuna
                            b/  hidro izolacija  sa spremnikom vode
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 29.300,00 kuna         

Redni broj: EV – BAG 38/16
Predmet nabave: nabava, dobava,  postavljanje, montaža i spajanje četiri  rasvjetna 
           stupa od 8m  nasuprot kampa na potezu Primošten – Dolac – magistrala
           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 44.125,00 kuna     

Redni broj: EV – BAG 39/16 
Predmet nabave: 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
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 93.513,00 kn

Redni broj: EV – BAG 40/16
Predmet nabave: nabava, dobavi,  postavljanje, montaža i spajanje 25 komada
          ukrasnih  stupova tip Primošten /beton sa svjetiljkom/ za Primošten  šetnicu prema Bau bar
                       Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 140.320,00kn

Redni broj: EV - BAG 41/16
Predmet nabave: nabava, dobava,  postavljanje, montaža i spajanje 31-og ukrasnog stupa
tip Primošten beton sa svjetiljkom za Bilo  šetnicu uz more
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 47.375,00 kuna    
 
Redni broj: EV – BAG 42/16
Predmet nabave: nabava   izrada i ugradba novih  prozora i prozorskih škura
                        uključujući demontažu,  odvoz i zbrinjavanje postojeće stolarije
           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 64.570,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 43/16
Predmet nabave: hortikultura za Ul. bana Josipa  Jelačića u Primoštenu
          Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 164.036,92 kune
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Redni broj: EV – BAG 44/16
Predmet nabave:  izrada, doprema i ugradnja  kamenih  rubnjaka oko stabala na Trgu
                             Don Ive Šarića u Primoštenu
            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 54.834,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 45/16
Predmet nabave:  izrada, doprema i ugradnja kamenog opločenja obalnog  zida u Ul.
                             Mala Raduča u Primoštenu 
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 24.482,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 46/16
Predmet nabave:  uređenje šetnice od Bau bara u duljini od 30m
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 148.560,00kuna

Redni broj: EV - BAG 47/16
Predmet nabave: izrada projektne dokumentacije za parkiralište u zoni Marina Lučica 
                            u Primoštenu /idejni, glavni i izvedbeni projekt/
                        Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 59.017,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 48/16
Predmet nabave: uređenje plaže u predjelu Bilo
          Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 84.058,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 49/16
Predmet nabave:  izrada, doprema i ugradnja  kamenih  rubnjaka oko stabala na Trgu
                            Don Ive Šarića u Primoštenu
                            Procijenjena  vrijednost nabave bez PDV-a: 179.026,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 50/16
Predmet nabave:  izrada i postavljanje  kamenih ispuna za poklopnice  šahtova  s postavom u okvire
           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 22.169,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 51/16
Predmet nabave:  nabava horizontalne signalizacije  za „ 2. krak Primoštena“
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 21.900,00 kun

Redni broj: EV – BAG 52/16
Predmet nabave: dodatni kamenarski radovi za Ul. bana J. Jelačića u Primoštenu
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 422.900,00 kun

Redni broj: EV – BAG 53/16
Predmet nabave: redoviti radovi uređenja primoštenskih  plaža  
                            Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 110.000,00kuna

Redni broj: EV – BAG 54/16
Predmet nabave: nabava novog službenog mopeda za potrebe Općine Primošten
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 11.271,200 kuna

Redni broj: EV – BAG 55/16
Predmet nabave: nabava i dopremanje tuševa 2 SI , solarni panel / inox na kovanice
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 30.082,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 56/16
Predmet nabave: nabava  stručnog nadzora nad kamenarskim radovima u Ulici
                             bana J. Jelačića u Primoštenu
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 30.000,00 kuna     

Redni broj: EV – BAG 57/16 
 Predmet nabave: nabava pripreme i izvođenja vatrometa za Dan Općine Primošten
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 16.000,00 kn



Stranica 14 - Broj 5            SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN          18. listopada 2016.

Redni broj: EV – BAG 58/16
Predmet nabave: izrada inox šahtova, okvira za šahtove, rukohvata s ogradom za 
                            invalide i  ribarskih  stolova  za Trg  don  Ive  Šarića  u Primoštenu      
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 74.000,00 kn

Redni broj:    EV – BAG 59/16
Predmet nabave:  nabava lijevanja protuparkirnih  stupića tip „ Primošten“  za 
                             potrebe „ 2. kraka Primoštena“/ 200 kom/
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 155.200,00 kun

Redni broj: EV - BAG 60/16
Predemt nabave: radovi izrade i isporuka kamenih rubnjaka  /za  Crkvu Sv. Roka/
                         Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 10.710,00 kuna    
 
Redni broj: EV – BAG 61/16
Predmet nabave:  izmještanje, servis i montaža pneumatskih  stupova, pripadajućih 
                             tehničkih centrala i pribora na nove lokacije u Primoštenu
            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 26.600,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 62/16
Predmet nabave: dobava i postava  montažnih  kamenih rubnjaka na  parking  mjesta
                           u Ulici bana J. Jelačića u Primoštenu
           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 28.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 63/16
Predmet nabave:  nabava nasipavanja i tamponiranja  šetnice „ Bilo“  u površini od cca 4800m2
           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 154.750,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 64/16
Predmet nabave: nabava keteringa za svečano otvorenje Zdravstvene stanice u Primoštenu
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 18.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 65/16
Predmet nabave: nabava bojanja 150m2 betonskog zida na Trgu  don Ive Šarića u Primoštenu 
                       Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 21.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 66/16
Predmet nabave:  točak organizacije za pripreme  Hrvatskog robotničkog  saveza  
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 33.910,23 kuna

Redni broj: EV – BAG 67/16
Predmet nabave: izrada izvedbenih projekata s Troškovnicima  za III. i IV. Fazu
                           Spomenika  Gospe  od  Loreta
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 30.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 68/16
Predmet nabave: nabava  svijećnjaka  za potrebe  III. Faze Spomenika Gospe od Loreta                                                              
                       Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 22.387,20 kuna

Redni broj: EV – BAG 69/16
Predmet nabave:  nabava  projektantsko autorskog nadzora nad izvedbom  Spomenika Gospe od Loreta                                                              
                             Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 35.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 70/16
Predmet nabave: nabava usluga  prijevoza od autobusne stanice do Zdravstvene  stanice u Primoštenu
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 42.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 71/16
Predmet nabave: nabava osobnog vozila za potrebe  Općine Primošten
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 199.900,00 kuna 
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Redni broj: EV – BAG 72/16
Predmet nabave: nabava usluga  ispitivanja javnog mnijenja
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 18.500,00 kuna 

Redni broj: EV – BAG 73/16
Predmet nabave: nabava usluga   rada bagerom i kamionom   s planiranjem   
                            materijala u sklopu uređenja plaža na pet lokacija
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 18.800,00 kuna 

Redni broj: EV – BAG 74/16
Predmet nabave: nabava zemljanih  i betonskih radova oko groblja u mjestu Široke
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 66.228,50 kuna

Redni broj: EV – BAG 75/16
Predmet nabave: nabava horizontalne i vertikalne  signalizacije , bojanja betona i 
                            betonskih radova za „2. krak  Primoštena“
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 106.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 76/16
Predmet nabave: nabava mozaika za potrebe III. Faze Spomenika Gospe od Loreta
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 199.900,00 kuna 

      Redni broj: EV – BAG 77/16
      Predmet nabave: nabava usluge rezanja  materijala za mozaik  Spomenika Gospe 
                                  od Loreta
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 18.346,02 kuna

      Redni broj: EV – BAG 78/16
      Predmet nabave: nabava pripremnih radova u Marini Lučici za parkiralište
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 40.000,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 79/16
      Predmet nabave: nabava usluga PR  aktivnosti
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 50.000,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 80/16
      Predmet nabave: nabava vertikalne signalizacije  za  Marinu   Lučicu u Primoštenu
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 25.750,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 81/16
      Predmet nabave: radovi iskopa kanala za „Super uho“ u Primoštenu
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 24.000,00 kuna 

      Redni broj: EV – BAG 82/16
      Predmet nabave: nabava betona za potrebe tijekom  2016.
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 50.000,00 kuna 

      Redni broj: EV – BAG 83/16
      Predmet nabave: nabava usluga zaštitara /radi zaštite općinske imovine /
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 109.440,00 kuna 

      Redni broj: EV – BAG 84/16
      Predmet nabave: radovi održavanja dizala Zdravstvene stanice u Primoštenu
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 12.000,00 kuna /fi nancira županijski proračun/
     
       Redni broj: EV – BAG 85/16
      Predmet nabave: radovi postavljanja instalacija za napajanje koncerta „Super uho“ i 
                                  napajanja igrališta  u Primoštenu, 
                                  Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 28.305,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 86/16
      Predmet nabave: nabava, dopremanje i postavljanje rubnjaka za boćalište 

                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 25.244,53 kuna 
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      Redni broj: EV – BAG 87/16
      Predmet nabave: izrada betonskih elemenata za  Spomenik Gospe 
                                  Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 112.585,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 88/16
      Predmet nabave: usluge pomicanja i transporta betonskih segmenata dizalicom
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 15.000,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 89/16
      Predmet nabave: radovi sanacije šetnice Velika Raduča- Auto kamp Dolac
                                  Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 400.000,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 90/16
      Predmet nabave: III Faza radova / građevinski i obrtnički/ za Spomenik 
                                  Gospe od Loreta
                                  Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 163.680,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 91/16
      Predmet nabave: nabava stolnog računala s dva monitora i Windows-om 10
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 12.210,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 92/16
      Predmet nabave: Kamenarski radovi za  Spomenik Gospe od Loreta
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 338.490 ,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 93/16
      Predmet nabave:  nabava izrade ograde uz bronci
                                  Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 80.850,00 kuna

      Redni broj:: EV – BAG 94/16
       Predmet nabave:  nabava kamena za školjeru
                                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 80.850,00 kuna

       Redni broj:: EV – BAG 95/16
       Predmet nabave:  nabava usluga organizacije Team buildinga“
                                  Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 46.400,00 kunao nabavi 

       Redni broj:: EV – BAG 96/16
       Predmet nabave: nabava sustava video nadzora za Supljak
                                  Procijenjena vrijednost nabave:13.625,00 kuna
b/
       Predmet nabave: dodatna nabava za sustav video nadzora na Bedemu
                                  Procijenjena vrijednost nabave13.625,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 97/16
      Predmet nabave:  nabavi radova  na instalaciji na  skalama  preko depadanse
                                  Procijenjena vrijednost nabave:13.495,00 kuna

       Redni broj: EV – BAG 98/16
       Predmet nabave:  izgradnje objekta Ogranak  vodovodne mreže 
                                   Ulice  glavičice u Primoštenu (DN 100mL =95 m)
                                   Procijenjena vrijednost nabave:86.870,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 98/16
      Predmet nabave:  izrada projektne dokumentacije spojne pristupne ceste na vrh Gaja sa magistralom D8 
                                   Procijenjena vrijednost nabave:15.000,00 kuna

      Redni broj: EV – BAG 99/16
      Predmet nabave: nabava usluga tijekom odlaska općinske delegacije u Loret - Italija

                            Procijenjena vrijednost nabave:15.000,00 kuna
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Za  nabave do 10.000,00 kn bez  obveze  sklapanja ugovora: 
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 izvedbu vodovodnih  priključaka  u Ul. Jelačića .................................................... 5.500,00 kn
9.  implementacija modula za upravljanje imovinom ..................................................................... 6.336,00 kn
10. materijal za priključni  vod u Supljaku .................................................................................... 15.385,00 kn
11. usluge objave  čestitki /šibenski portal/ ..................................................................................... 5.000,00 kn
12. usluge objave  oglasa uskršnje  čestitke /Šibenski lis ................................................................... 432,00 kn
13. usluge snimanja iz zraka dronom  ............................................................................................. 7.000,00 kn
14. usluge  izgradnje  računalnih  aplikacija za vrtić....................................................................... 1.020,00 kn
15. nabava  informatičke  opreme  ................................................................................................... 8.000,00kn
16. usluge nadzora elektroinstalacija /spomenik Gospe od Loreta  ................................................ 5.000,00 kn
17. materijal za izvedbu vodovodnih  priključaka  u Ul. Jelačića ................................................... 7.200,00 kn
18.  demontaža postojeće i dobava  i montaža nove GK obloge ..................................................... 2.828,80 kn
19. sanacija potpornog zida u moru i dijelu javne površine „Podatok” .......................................... 8.353,00 kn  
20. nabava zidne svjetiljke BACH .................................................................................................. 2.789,00 kn
21.uređenje dijela prostora crkvene kuće Široke ............................................................................. 9.900,00 kn
22.stručni nadzor nad elektroinstalacijama „Primošten  šetnica-istočni dio/ .................................. 3.500,00 kn
23.popravak  službenog  vozila .......................................................................................................... 936,85 kn
24. nabava ploča radi postavljanja ispod tuševa na kovanice.......................................................... 1.528,15 kn
25. uklanjanje vozila  s javne  površine  .......................................................................................... 2.500,00 kn
26. nabava drona DJI Phantom 3 Profesional  ................................................................................ 7.918,00 kn 
27. održavanje raspložive i nabavi nove informatičke  opreme ...................................................... 2.430,00 kn
28. nabava geodetskog  iskolčenja obuhvata  parkinga Marina Lučica  
     uz označavanje visine repera  ..................................................................................................... 5.000,00 kn   
29. usluge rada bagerom i  kamionom za plažu  Popažo ................................................................. 6.500,00 kn 
30.  usluge tijekom vježbe  civilne zaštite ....................................................................................... 2.159,29 kn
31. plažni  sigurnosni materijal ....................................................................................................... 9.695,00 kn 
32. izrada kolor plakata za svečano otvorenje Zdravstvene  stanice .................................................. 500,00 kn
33. usluge rada dizalicom  ............................................................................................................... 3.200,00 kn
34. usluge prijevoza tucanika za plažu Pod Bok (Bilo)  .................................................................. 2.000,00 kn
35. nabava, dopremanje i postavljanje 2 prometna ogledala ........................................................... 7.600,00 kn
36. nabava usluga tijekom akcije „Darujmo krv- darujmo život“ ................................................... 4.493,87 kn
37. usluge objave  2. ponovne javne rasprave/ 6.izmjene PPUO/  .................................................. 3.168,00 kn
38. usluge promocije u TV emisiji „Ćakula kroz život“… ............................................................. 2.000,00 kn
39. nabava licence Poslovna hr - Preminum  paketa ....................................................................... 4.500,00 kn
40. nabava kabela s utičnicama  i kabelima za Watter screen instalacije  ....................................... 3.400,00 kn
41. nabava priključnice sa stalnim  napajanjem – zs naplatni parking ............................................... 388,00 kn
42. nabava utičnica  na ormar „kod Guste“/ za potrebe koncerata/ .................................................... 950,00 kn
43. izrada revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara  ................................................. 7.470,00 kn
44. redoviti servis mopeda .................................................................................................................. 424,00 kn
45. nabava prijevoza materijala Verona – Zagreb / III. Faza spomenika/  ...................................... 4.489,14 kn
46. nabava usluga uklanjanja i prijevoza brodova .............................................................................. 900,00 kn
47. nabava usluga tijekom  posjeta delegacije Male  Dvornike ...................................................... 9.900,00 kn

Članak 9.
Sukladno članku 2. stavku 2.i 3. planira se nabava male vrijednosti na način kako slijedi:

Ev.     predmet       proc.vr             vrsta         sklapa li    plan. poč     plan.                     pozicija
br       nabave         nabave           postupka    se ug. Ili       post.        trajanje               proračuna
                                 u kn.              nabave       okv. sp.                      ug. ili okv.sporazum

1. nabava električne                 otvoreni           Ug. o jav.       01. 11    12 mj.
    energije                              postupak          nabavi                                                             JN-1/16
    400.000,00 kuna                                         roba                                                          R048, 027
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Članak 10.
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:2182/02-01-16-6
Primošten, 10. listopada 2016. 

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.Pravilnika o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14, 4/14i 
1/16)i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten”, broj 3/013 i 5/13), Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na 22. sjednici, od dana 10. 
listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
o sufi nanciranju  izgradnje  objekta 

Ogranak vodovodne mreže Ulice Glavičice 
u Primoštenu (DN 100mmL =95m).

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
osufi nanciranju  izgradnje  objekta Ogranak vodovodne 
mreže Ulice Glavičice u Primoštenu (DN 100mmL 
=95m).

2. Predmet nabave iz stavka 1. ove Odluke konkretno 
se odnosi na nabavku radova  na produžetku  vodovodne 
mreže u ogranku Ulice  glavičice  u  Primoštenu zvane  
Škerjanec sukladno  Troškovniku  - Ponudi 25/16 
Izrađivača „Vodovod odvodnju „ d.o.o. – Šibenik.

3. Općinsko vijeće  ujedno donosi Odluku o 
prebacivanju postupka  nabave za predmetne radove 
sukladno ovoj Odluci sa Općine Primošten kao Javnog 
Naručitelja na „Vodovod i odvodnju „ d.o.o.  Šibenik 
koji će kao Sektorski Naručitelj sukladno članku 18. 
stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 
broj  91/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - Odluka USRH) 
provesti odgovarajući  postupak bagatelne nabave 
sukladno odredbamasvog internog akta  u namjeri 
sklapanja Ugovora o izgradnji ogranka  vodovodne 
mreže čija     ukupna vrijednost radova  iznosi 86.970,00 
kuna  (slovima: osamdesetšesttisućadevetstosedamdes
etkuna) plus  PDV, uvećeno za vrijednost ugrađenog 

vodovodnog materijala što će se defi nirati   po završetku 
građenja objekta.

4. „Vodovod i odvodnja Šibenik“ Sektorski je 
Naručitelj  sukladno članku 6. Zakona o javnoj nabavi, 
kojem je Općina Primošten  suosnivač i dioničar a 
djelatnost koju obavlja na njenom području  su poslovi 
koji se odnose na javne usluge vodoopskrbe što je 
sukladno djelatnosti za koje je društvo registrirano.

5. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1.u cijelosti 
osigurava Proračun  Općine Primošten  na način  što  se 
radovi fi nanciraju  iz naknade za razvoj  vodoopskrbe   
koja  iznosi 2,00 kn  po m3 potroška  vode.

6. Općinsko vijeće  Općine Primošten daje suglasnosti 
na  Ugovor o sufi nanciranju  izgradnje  objekta Ogranak 
vodovodne mreže Ulice Glavičice u Primoštenu (DN 
100mmL =95m), Klasa:  740-06/16-02/93; Ur.broj: 
2182/02-01-16-2, 0d dana 27. rujna 2016. godine.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 740-06/16-02/93
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 
43/14), sukladno članku.   33. Zakona o elementarnim 
nepogodama (Narodne novine broj 73/97 i 174/04 ), 
članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka  nabave baga-
telne  vrijednosti („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj 1/14, 2/14, 3/14, 4/14 i 1¸/16)  i članka 33. Statuta 
Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ 
broj 3/013 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten na 
svojoj 22. sjednici održanoj dana 10. listopada 2016. 
godine donosi:

ODLUKU
 o  probijanju  ceste Glavičice u dužini cca 

250m/ izlaz na Rupe/prije radova  
asfaltiranja u dužini  cca 400m s 

opremanjem komplet infrastrukture   

1. Općinsko vijeće Općine  Primošten donosi Odlu-
ku  o  probijanju  ceste Glavičice u dužini cca 250m/ izlaz 
na Rupe/prije radova  asfaltiranja kompletne dionice u 
dužini cca 400m. Radovi uključuju opremanje komplet 
infrastrukturom  / što podrazumijeva  vodovodnu mrežu, 
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mrežu odvodnje, elektroinstalacija, telekomunikacija, 
DTK kabela  i sl./ bilo da se radi o izgradnji nove  ili 
rekonstrukciji postojeće.

2. Za potrebe  opisanog  u  točki 1. ove  Odluke  u  
sklopu  pripremnih radnji za potrebe izrade elaborata  
angažirat će se usluge geodeta,  zatražiti  suglasnost 
nadležnih  tijela   u  smislu spajanja  ceste  Galvičice  s 
Ulicom  Rupe te krenuti  s probijanjem  dionice od cca 
250m.    

3. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje 
Načelnika Općine Primošten da nakon provedenog 
odgovarajućeg  postupka nabave, sukladno mogućnostima 
i  fazama realizacije, da u sklopu istih izvrši odabir,  
donese Obavijest o odabiru ponude ili Odluku o 
prihvaćanju ponude  sa odabranim ponuditeljem te sklopi 
predmetni Ugovor o  nabavi  predmetnih radova.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. 
osigurava se iz Proračuna Općine Primošten a pod 
određeni uvjetima i po mogućnosti i iz drugih izvora 
fi nanciranja sukladno važećim  propisima.

5. Odluku  odnosno Obavijest o odabiru ponude kao 
i pripadajući Ugovor o konkretnoj nabavi proslijedit će 
se naknadno Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti 
na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/16-01/22
Ur.broj: 2182/02-01-16-6
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom  gos-

podarstvu (“Narodne novine”,  broj 26/03- proč. tekst, 
82/04, 110/04 – Uredba Vlade, 178/04, 38/09, 79/09, 
49/11,  144/12 i 147/14)     , članka  17. Zakona o  ot-
padu („Narodne novine”, broj  178/04, 153/05, 111/06, 
60/08  i 87/09 ) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 22. sjednici, od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKA
o načinu obračuna i  naplate  posebne  

naknade  za izgradnju  građevina  i  
nabavu opreme  za gospodarenje otpadom 

na području  Općine Primošten

Članak 1. 
Ovom  Odlukom   određuje s e način obračuna   i 

način  naplate  posebne  naknade  za izgradnju  građevina  
i  nabavu opreme  za gospodarenje otpadom na području  
Općine Primošten ( u daljnjem tekstu: posebna naknada) 
, utvrđuju se obveznici  plaćanja  naknade , visina  na-
knade, namjena sredstava prikupljenih od naknade, način 
i rokovi   uplate naknade u proračun  Općine Primošten 
te obveze   javnog  isporučitelja  usluga   gospodarenja 
otpadom, trgovačkog društva “Bucavac“ d.o.o. iz 
Primoštena ( u daljnjem tekstu: “Isporučitelj usluga“) 
kao i način provođenja  nadzora nad  obračunom i na-
platom  posebne naknade.

Članak 2.
Obveznici plaćanja posebne  naknade  svi  su   ob-

veznici  plaćanja  cijene  usluga  gospodarenja otpadom  
na području  Općine  Primošten ( u daljnjem  tekstu: 
„Korisnici usluga“ ).

Članak 3.
Iznos  posebne naknade,  način i  rokovi  uplate   

Općinsko vijeće Općine Primošten utvrdit će  
podonošenju i stupanju na snagu podzakonskih akata 
iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 4.              
Posebna naknada   iskazuje se kao posebna  stavka  na 

mjesečnom  računu  kojeg Isporučitelj usluga  ispostav-
lja Korisniku usluga. Posebna  naknada   namjenski 
je prihod  proračuna  i smije se koristiti isključivo za 
kapitalna  ulaganja  vezana  zanaknade  za izgradnju 
i održavanje   građevina  te   nabavu i održavanje je 
opreme  za gospodarenje otpadom na području  Općine 
Primošten, sukladno programu  gradnje objekata i 
uređaja  komunalne infrastrukture kojeg  općinsko 
vijeće  Općine  Primošten  donosi za  svaku kalendarsku  
godinu, naknade  za izgradnju  građevina  i  nabavu 
opreme  za gospodarenje otpadom na području  Općine 
PrimoštenZa prikupljanje sredstava  posebne naknade 
te namjensko  trošenje  istih odgovoran  je  isporučitelj  
usluga, koji je dužan  najkasnije  do 15. dana  u  tekućem  
mjesecu  uplatiti u Proračun  Općine Primošten.

Isporučitelj  usluge a dužan je  najkasnije  do  5. 
u  tekućem  mjesecu   ispostaviti  Općini  Primošten   
izvješće  o  prikupljenim  sredstvima  posebne naknade  
za prethodni  mjesec  a do 5. prosinca  tekuće  godine   
dužan je   Općini  dostaviti Izvješće  o ukupno  priku-
pljenim  sredstvima   posebne  naknade  za  prvih  11 
mjeseci koje  će  uključiti i naknade  putem opomena i   
ovrha  i  po  mjesečnim  računima. 

Isporučitelj usluga  dućan je radi korištenja  sredstava 
za kapitalna  ulaganja  prikupljenim  putem  posebne   
naknade   na zahtjev  općine  uz zahtjev  za  doznaku  
sredstava dostaviti i cjelokupnu  dokumentaciju o pro-
vedenim postupcima javne nabave, Izvješća  nadzornog  
inženjera    o izvođenju radova  odnosno  o  primopredaji  
oprem ,  geodetske  snimke  izvedenog  stanja te  cjelok-
upnu  fi nancijsku  i tehničku  dokumentaciju   vezanu n 
za  izvedene radove  odnosno  kupljenu  opremu.
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Članak 5.   
Nadzor  nad  obračunom  , naplatom i korištenjem  

sredstava   posebne  naknade  Općine  Primošten    
obavlja  Jedinstveni  upravni odjel  Općine  Primošten  
- Služba  fi nancija i računovodstva.

Članak 6.   
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten“, 
a  objaviti će se na Službenim stranicama Općine 
Primošten www.primosten.hr.

Klasa: 021-04/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospo-

darenju otpadom („Narodne novine”, broj  36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 
84/11, 90/11 i 144/12 ) i članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 22. 
sjednici, od dana 10. listopada  2016. godine, donosi

PROGRAM
gradnje građevina za 

gospodarenje komunalnim  otpadom za 
Općinu Primošten u 2016. godini

Članak 1. 
Ovim Programom gradnje građevina za gospodarenje 

komunalnim otpadom u 2016. godini ( u daljnjem tekstu: 
Program) određuje se gradnja građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom na području Općine Primošten u 
2016. godini.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom 
troškova potrebnih za ostvarenje projekta gradnje 
građevina za gospodarenje otpadom, kao  iskaz fi nan-
cijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s 
naznakom izvora fi nanciranja.

Članak 2.
Ovim Programom određuje se gradnja slijedećih 

građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 
2016. godini:

Redni   IZNOS U
broj OPIS POSLOVA  KUNAMA
1. Izrada projektne dokumentacije 
 za izgradnju reciklažnog dvorišta  
 Općine Primošten 116.250,00 kn
 UKUPNO 116.250,00 kn

Financijska sredstva u iznosu od 116.250,00 kuna 
osigurati će se iz slijedećih prihoda:

- Kapitalna pomoć Proračuna Općine Primošten

Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u “Službenom vjesniku  Općine Primošten”, a  
objaviti će se na službenim stranicama Općine Primošten 
www.primosten.hr, pod Planom gospodarenja otpadom.

Klasa: 373-01/16-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada 2016. 

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 22.sjednici, od  dana  10. listopada 
2016. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o  prihvaćanju  Izvješća o Analizi stanja 

sustava civilne zaštite  
 Općine Primošten u 2016. godini 

 1. Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća  
Izvješće  o  Analizi stanja sustava civilne  zaštite  Općine 
Primošten u 2016. godinu.

Članak  2.
 2. Izvješće  o  Analizi stanja sustava civilne  zaštite  

Općine Primošten u 2016. godinu  iz članka 1. sastavni je 
dio ovog Zaključka i kao takvo nalazi se u privitku istog.

Članak  3.
 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.

Klasa: 810-03/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 10. listopada 2016. 
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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 22.sjednici, od dana  10. listopada 
2016. godine, donosi 

SMJERNICE 
 za organizaciju i razvoj  sustava  civilne 
zaštite na području Općine Primošten  u 

2017. godini

   Temeljem prikaza stanja sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Primošten tijekom tekuće 2017. 
godine, sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i po-
sljedica velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih  dobara 
a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih i kul-
turnih 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 raz-
voj sustava zaštite i spašavanja na području Općine 
Primošten za 2017. godinu redom kako u nastavku 
slijedi:

  Osnovni cilj Smjernica je  uskladiti ljudske i ma-
terijalne 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 2017. godinu  identične su onim  za 
prethodnu godinu i odnose se  u kontinuitetu na slijedeće:

-  kontinuirano osposobljavanje članova Stožera 
civilne zaštite 

- osposobljavanje, uvježbavanje i opremanje pri-
padnika  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 poten-
cijalnim 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  Pla-
novima 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 grani-
cama sredstava osiguranim Proračunom  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 re-
vizija Plana i Procjene koji su tijeku bila što kvalitetnija 
i donijeta u prvoj polovici 2017. godine.

UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA  ZA 
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Udruge na području Općine Primošten  animirati  
za predviđanje i defi niranje  obveza u njihovim razvo-
jnim 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 objek-
tima 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  iz-
vanrednim  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 2017. godine potrebno je nastaviti ospo-
sobljavanje 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 done-
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senih 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 sigurn-
osti stanovništva, imovine i eko sustava unutar  sustava 
zaštite i spašavanja.

Klasa: 810-03/16-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada  2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka18. stavka 3. Zakona o javnoj naba-

vi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 43/14), 
sukladno članku  33. Zakona o elementarnim nepogo-
dama (“Narodne novine”, broj 73/97 i 174/04), članka 
8. Pravilnika o provedbi postupaka  nabave bagatelne  
vrijednosti (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
1/14, 2/14, 3/14, 4/14 i 1/16)  i članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/013 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 
22. sjednici, od dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
o proširenju  ceste  Podgreben  - Repetitor 

na 6m u dužini cca 2.900m  
 s planiranjem i asfaltiranjem   

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi 
Odlukuo proširenju  ceste  Podgreben  - Repetitor na 6m 
u dužini cca 2.900m s planiranjem i asfaltiranjem, sve  
sukladno Idejnom  rješenju /„ Građevinskog priojekta „ 
d.o.o. iz Šibenika, Trtarska 84;  TD 70/50  Projektanata 
Marko Maglov dipl. ing. građ. 

2. Sukladno navedenom   u  točki 1. ove  Odluke  
u  sklopu  pripremnih radnji za potrebe  početka radova  
zatražit će se suglasnost nadležnih  tijela, ishoditi 
lokacijska dozvola  te krenuti u realizaciju proširenja 
ceste na dijelovima nekretnina označenih kao čestr. zem. 
15577, 15585, 15591,k 15597 i dr , sve k.o.  Primošten 
opisanih u  Tehničkom opisu radova koji je sastavni dio 
ove Odluke i kao takav nalazi se u njenom privitku. 

3. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje 
Načelnika Općine Primošten da nakon provede-
nog odgovarajućeg postupka nabave, sukladno 
mogućnostima i  fazama realizacije, da u sklopu istih 
izvrši odabir,  donese Obavijest o odabiru ponude ili Od-
luku o prihvaćanju ponude  sa odabranim ponuditeljem 
te sklopi predmetni Ugovor o  nabavi  predmetnih 
radova.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava se iz Proračuna Općine Primošten a pod određeni 
uvjetima i po mogućnosti i iz drugih izvora fi nanciranja 
sukladno važećim  propisima.

5. Odluku  odnosno Obavijest o odabiru ponude kao 
i pripadajući Ugovor o konkretnoj nabavi proslijedit će 
se naknadno Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti 
na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/15-01/9
Ur.broj: 2182/02-01-16-4
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

171
Na temelju članka 25. stavka 1 i članka 31. Zakona 

o javnoj nabavi (“Narodne novine2 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  22. 
sjednici, od dana 10. listopada  2016. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi električne energije za potrebe 
Općine Primošten na rok od 12 mjeseci

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

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

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

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

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

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 310-34/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada 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 Primošten 90/11 i 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 8. stavka 7. Pravilnika o 
provedbi postupaka  nabave bagatelne vrijednosti 
OpćinePrimošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, 
broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14 i 1/16), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 22. sjednici, od dana 10. listopada 
2016. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi nastavka sanacije šetnice na 

području Općine Primošten  s 
      prijedlogom Šibensko-kninskoj županiji 

za nastavak zajedničkog fi nanciranja 
sanacije u 2017. godini  

1. Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o 
nabavi  nastavkasanacije šetnice na području Općine 
Primošten  s prijedlogom  Šibensko kninskoj županiji 
za nastavak zajedničkog fi nanciranja sanacije u 2017. 
godini na način što su prioriteti:

 -sanacija šetnice od poluotoka Raduča do naselja 
Bilo / Predio Podadrage ispod Šibenske ulice do Teplog 
boka u Primoštenu u duljini od 700m i širini 2,5m/ i

-uređenje šetnice oko  Velike  Raduče. 

Sanacija šetnice podrazumijeva  između ostalog  u 
više navrata , sukladno stvarnim  mogućnostima radove  
nasipavanja i tamponiranja, strojnog  čišćenja   raslinja 
na potezu šetnice, strojnog  pikaniranja, dovoza i na-
sipavanja krupnim  materijalom te nabave i ugradnje 
tampona (jalovine) debljine  20cm, nabavci i ugradnji 

armature  fi  5 mm, cementa i pripreme betona sa ugrad-
njom  uključujući i ugradnju lomljenih kamenih ploča i 
pilanih  ivičnjaka / na način da  općina prethodno nabavi 
i osigura kamene lomljene i pilane  ploče i potrebni 
pijesak.  

2. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje 
Načelnika Općine Primošten da nakon provede-
nog odgovarajućeg postupka nabave, sukladno 
mogućnostima i fazama realizacije, da u sklopu istih 
izvrši odabir,  donese Obavijest o odabiru ponude ili Od-
luku o prihvaćanju ponude  sa odabranim ponuditeljem 
te sklopi predmetni Ugovor o nabavi  predmetnih radova.

3. Sredstva za fi nanciranje predmetne nabave osigu-
rava Proračun Općine Primošten s ostavljenom  otvore-
nom  mogućnošću fi nanciranja  odobrenim sredstvima  
Šibensko kninske  županije  što u pravilu ugovorne strane  
reguliraju  Sporazumu o zajedničkom  fi nanciranju za  
2017. godinu.   

5. Odluku  odnosno Obavijest o odabiru ponude kao 
i pripadajući Ugovor o konkretnoj nabavi proslijedit će 
se naknadno Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti 
na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:934-04 /16-02/3 
Ur.broj: 2182/02-01-16-5
Primošten, 10. listopada 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 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 8. stavka 7. Pravilnika o 
provedbi postupaka  nabave bagatelne vrijednosti 
OpćinePrimošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, 
broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14 i 1/16), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 22. sjednici, od 10. listopada 2016. 
godine, donosi

ODLUKU
o uređenju šetnice od Bau bara 

u duljini od 30m šetnice  
   /u naravi nastavka neuređenog dijela od 
Velike Raduče prema Auto Kampu Dolac/

1. Općinsko vijeće Općine Primošten  daje suglasnost 
na Odluki Načelnika  o uređenju šetnice od Bau bara 
u duljini od 30m, koji predstavljaju izravni nastavak 
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na prethodno uređeni dio šetnice na potezu odf Velike 
Raduče prema Auto Kampu Dolac /, Klasa: 934-02/16-
02/3; Ur.broj: 2182/02-02-16-1od dana 20. travnja 2016. 
godine. Uređenje se konkretno sastoji od: radova rušenja 
/ sječenja  raslinja, stabla na potezu šetnice  s utovarom 
i  odvozom na deponij/,  zemljanih radova  iskopa 
kanala u kategoriji tla IV – V   kategorije  s utovarom i  
odvozom  na deponij, dobavom  i nasipavanjem  čistog  
kamenog  materijala  u nosivi sloj konstrukcije s grubim 
planiranjem i zbijanjem do kote za postavu  tampona kao 
završnog  sloja u debljini  od 15 cm  uključujući  fi no  
planiranje i  nabijanje  materijala i izgradnjom  prilaznog  
puta za pristup  gradilištu  od magistrale  do šetnice   u 
dužini  od  80m i širini  od 5m  uključujući uklanjanje 
zatečenog  raslinja  za potrebe prilaznog  puta s dobavom 
i  postavljanjem tampona na isti potez u debljini  od  
15cm  s grubim  planiranjem  i  nabijanjem  materijala/ 
i betonskih radova / postave podložnog  betona  C15/20 
/ za temelje  zidova,  šalovanje  i betoniranje istih  s 
šalovanjem   i betoniranjem  zidova  u  dvostrukoj  oplati 
širine  30cm   u betonu n C 25/30  i zidovima  visine  2,0, 
2,5 i 3,0 m u razmacima  od 10m   uključujući  dobavu  i  
postavu  armature  Q257  za temelje  i  opisane  zidove /.

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove 
Odluke i ponudi ponuditelja „STINA ŠIBENIK“ d.o.o. 
iz Šibenika, Žaborička 3/G; OIB:60701622298, izravno 
se naručuje opisane radove, sukladno ponudi ponuditelja 
724/2016   službeno  zaprimljenoj dana  04. travnja 
2016.godine pod rednim  brojem 1100, po cijeni  od 
148.560,00 kuna ( slovima: stočetrdesetosamttisućapets
tošezdesetkuna)  bez PDVa odnosno ukupnoj cijeni koja 
odgovara iznosu od 185.700,00 kuna ( slovima: stoosa
mdesetpettisućasedamstokuna) s uračunatim PDV- om.

3. Sukladno Sporazumu o zajedničkom fi nanciranju 
za 2016 godinu,  Klasa: 740-06/16-02/37; Ur.broj: 
2182/02-02-16-1 od dana 08. travnja 2016. godine iz 
Proračuna Šibensko-kninske županije osigurana su sred-
stva u iznosu od 100.000,00 kuna a preostalim dijelom 
iz Proračun Općine Primošten. 

4. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost 
na sklopljeni istoimeni  Ugovor, Klasa: 934-04/16-02/3; 
Ur.broj: 2182/02-02-16-3, za kojeg će se u Tablici svih  
sklopljenih ugovora objaviti Obavijest o sklapanju 
objaviti  na službenoj stranici općine: www.primosten.hr.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:934-04 /16-02/3 
Ur.broj: 2182/02-02-16-4
Primošten, 10. listopada 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 vjesnikOpćine Primošten”, broj 3/13 i 
5/13) i članka 7. stavka 10. točke d. i e. Pravilnika 
o provedbi postupaka  nabave bagatelne vrijednosti 
OpćinePrimošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, 
broj 1/14, 2/14, 3/14 , 4/14 i 1/16), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 22. sjednici, od dana 10. listopada 
2016. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi usluga za realizaciju projekta

„Identifi kacija  imovine, procjena imovine 
i strategija upravljanja imovinom 

za razdoblje  od  2016. do 2020. godine“

1. Općinsko vijećeOpćine Primošten donosi Odlukuo 
nabavi usluga za realizaciju projekta „Identifi kacija  
imovine, procjena imovine i strategija upravljanja imo-
vinom za razdoblje  od  2016. do 2020. godine”.

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke, pred-
metna strategija upravljanja imovinom sastojise od:

a/  sveobuhvatne analize i procjene  tržne vrijednosti  
cjelokupne imovine Općine  Primošten   što je uvjet  za 
izradu  snimke  i ocjene    realnog  stanja   i  vrijednosti  
imovine  Općine  Primošten i

b/ određivanja srednjoročnih ciljeva i smjernica za 
upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu 
Općine Primošten  za  vremenski period od pet (5)  
godina.

 Strategijom  se  želi osigurati  ekonomski  svrhovito, 
učinkovito i transparentno upravljanje  imovinom uz  
očuvanje  i pronalaženje optimalnih  rješenja   za općinu  
Primošten  pri upravljanju i raspolaganju  imovinom. 

3.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove 
Odluke i ponudi– Troškovniku „EKO – VET PROIZ-
VODNJE„ d.o.o.  iz  Zagreba,  Dužice 1; OIB: 
60452419570,,  službeno  zaprimljenoj dana 27. 
rujna 2016. pod službenim brojevima 2939 Općina  
Primošten izravno naručuje opisano u točki 1. ove 
Odluke po cijeni od Općine od 30.000,00 kuna (slovi-
ma: tridesettisućakuna) uvećano za  PDV odnosno 
u ukupnom iznosu od  37.500,00 kuna (slovima: 
tridesetsedamtisućapetstokuna) s PDV-om uvećano za 
naknadu za održavanje  uspostavljenog  sustava od dana  
primopredaje Projekta koja se naplaćuje kvartalno i ti-
jekom  perioda od četiri godine  a kojamjesečno iznosi 
200,00 kuna ( slovima: dvjestokuna) plus PDV. Po isteku 
4 godine navedena  naknada se više ne plaća. 

4.Sredstva za fi nanciranje predmetne nabave osigu-
rava Proračun.

5. Načelnik Općine Primošten i  „EKO – VET 
PROIZVODNJA„ d.o.o.  iz  Zagreba,  međusobne 
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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:406-01 /16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada 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), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
i članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka  nabave bag-
atelne vrijednosti Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Općine Primošten”, broj 1/14, 2/14, 3/14, 4/14 i 1/16), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 22. sjednici, od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi  sustava 

vanjskog video nadzora  za Supljak

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi sustava vanjskog video nadzora za Supljak, 
svesukladno svojoj  prethodnoj  Odluci o nabavi van-
jskog video nadzora zgrade TRN“ po potrebi i ostalim 
lokacijama na području  Primoštena ( Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 5/14).  Sustav vanjskog video 
nadzora sastoji se od: 

1.kamera IP kamera 4MP sa IR rasvjetom 4mm                                             - 3 kom
2. nosač kamere   -spojna kutija                                                                       - 3 kom
3. HDD DVR ST2TB / bešuman s ultra hladnim radom/                               - 1 kom
4. vodootporna kutija za smještaj NVR snimača  napajanje I ostale
     informatičke opreme  600*400*202mm                                                  - 1 kom
5. nosač nadžbuknog odmara za kačenje na stupu                                          - 1 kom
6. solarni panel 1¸00w 12V 465*670mm                                                        - 1 kom
7. nosač solarnog panela                                                                                 - 1 kom
8. solarni regulator napona 12V10A                                                               - 1 kom
9.  strujni punjač  akumulatora   12 v 5a                                                         - 1 kom
10. 4G ruter za spajanje GSM mrežu                                                               - 1 kom
11. akumulator GEL TECH deepcyrcle                                                         - 1 kom
12. regulator  konstantnog napajanja  12v                                                       - 6 kom
13. usluga auto dizalice 1 radni dan                                                                - 1 kom
14.sitni potrošni materijal / nespecifi čni materijala                                       -  paušal
15. usluga ugradnje ponudbene. opreme  i programiranje  daljinskog spajanja   - paušal 
16. izrada potrebne  dokumentacije  za video nadzor javnih  površina             - 1 kom.

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Od-
luke općina izravno naručuje predmetnu robu i usluge 
Isporučitelja po kojima se podrazumijeva nabavu. dop-
remanje, ugradnju odmara,  kamera ,  NVR snimača  na 
stupnukonstrukciju,spajanje, programiranje i puštanje 
u rad.     

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

4. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglas-
nost na Ugovor Općine Primošten i „USLUŽNI OBRT 
MTI –SAT iz Šibenika, , Klasa: 363-05/16-02/38; 
Ur.broj: 2182/02-02-16-3 od dana 26. rujna 2016. 
godine , čija vrijednost ugovorenih predmetnih roba i 
usluga odgovara iznosu od 19.200,00 kuna (slovima: 
devetnaesttisućadvjestokuna) bez uračunatog iznosa 
PDV-a, za kojeg će se u Tablici svih  sklopljenih ugovora 

objaviti Obavijest o sklapanju objaviti  na službenoj 
stranici općine: www.primosten.hr.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:363-05/16-02/38
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada 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 8. stavka 7. Pravilnika o provedbi postu-
paka  nabave bagatelne vrijednosti OpćinePrimošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 1/14, 2/14, 
3/14, 4/14 i 1/16)  sukladno Godišnjem  Planu upravljan-
ja pomorskim dobrom na području  Općine  Primošten, 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 22. sjednici, od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi

 ODLUKU
 o nabavi tucanika, jalovine i tampona  

za potrebe Općine Primošten u 2017. godini
za potrebe nasipavanja  Velike i Male 
Raduče i ostalih primoštenskih plaža

1. Načelnik Općine Primošten iz razloga žurnosti i 
potrebe uređenja okoliša  na području Općine Primošten 
u sklopu priprema za  predsezonu te za nastupajuću 
turističku sezonu 2017.  donosi Odluku o nabavi 
potrebnih količina tucanika koja se sastoji od količina 
u omjerima  materijala  / jalovine i tampona,  tucanika 
frakcije  16 – 32mm ifrakcije  4– 8mm.  defi niranim  
posebnom  Odlukom  Načelnika  izravno ovisno o potre-
bama  pojedinačnih radova uređenja konkretnih plaža 

2 Općinsko vijeće Općine Primošten, Sukladno 
naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke i ponudi 
isporučitelja „Konjuška“ d.o.o. iz  Primoštena Burnjeg, 
Draga 1/F; OIB: 97701706060, ovlašćuje  Načelnika 
Općine Primošten  da izravno naručuje  svu potrebnu 
količinu tucanika odgovarajućeg udjela i količine poje-
dine vrste materijala.

3.Sredstva za financiranje predmetne nabave 
osigurava Proračun Općine Primošten, sve sukladno 
Godišnjem  Planu upravljanja pomorskim dobrom na 
području  Općine  Primošten.

4. Načelnik  Općine Primošten i „Konjuška“ d.o.o. 
međusobne odnose regulirat će posebnim Ugovorima o 
bagatelnoj nabavi.

5. Ugovor iz točke 4. ove Odluke objavitće se u Ta-
blici svih  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 
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: 406-07/16-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 10. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju Zakona  o  pomorskom  dobru  i  mors-

kim  lukama («Narodne novine«, broj: 158/03, ,141/06 i 
38/09), 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, 4/14 i 1/16), Općinsko vijeće Općine 
Primošten,  na 22. sjednici, od dana 10. listopada 2016. 
godine, donosi

ODLUKA
o nabavi radova redovitog uređenja  

primoštenskih plaža u sklopu
priprema za turističku sezonu 2017. godine

1. Općinsko  vijeće  donosi  Odluku o nabavi ra-
dova redovitog uređenja  primoštenskih plaža u sklopu 
priprema za turističku sezonu 2017. godine kojima je 
svrha: urediti i revitalizirati  tre održati izgled plaža na  
Poluotoku  Velika  Raduča uključujući i sve ostale plaže 
na području Općine Primošten kojima je zajedničko da 
se kontinuirano stvarajuuvjeti kvalitetnijeg  i  sigurnijeg   
boravak  gostiju  na  plažama  kao  novom zaštitnom  
znaku i brendu  Primoštena - najpoželjnije  destinacije 
RH i izvan nacionalnih granica.

2  Slijedom  utvrđenog, Općinsko vijeće prihvaća  
uređenje predmetnih plaža   daljnji  stimulans    poticaja 
gospodarskog  razvoja  cijele  Općine Primošten    kao 
turističkog  potencijala, u  svrhu  njegovanja visokog  
turizma i  stvaranja preduvjeta kontroliranih načina  
korištenja i kvalitetnih uvjeta  na  predmetnim plažama.

3. Općinsko  vijeće  ovlašćuje Načelnika da  poduzme   
sve  potrebne radnje  u  smislu nabavke  radova uređenju 
primoštenskihplaža  sve sukladnonjihovoj prirodi, nam-
jeni  te orijentiranoj funkciji kontinuiranog turističkog i 
gospodarskog  razvoja Primoštena  na način   da provede 
odgovarajuće postupke nabave  u količinama sukladno 
stvarnim  potrebama,  kreiranoj listiprioriteta uključujući  
stvarne   mogućnosti.

4. Ovlašćuje s e  Načelnika   da  nakon    provedenog  
postupka nabave u svakom pojedinačnom  predmetu  
odabere  najpovoljniju ponudu te sa odabranim  
ponuditeljem  sklopi   konkretni ugovor.  
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5.  Sredstva za  uređenje  plaža  osigurava   Proračun 
Općine Primošten  s ostavljenom  otvorenom  mogućnošću 
fi nanciranja potencijalnim sredstvima drugih izvora  
uključujući  i  potencijalna  sredstva  županije.  

6.  Odluka  stupa  na  snagu  danom donošenja. 

Klasa:934-04 /16-01/4 
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada 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 vjesnikOpćine Primošten”, broj 3/13 i 
5/13) i članka 7. stavka 10. točke d. i e. Pravilnika 
o provedbi postupaka  nabave bagatelne vrijednosti 
OpćinePrimošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, 
broj 1/14, 2/14, 3/14, 4/14 i 1/16), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 22. sjednici, od  dana 10. listopada 
2016. godine, donosi

 ODLUKU
  o nabavi radova gradnje rasvjete za ulicu 

do Aurore u Primoštenu

1. Općinsko vijećeOpćine Primošten donosi Odlu-
kuo nabavi radova gradnje / LED/  rasvjete za ulicu do 
Aurore u Primoštenu

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke, pred-
metna nabava sastojise od:, dobave i polaganja 1140m 
kabela PPOO A 4X16mm2, dobave i polaganja 1070m  
FeZNn trake  25x4mm  te 1000m trake upozorenja  i 
polaganja iste i  GAL štitnika u dužini 1000 m, križne 
spojnice Fe Cu u količini 45 kom,   dobava i montaža  28 
stupova KORS od 6m s dobavom i ugradnjom  stupne  
razdjelnice za svaki, te  dobave i montaže  28 komada 
cestovnih  svjetiljki LED 50 /S spajanjem  uzemljenja  
za svaki stup komplet s bužanjem trake  uzemljenja i 
spajanjem / u količini 28 kom/ Instalacija stupa kabelom 
PGP 3x2, 5mm cc4-6m kabela s spajanjem na razdjelnicu 
i ožičenjem lampe.

3. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Od-
luke i ponudi- Troškovniku„Marzes“ d.o.o. iz Rogoznice,  
Trogirska 3; OIB:,OIB:03321518613,  službeno  zaprim-
ljenoj dana 08. travnja 2016. pod službenim brojevima 
1178 Općina  Primošten izravno naručuje opisano u točki 
1. ove Odluke po cijeni od 206.620,00 kuna (slovima:

dvjestošesttisućašestodvadesettisućakuna) uvećano za  
PDV odnosno u ukupnom iznosu od  258.275,00 kuna 
( slovima: dvjestopedesetosamtisućadvjestosedamdese
tpetkuna) s PDV-om.

4. Sredstva za financiranje predmetne nabave 
osigurava Proračun.

5. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje  
Načelnika Općine Primošten i„Marzes“ d.o.o. iz 
Rogoznice  da sklopi  Ugovor o nabavI radova gradnje 
rasvjete za ulicu do Aurore u Primoštenu kojeg  će se 
objaviti u Tablici svih  sklopljenih ugovora Općine 
Primošten  koja je javno objavljena  na službenoj stranici 
općine: www.primosten.hr.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:363-05 /16-01/12
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 10. listopada 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 
OpćinePrimošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, 
broj 1/14, 2/14, 3/14, 4/14 i 1/16), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 22. sjednici, od dana 10. listopada 
2016. godine, donosi

 ODLUKU
o nabavi radova gradnje rasvjete za 

“Norveške vile“ u Primoštenu

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi radova gradnje rasvjete za “Norveške vile” u 
Primoštenu.

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke, 
predmetna nabava sastojise od:, iskopa 4 rupe za 
betonski temelj dimenzija 0.6x0.6x0.75m komplet s 
šalovanjem, betoniranjem i ugradomankera i prolaznih 
cijevi fi  50 mm, dobave i polaganje : 85m kabela PPOO 
A 4X16mm2, dobave i polaganja 6m  FeZNn trake   
25x4mm  te 70m trake upozorenja  i polaganja iste i  
GAL štitnika u dužini 70 m, križne spojnice Fe zn u 
količini 6 kom,  dobava i montaža  4 stupova KORS 
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od 6m s dobavom i ugradnjom  stupne  razdjelnice za 
svaki, s spajanjem  uzemljenja  za svaki stup komplet 
s bužanjem trake  uzemljenja i spajanjem / u količini 4 
kom/ Instalacija stupa kabelom PGP 3x2, 5mm cc6m 
kabela s spajanjem na razdjelnicu i ožičenjem lampe 
uključujući i  dobavu i montažu  4 komada cestovnih  
svjetiljki te  dobave i montaže  4 komada cestovnih  
svjetiljki  Philips  SGP 34070w  tip Selenium SON – 
T- 70W.

3. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke 
i ponudi- Troškovniku „Marzes“ d.o.o. iz Rogoznice,  
Trogirska 3; OIB:,OIB:03321518613,  službeno  zaprim-
ljenoj dana 04. travnja 2016. pod službenim brojevima 
1104 Općina  Primošten izravno naručuje opisano u točki 
1. ove Odluke po cijeni od17.345,00 kuna (slovima: 
sedamnaesttisućatristočetrdesetpetkuna) uvećano za  
PDV odnosno u ukupnom iznosu od 21.681,25 kuna 
(slovima: sdvadesetjednutisućušestoosamdesetjednaku
na) s PDV-om.

4.Sredstva za fi nanciranje predmetne nabave osigu-
rava Proračun.

5. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje  
Načelnika Općine Primošten i„Marzes“ d.o.o. iz 
Rogoznice  da sklopi  Ugovor o nabavi radova gradnje 
rasvjete za “Norveške vile” u Primoštenu kojeg  će se 
objaviti u Tablici svih  sklopljenih ugovora Općine 
Primošten  koja je javno objavljena  na službenoj stranici 
općine: www.primosten.hr.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:363-05 /16-01/13
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 43/14), sukladno članku 33. Zakona o elementarnim 
nepogodama (“Narodne novine”, broj 73/97 i 174/04), 
članka 8. stavku 7. Pravilnika o provedbi postupaka  
nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14, 4/14 i 1¸/16)  i članka 
33. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 3/013 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  22. sjednici, od dana 10. listopada 2016. 
godine, donosi

ODLUKU
o nabavi nastavka izrade 

školjere na Raduči

1. Općinsko vijeće Općine  Primošten donosi Odluku 
o nabavi  nastavka izrade školjere na Radučitemeljem 
koje kreće u nabavu  predmetnih radova radi zaštite od 
razorne snage vjetra i mora uređenjem potrebnih pod-
morskih valobrana, sve  u svrhu zaštite obalnog dijela 
u Primoštenu.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten pod nabavom nastavka izrade školjere suk-
ladno  prethodno donijetim  Odlukama podrazumijeva:

 a/preslagivanje već postojeće „đige“  ispod morske 
površine  a usporedo s obalnim  dijelom;

b/slaganje i ugradnja  duple nove „đige“  - dvostrukog 
podmorskog valobrana   od kamena  u svrhu zaštite plaže 
Mala Raduča te

c/slaganje i ugradnja nove „đige“  - podmor-
skog valobrana   od kamena, sukladno stvarnim  
mogućnostima, u svrhu zaštite plaže Velika Raduča što 
zahtijeva za opisane potrebe  veće količine kamena radi 
veće dubine mora.

3. Radovi sanacije i zaštite opisane u prethodnoj točki 
2. ove Odluke  izvest će se prije službenog  početka 
naredne  turističke sezone 2017. godine.

4.Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da nakon 
provedenog odgovarajućeg postupka nabave, sukladno 
mogućnostima i  fazama realizacije, da u sklopu istih 
izvrši odabir bilo da donese Odluku o odabiru najpovo-
ljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi pred-
metni Ugovor o javnoj nabavi radova odnosno da donese 
Obavijest i odabiru ponude ili Odluku o prihvaćanju 
ponude  te sklopi Ugovor o izvršenju konkretnih radova.

5. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava se iz Proračuna Općine Primošten a pod određeni 
uvjetima i po mogućnosti i iz drugih izvora fi nanciranja 
sukladno važećim  propisima.

6. Odluku  odnosno Obavijest o odabiru ponude kao 
i pripadajući Ugovor o konkretnoj nabavi proslijedit će 
se naknadno Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti 
na istog.

7. Svrha predmetne nabave iz točke 1. ove Odluke  
predstavlja konkretnu mjeru sanacije od već nastalih 
odnosno prevenciju od potencijalnih budućih šteta koje 
realno prijete kao izravna posljedica  prekomjernih 
količina padalina, razorne snage vjetra i morskih valova, 
kao vremenskih neprilika  koje haraju cijelom obalom 
Dalmacije  a tako obalom  sjedišta općine te ostalim 
područjem obalnog dijela Općine Primošten.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/16-01/22
Ur.broj: 2182/02-01-16-20
Primošten, 10. listopada 2016. 
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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),  Zakona o zaštiti od požara („Narodne 
novine“, broj 92/10)  članka 33. Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/13 i 5/13) i  Pravilnika o provedbi postupaka  nabave 
bagatelne vrijednosti Općine Primošten (“Službeni 
vjesnik Općine Primošten”, broj 1/14, 2/14, 3/14, 4/14 
i 1/16), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 22. 
sjednici, od dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
 o nabavi revizije Procjene ugroženosti 

 i  Plana zaštite od požara 
Općine Primošten

1. Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o 
nabavi Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara 
Općine Primošten.

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Od-
luke i  ponudi  „ALFA ATEST„ d.o.o.  iz  Splita, Poljička 
cesta 32; OIB: 03448022583 službeno zaprimljenoj 
pod brojem  2556 od dana 17. kolovoza 2016. godine 
Općina Primošten izravno naručuje reviziju akata, po 
cijeni   koja odgovara iznosu od  5.000,00 kuna (slovima: 
pettisućakuna)  odnosno s PDV-om ukupno iznosi  
5.187,50 kuna (slovima:pettisućastoosamdesetsedam
kunapedesetlipa) te za cijenu revizije plana  po cijeni 
od 4.000,00 kuna ( slovima: četiritisućekuna)  odnosno  
u ukupnom  iznosu  4.150,00 kuna ( slovima:četiriti
sućetstopedesetkuna) s uračunatim PDV-om, na obje 
navedene cijene rabat 17%   na način da nabavna cijena 
akata zaštite od požara odgovara iznosu od 7.470,00 
kuna (slovima: sedamtisućačetristosedamdesetkuna) 
plus PDV  odnosno  sveukupnom iznosu s PDV-om  od 
9.337,50 kuna( slovima: devettisućatristotridesetsedam
kunapedesetlipa).

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

4..Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost 
na sklopljeni istoimeni  Ugovor, Klasa: Klasa: 030-
03/16-02/5; Ur.broj: 2182/02-02-16-3, za kojeg će se u 
Tablici svih  sklopljenih ugovora objaviti Obavijest o 
sklapanju objaviti  na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 030-03/16-01/5
Ur.broj: 2182/02-01-16-3
Primošten, 10. listopada 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 i 83/13, 143/13 
i 13/14 -USRH), Zakona o zaštiti na radu (“Narodne 
novine“,  broj 71/14 i 118/14),  Pravilnika o izradi 
procjene  rizika (“Narodne novine”, broj 112/14)  članka 
33. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i  Pravilnika o 
provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
1/14, 2/14, 3/14, 4/14 i 1/16), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 22. sjednici, od dana 10. listopada 2016. 
godine, donosi

ODLUKU
o  nabavi revizije akata 

zaštite na radu Općine Primošten
 / procjene rizika/

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi revizije akata zaštite na radu Općine Primošten 
odnosno  nabavi  procjene  rizika.

2. Sukladno  naprijed utvrđenom u točki 1. ove 
Odluke i  ponudi „ALFA ATEST„ d.o.o.  iz  Splita, 
Poljička cesta 32; OIB: 03448022583 službeno 
zaprimljenoj pod brojem 2556 od dana 17. kolovoza 
2016. godine  Općina Primošten izravno naručuje 
reviziju akata zaštite na radu odnosno reviziju procjene  
rizika,  po cijeni koja odgovara vrijedniosti bagatelne 
nabave.

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

4.Općina Primošten i “ALFA ATEST“ d.o.o.iz 
Zagreba s obzirom na narav predmetanabave ., bez 
obzira na ukupnu vrijednost nabave, svoje međusobne  
odnose regulirat će posebnim ugovorom sukladno članku 
6.  Pravilnika o provedbi postupaka  nabave bagatelne 
vrijednosti Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 1/14, 2/14, 3/14, 4/14 i 1/16).

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 030-03/16-01/6
Ur.broj: 2182/02-01-16-3
Primošten, 10. listopada 2016.
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Na temelju članka  33.  Statuta  Općine Primošten   

(“Službeni  vjesnik  Općine Primošten”,  3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine  Primošten,   na  22.   sjednici,    
od  dana 10. listopada  2016.  godine,  donosi

ODLUKU
o fi nanciranju troškova delegacije 

Općine Primošten tijekom
službenog  posjeta u Loret - Italija

1. Općinsko  vijeće  Općine Primošten  donijelo  je  
Odluku   o  osnivanju i imenovanju   članova delegacije   
koja  će  otputovati  u službeni posjet  talijanskom  
Gradu  Loreto  u  vremenskom  trajanju  od  30.  rujna  
do 01. listopada  2016.a godine,  u  svrhu  sudjelovanja   
na međunarodnoj  konvenciji “Loretska  hodočašća  
USPOMENE I BUDUĆNOST Europe“  s namjerom 
uključenja  u višeglasnu međunarodnu raspravu uključiti  
partnere spremne  promicati Loretsko hodočašće kao 
zajednički  čimbenik  identiteta  i susreta  među narodima 
Europe. 

2. Sukladno utvrđenom u  članku 1. ove Odluke, 
delegacija Općine Primošten ima tri člana: 

   -  Stipe  Petrina Načelnika  Općine  Primošten,
   -  Iris Ukić Kotarac dipl. iur.  Pročelnik JUO i
 -  Jere Bakotić netom umirovljeni bivši Dir. TZ 

PRIMOŠTEN.

3. Posjet Loretu traje tri  dana a za sve s tim u  svezi 
povezane redovite troškove puta/putne karte u oba 
smjera trajektom Split – Ancona, smještaj, hrana  i 
piće/ sve   u  sklopu  priprema i organizacije konkret-
nog odlaska u cijelosti osigurava  Proračun  Općine 
Primošten   za 2016.  godinu ( konkretno se radi o iznosu 
od 335,60 eura  koji preračunat u kune po srednjem 
tečaju HNB na dan 03. listopada 2016. godine / 7,511333 
kuna/ odgovara iznosu od 2.520,80 kuna (slovima: 
dvijetisućepetstosedamkuna), sve sukladno Odluci 
Načelnika, Klasa: 400-08/16-02/01; Ur.broj: 2182/02-
02-16-90/1, od dana 03. listopada 2016. godine).            

4. Program rada te Odluka Načelnika sastavni su dio 
ove  Odluke  i kao takvi  nalaze se u privitku iste.

5. Ova  odluka  stupa na  snagu  danom   donošenja.

Klasa: 119-02/16-01/22
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada  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  22.  sjednici,  od  
dana 10. listopada  2016.  godine,  donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju  Protokola europskog  
partnerstva  za promociju projekta 

„Loretski hodočasnički putovi”  
kao europski kulturni itinirer

1. Općinsko  vijeće  Općine Primošten  prihvaća 
Protokol europskog  partnerstva  za promociju projekta 
„Loretski hodočasnički putovi” kao europski kulturni 
itinirer.

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

3. Ova  odluka    stupa  na  snagu   danom   donošenja.

Klasa: 119-02/16-01/22
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 10. listopada   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 22. sjednici, od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluke 

i Ugovore o bagatelnoj nabavi  
tijekom 2016. godine

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o davanju suglasnosti na preostale pojedinačne pro-
vedene postupke bagatelne nabave, odluke o odabiru 
odnosno prihvaćanju ponude u navedenim postupcima 
bagatelne  nabave i sklopljene ugovore redom kako u 
nastavku slijedi: 



18. listopada 2016.                   SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN              Broj 5 - Stranica 31

UG. br.46
Redni broj: EV - BAG 46/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju šetnice od Bau bara u duljini od 30m
2.Datum sklapanja; 22.travnja 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:148.560,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 40 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: sukladno Sporazumu Šibensko kninske županije i Općine Primošten o
                                                      zajedničkom fi nanciranju za 2016. prema kojem
                                                      županija osigurava  dio od 100.000,00 kuna.
UG. br. 70 
Redni broj: EV - BAG 71/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o  nabavi  osobnog vozila za potrebe  Općine Primošten 
2.Datum sklapanja; 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 199.853,54 kuna /trošarina uključena u cijenu/
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: AUTO KUĆA GAŠPEROV“ d.o.o. iz  Šibenika, Vrpoljačka  cesta bb
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 75
Redni broj: EV - BAG 76/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi mozaika za potrebe  III Faze Spomenika Gospe od Loreta                           
2.Datum sklapanja; 29. lipnja 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a::143.196,42 kune
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10.dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ANTOLINI“  Industriamarmi e graniti iz Verone,  Viadellindustria 4, Italija
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br 76
EV - BAG 76 b /16  /VEZA- 68/16/
b/ 1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi mozaika za potrebe  III Faze Spomenika Gospe od Loreta                           
2.Datum sklapanja; 03. kolovoza 2016.godine 
3.Iznos bez PDV-a::27.450,06 kune
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  10.dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ANTOLINI“  Industriamarmi e graniti iz Verone, Viadellindustria 4, Italija
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Redni broj: EV - BAG 80/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi vertikalne  signalizacije za Marinu  lučicu u  Primoštenu
2.Datum sklapanja; 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 25.750,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  .dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br.81 
Redni broj: EV - BAG 81/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova iskopa   kanala za „Super uho“  u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 27. srpnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 24.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“Vl.  Tomislav 
Pancirov iz Primoštena  ,  Rupe 5B
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 82
Redni broj: EV - BAG 82/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi betona tijekom 2016. 
2.Datum sklapanja; 22. srpnja.2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 50.000,00 kuna
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4.Razdoblje za koje je sklopljen: do 31. prosinca 2016. godine
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :“Schustrer turizam“ d.o.o.  iz Zagreba- Dubrava 256H                              
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 83
 Redni broj: EV - BAG 83/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga zaštitara  / radi zaštite općinske imovine/
2.Datum sklapanja; 03. kolovoza 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: : 109.440,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  zaključno s 01. rujna 2016.dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„BRUNO TIGAR SIGURNIOST“ d.o.o.   iz Splita, Poljička cesta 20b                            
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 84
Redni broj: EV - BAG 84/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova održavanja  dizala Zdravstvene stanice  u  Primoštenu 
2.Datum sklapanja; 21. srpnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 400,00 kuna mjesečno + otklanjanje nedostataka 95,00 kn po satu rada
4.Razdoblje za koje je sklopljen: do daljnjega
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„PIEL“ d.o.o  iz  Splita,  Palmotićeva 6                             
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 85
Redni broj: EV - BAG 85/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova postavljanja instalacija  za napajanje koncerta
   “Super uho“  i napajanja igrališta u  Primoštenu
2.Datum sklapanja; 16. kolovoza 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 28.305,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –  rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 86
Redni broj: EV - BAG 86/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dopremanju  i postavljanju rubnjaka
                                          / uređenje boćališta uz Primoštenu/ 
2.Datum sklapanja; 18.kolovoza 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:25.244,53 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  4 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 87
Redni broj: EV – BAG 87/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi betonskih elemenata  za  spomenik  Gospe od  Loreta  
2.Datum sklapanja; …………………… 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:112.585,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„Kamgrad „ d.o.o,.  iz Zagreba,  J. Lončara 1 h
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 88
Redni broj: EV – BAG 88/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga  transporta i rada dizalicom  
2.Datum sklapanja; 16. kolovoza 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:15.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  5 radnih  dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„JAČEK TRAN“ j.d.o.o.  iz  Zagreba, Dotrščinska 23
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br. 89
Redni broj: EV – BAG 89/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi MAPE PROCESA
2.Datum sklapanja; 26. rujna 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:30.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  180  dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„EKO VET PROIZVODNJA“ d.o.o.  iz Zagreba, Dužice 1
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 90 
Redni broj: EV – BAG 90/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinsko obrtničkih radova – III Faza  Spomenika Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja; 27. rujna 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:147.903,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30  dana + 10  dana nakon montaže kipa
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„AKRO OBJEKT “ d.o.o. iz Zaprešića, K.S. Đalskog 33
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br.91 
Redni broj: EV – BAG 91/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi stolnog računala  s dva monitora i Windowsa 10
2.Datum sklapanja; 14. rujna 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:12.210,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 radnih  dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 92
Redni broj: EV – BAG 92/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi kamenarskih radovaradova – III Faza  Spomenika Gospe od Loreta 
2.Datum sklapanja; ……………………….2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:………………………. kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  ………… radnih  dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 93
Redni broj: EV – BAG 93/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi nastavka izrade  školjere
                                     / 400 kamenih blokova  na Maloj Raduči/
2.Datum sklapanja; …………….2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:…………………,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  30 radnih  dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ FAŽANKA TOURS“ s Pašmana, Mrljane  25
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 94
Redni broj: EV – BAG 94/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dobavi i montaži  ograde / brončanog  profi la/
2.Datum sklapanja; ... rujna 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:…………………,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  15 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:Ljevaonica obojenih metala,Vl.  Darko Kundija, Šapjane
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 95
Redni broj: EV – BAG 95/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o organizaciji Team  bildinga  2016
2.Datum sklapanja; 21. rujna 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:46.400,00 kuna
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4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: “Natura–Turist“ d.o.o., Plitvuička jezera,  Jezerce 132
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 96 – 97                                     
Redni broj: EV – BAG 96/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava video nadzora za Supljak
2.Datum sklapanja; 26. rujna 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:13.625,00 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: Proračun Općine Primošten

b/VEZA BAG NAB  29/14/
1.Vrsta ugovora: Anex Ugovora o nabavi sustava video nadzora na Bedemu
2.Datum sklapanja; 26. rujna 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:13.625,00 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: Proračun Općine Primošten

UG. br. 98
Redni broj: EV – BAG 97/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova  na instalaciji na  skalama  preko depadanse  u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 14. rujna 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:13.495,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:  3 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen::„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

UG. br. 99
Redni broj: EV – BAG 98/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o sufi nanciranju izgradnje objekta Ogranak  vodovodne mreže 
                             Ulice  glavičice u Primoštenu (DN 100mL =95 m)
2.Datum sklapanja; 27. rujna 2016. godine 
3.Iznos bez PDV-a:86.870,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:    dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen::„VODOVOD I ODVODNJA“ d.o.o.  Šibenik, Ulica  Kralja  Zvonimira 50
6.Plaćanje: iz naknade za razvoj  vodoopskrbe Općine Primošten  - 2,00 kn /m3

2.Sve odluke i ugovori citirani 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: 330-01/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-4
Primošten, 10. listopada 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 22. sjednici, od dana 10. listopada  2016. godine, donosi

ODLUKA
                     o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na donacije, 

sponzorstva  i novčane  naknade tijekom  2016. godine  

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku kojom daje suglasnost na sve   naknadno dane  donacije 
i sponzorstva isplaćene  tijekom  tekuće godine temeljem Odluka Načelnika, redom kako slijedi:

DONACIJE 
31. Ug. od 06.07.2016. - Glazbena udruga “Nota” 3.000,00 kn
32. Ug. od 06.07.2016. - S.D. “Lignja” 6.240,00 kn
33. Ug. od 06.07.2016. - Udruga “Svijet kvalitete” 10.000,00 kn
34. Ug. od 06.07.2016.  - Udruga “Zdravi grad” 1.000,00 kn
35. Ug. od 12.07.2016.    - Mjesni odbor Žirije 2.000,00 kn
36. Ug. od 25.07.2016. - Hrvatski planinarski klub Sv. Mihovil 1.000,00 kn
37. Ug. od 25.07.2016. - Udruga “Aktivac” 28.000,00 kn
38. Ug. od 26.07.2016. - S.D. “Lignja” 23.245,80 kn
39. Ug. od 26.07.2016.    - Udruga “Oksid” 2.000,00 kn
40. Ug. od 02.08.2016.   - Udruga građana Općine Primošten “KRČ” 2.000,00 kn
41. Ug. od 02.08.2016. - Udruga građana Općine Primošten “KRČ” 2.000,00 kn
42. Ug. od 02.08.2016.    - Udruga građana Općine Primošten “KRČ” 2.000,00 kn
43. Ug. od 02.08.2016. - Udruga građana Općine Primošten “KRČ” 2.000,00 kn

SPONZORSTVA
7. Ugovor o sponzorstvu – Udruga građana Općine Primošten „Krč“ 4.000,00 kn

JEDNOKREATNE novčane naknade:
 - Jakov Perkov  5.000,00 kn
- Marina Živković  5.000,00 kn
- Sanja Gaćina  5.000,00 kn

2. Sredstva naprijed citiranih donacija  odnose se na 
vremenski period od 15. srpnja  2016. godine do dana 
donošenja ove Odluke a ista se  redovito ažuriraju i 
objavljena su u Sklopu Registra ugovora, dostupna 24 
sata javnosti na uvid na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr

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

Klasa: 402-08/ 16-01/1
Ur.broj:  2182/02-01-16-2
Primošten, 10. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

187
Na temelju članka  33.  Statuta  Općine Primošten   

(“Službeni  vjesnik Općine Primošten”,  broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na  22.  sjednici,   od  
dana 10. listopada  2016.  godine,  donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluka sa 

4. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Općine Primošten 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća 
Zapisnik i Odluke sa 4. sjednice Upravnog vijeća 
održane dana 10. lipnja  2016. godine, redom kako 
slijedi: 

- Odluka o upisu djece  u vrtić
-Ljetna organizacije rada,
- Odluka  o raspisivanju natječaja sljedeću pedagošku 

godinu od 01. rujna tekuće do 31. kolovoza 2017. godine 
za radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto 
odgojitelja/ice

 – 3 izvršitelj /2 kao zamjena zbog bolovanja/ i
- Odluka o raspisivanju natječaja zastručno 

osposobljavanje za kuhara/icu – 1 izvršitelj .
3. Zapisnik sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran u 
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točki 1. ovog  Zaključka uključujući i odluke  sastavni 
su dio ovog Zaključka i kao takvi nalaze se u njegovom 
privitku.

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

Klasa: 601-02/16-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-16-11/1
Primošten, 10. listopada 2016. 

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), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 22. sjednici, od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća 

SD „LIGNJA“ Primošten o  namjenskom 
trošenju  sredstava pri provedbi projekta 

izgradnje sportske luke Porat u Primoštenu

1. Općinsko vijeće Općine Primošten  prima na 
znanje IzvješćeSD „LIGNJA“ Primošten o namjen-
skom trošenju  sredstava pri provedbi projekta izgradnje 
sportske luke Porat u  Primoštenu

 2. Izvješće SD “LIGNJA“ Primošten iz članka 1. 
sastavni je dio ovog zaključka  i kao takvo nalazi se u 
privitku istog.

3. Ovaj Zaključak  stupa na snagu danom  donošenja, 
a objavit će se  u “Službenom vjesniku Općine 
Primošten”.

Klasa: 402-07/16-02/02
Ur.broj: 2182/02-01-16-18/1
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

189
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni  vjesnik  Općine  Primošten“, broj 3/13 
i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 22. 
sjednici, od dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Zamolbe  

za sufi nanciranje projekta izgradnje 
sportske lučice Poratu Primoštenu 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten  prima na znan-
je Zamolbu SD “LIGNJA“ Primošten za sufi nanciranje  
projekta izgradnje sportske luke Porat u Primoštenu

 2. Zamolba  SD “LIGNJA“ Primošten iz članka 1. 
sastavni je dio ovog zaključka i kao takvo nalazi se u 
privitku istog.

3. Ovaj Zaključak  stupa na snagu danom  donošenja, 
a objavit će se u “Službenom vjesniku  Općine 
Primošten”.

Klasa: 402-07/16-03/12
Ur.broj: 2182/02-01-16-1/1
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

190
Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o komunalnom  

gospodarstvu (“Narodne novine”, broj: 36/95,70/97, 
128/99, 129/00, 97/00 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/0979/09, 153/09, 49/11, 
84711, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), 
članka 33. Statuta Općine Primošten (“Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13) i  Odluke 
o komunalnoj naknadi  Općine Primošten (“Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj  6/13, 7/13 i 7/15) i  III.
Izmjene i dopune Odluke o  komunalnoj naknadi  Općine 
Primošten, Klasa: 363-03/13-01/1; Ur.broj: 2182/02-
01-16-4, od dana 10.listopada 2016.), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 22. sjednici, od  10. listopada  
2016. godine, donosi

ODLUKU
 o prihvaćanju  zahtjeva „TOMMY“ d.o.o.  

za privremeno oslobađanje 
  od plaćanja komunalne naknade i čistoće

1. Općinsko vijeće Općine Primošten  prihvaća 
zahtjev „ TOMMY“ d.o.o. iz Splita, Domovinskog rata 
93; OIB: 00278260010,  za privremeno oslobađanje od 
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obveze  plaćanja komunalne naknade na način utvrđen 
ovom Odlukom.

2.  “TOMMY“ d.o.o. iz Splita  privremeno se 
oslobađa  od plaćanja komunalne  naknade u vremen-
skom periodu od 01. siječnja 2017. zaključno s 31. 
prosinca 2018. godine.

3. Sukladno utvrđenom  u točki 1.i 2.  ove  Odluke, 
zadužuje se ovlašteni službenik JUO Općine Primošten  
da obavijestiti „TOMMY“ d.o.o. iz Splita  i ispostavi 
odgovarajuće rješenje o komunalnoj naknadi.

4. U odnosu na zahtjev za privremeno oslobađanje 
od plaćanja troškova čistoće  Općinsko vijeće zauzelo je  
identičan stav  ali će postupiti po prijedlogu Skupštine 
„Bucavca“ d.o.o.  o čemu će naknadno biti  obavješteno 
te će se  u tom  dijelu službeno očitovati  na prvoj 
narednoj sjednici. 

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

6. Ova Odluka stupa na snagu danom  donošenja, a 
objavit će se u «Službenom vjesniku Općine Primošten«, 
a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

Klasa: 400-08/16-02/01
Ur.broj: 2182/02-01-16-85/1
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

191
Na temelju članka 35 stavaka 1. i članka 391 Zakona 

o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne 
novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99- Odluka USRH, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,  
153/09, 143/12, 152/14 i 81/15- proč. tekst), 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 i pod upravljanjem Općine Primošten 
(«Službeni vjesnik Općine Primošten«, broj 7/13 i 5/14), 
Općinsko vijeće  Općine Primošten, na 22. sjednici, od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi

 O D L U K U
 o prodaji dijela nekretnine označene kao 

čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi 
Odluku o prodaji dijela nekretnine označene kao 
čest. zem.2069/1 k.o. Primošten u površini od 34m2 
a označenog slovima: „A.,B.,C.,D.,E.,F.,G.,H.,I.,J.

,K., L..,M. A. “ a prikazanog u skici „GEODETSKIH 
MJERENJA „ d.o.o. iz  Šibenika, A,. Starčevića  7,  
izrađenoj od strane ovlaštenog inženjera geodezije Ivice  
Hobar koji je stvarno vlasništvo Općine Primošten.

2. Sukladno iznijetom u točci 1. ove Odluke, 
ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da za potrebe 
opisane prodaje navedenog dijela nekretnine, točno 
utvrđene površine raspiše i provede natječaj, donese 
Odluku o odabiru kupca za konkretni dio nekretnine 
po prijedlogu Imenovanog Povjerenstva a istog radi 
uobičajene transparentnosti prezentira predstavničkom 
tijelu na jednoj o narednih sjednica, u interesu općine, 
sve u maniri dobrog domaćina.

3. Postupak i uvjeti predmetnog natječaja objavit će 
se u Narodnim novinama, oglasnoj ploči i web stranici 
općine : www.primosten.hr

4. Općinsko vijeće utvrđuje cijenu za prodaju pred-
metnog dijela nekretnine iz točke 1. ove Odluke na način 
da je ista identična procjeni tržne vrijednosti stalnog 
vještaka za građevinarstvo kojeg će Općina Primošten 
angažirati radi predmetne procjene.

5. Procjena tržne vrijednosti, opisanog dijela 
predmetne nekretnine ovlaštenog vještaka predstavlja 
sastavni dio ove Odluke i kao takva bit će u njegovom 
privitku.

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

Klasa: 944-18/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-2
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

192
Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima ( „Narodne novine“, br.91/96, 68/98, 
137/99,22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/08,153/09, 143/12 i 152/14) i članka 33. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, br. 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 22. sjednici, od 10. listopada 2016. godine, 
donosi

ODLUKU
o određivanju prinudnog upravitelja za 
stambene zgrade na području Općine 

Primošten za koje su(vlasnici) zajedničkih 
dijelova nisu osigurali upravitelja

Članak 1.
Određuje se sukladno objavljenom  Javnom  pozivu, 

osobu registriranu za upravljanje i održavanje stambenih 
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zgrada, za PRINUDNOG UPRAVITELJA svih 
stambenih zgrada na području Općine Primošten čiji 
suvlasnici nisu u zakonskom roku osigurali upravljanje 
zgradom i nisu sklopili Međuvlasnički ugovor, a radi 
upravljanja i održavanja istih. Prinudni upravitelj će 
obavljati sve obvezne radove propisane Zakonom 
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te ostalim 
propisima, a posebno hitne popravke i nužne radove.

Članak 2.
Prinudni upravitelj izračunat će iznos sredstava 

koje su suvlasnici nekretnina iz članka 1. ove Odluke 
dužni uplaćivati na ime zajedničke pričuve, a koja se 
utvrđuje u iznosu propisane minimalne pričuve sukladno 
odredbama članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima (u visini od 0,54 % vrijednosti njihova 
posebnog dijela, godišnje, bazirana na podatku o etal-
onskoj cijeni građenja za prethodnu godinu). Upravitelj 
ima pravo na naknadu za obavljanje poslova prinudnog 
upravljanja.

Članak 3.
Prinudni upravitelj dužan je otvoriti poseban žiro 

račun zajedničke pričuve kod poslovne banke za svaku 
zgradu posebno.

Članak 4.
Suvlasnici nekretnine dužni su prinudnom upravi-

telju podastrijeti dokaz o vlasništvu te pružiti podatke 
o posebnim dijelovima nekretnine (stanovi, poslovni 
prostori i ostali prostori) o površini i položaju u zgradi, 
ako prinudni upravitelj ne raspolaže s ti podatkom po 
drugoj osnovi. Suvlasnik koji otuđi ili promjeni namjenu 
svog stana ili druge prostorije dužan je o tome odmah 
obavijestiti prinudnog upravitelja.

Članak 5.
Poslove upravljanja nekretninama prinudni upravitelj 

dužan je obavljati pažnjom dobrog gospodara i poduzi-
mati radnje radi zaštite fonda pričuve. 

Članak 6.
Prinudni upravitelj prestaje obavljati poslove po ovoj 

Odluci primitkom obavijesti da su suvlasnici zgrade 
sklopili Međuvlasnički ugovor i Ugovor o upravljanju 
zgradom, pri čemu je isti dužan izvršiti primopredaju 
i predati predstavniku stanara izvješće o poduzetim 
radovima i do tada utrošenim sredstvima zajedničke 
pričuve, te na račun zgrade dostaviti sredstva zajedničke 
pričuve  koja joj pripadaju.  

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 947-02/16-01/01
Ur. Broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada 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 22. sjednici, od dana 10. 
listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
o fi nanciranju redovitog poslovanja društva   

„PRIMOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o. 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten sukladno 
Analizi Izvješća neovisnog revizora  i financijskih  
izvještaja  za prethodnu 2015. godinu, prihvaća 
prijedlog uprave  društva Klasa:402-07/16-03/06; 
Ur.broj: 2182/02-01-16-5 službeno zaprimljen dana 
03. listopada 2016. godine pod rednim brojem 2977, 
te donosi Odluku o fi nanciranju redovitog poslovanja 
društva  „PRIMOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o . 

2. Financiranje društva kojem je Općina Primošten  
osnivač, potrebno je zbog povećanog   opsega  posla  i 
održavanja  postojeće  mreže odvodnje  u zamjenu za bilo 
kakvo  povećanje  cijena usluge, koje  kako je ocijenilo 
za sada,  ne bi bilo poželjno.

3. Financiranje „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o  
odobrava se u iznosu od 250.000,00 kune ( slovima:dv
jestopedesettisućakuna) .

4. Sredstva iz točke 3. ove Odluke osigurava 
Proračun Općine Primošten.

5. Ovlašćuje se Načelnika  Općine  Primošten da  sa 
„PRIMOŠTEN ODVODNJA-om“ d.o.o sklopi  Ugovor 
o fi nanciranju redovitog poslovanja društva, kojeg  će 
objaviti u Tablici sklopljenih ugovora Općine Primošten 
javno objavljenoj  na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr

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

Klasa:402-07/16-03/06 
Ur.broj: 2182/02-01-16-5/1
Primošten, 10. listopada 2016. 

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

____________________

194
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 vjesnikOpćine Primošten „broj 
3/13 i 5/13) i članka 7. stavka 10. točke d. i e. Pravilnika 
o provedbi postupaka  nabave bagatelne vrijednosti 
OpćinePrimošten „ Službeni vjesnikOpćine Primošten 
„broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) Općinsko vijeće Općine 
Primošten na svojoj 22. sjednici održanoj dana 10. lis-
topada 2016. godine donosi:

     IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
o nabavi, dobavi,  postavljanju, 

montaži i spajanju četiri  rasvjetna 
stupa od 8m  nasuprot kampa na potezu 

Primošten – Dolac – magistrala

1.Općinsko vijećeOpćine Primošten dana 01. 
travnja na svojoj 19. sjednici donijelo je 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).

2. Mijenja se  točka 2. Odluke  budući se tijekom  
realizacije radova ukazala potreba za dijelom VTR ra-
dova  dok se odustalo od dijela  prethodno ugovorenih 
radova. Sukladno prethodno utvrđenom,imajući u vidu 
novonastalu situaciju, predmetna nabava stvarno   se 
sastoji od: 

- iskopa kanala od 59m /umjesto 140m/   s postavom  
pijeska, odvodom  viška  i zatrpavanjem  dimenzija dxš 
08x04m, iskopa 4 rupe za betonski temelj dimenzija 
1x1x1,1m komplet s šalovanjem, betoniranjem, ugrad-
njom  ankera  / briše se dio:  prolaznih cijevi fi  50mm, 
dobave i polaganja  68 m / umjesto dosadašnjih 168m/  
kabela PPOO – A 4x16mm2 , dobave i polaganja 64m 
/ umjesto  153m/  Fe Zn trake  25x3mm, dobave i  65m 
/ umjesto 140m /polaganja:trake upozorenja,  70m / 
umjesto  147m / GAL  štitnika,  4 komada umjesto  5 
kom.  križnih  spojnice   Zn/Zn,  briše se dio predmeta 
nabave koji glasi: “  dobave i montaže    4  cestovne  sv-
jetiljke  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 liveliran-
jem/“ , te nastavlja s nabavom  dobavom  i ugradnjom 
3  umjesto 4  stupne razdjelnice, spajanjem uzemljenja 
stupova  komplet  s spajanjem na stup  3 umjesto 4, briše 
se nabava“ instalacije  stupa   kabelom  PGP 3x2,5mm 
cc 9m kabela   s  spajanjem  na   razdjelnicu  s ožičenjem 
lampe“  uključujući dosadašnji dio predmeta nabave 

ispitivanje  postojeće  linije  kabela    pod zemljom  te  
defi niranje 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.

Predmetna nabava podrazumijeva i vantroškovničke 
radove koji se sastoje od:

1vtr- 2 puta dobave i montaže KORS 6m stupa.
2vtr – jednim  samomontažom demontirane  sv-

jetiljke   na stup,
3vtr – jednom  samomontažom demontiranog stupa-

KORS 6m s liveliranjem, spajanjem  uzemljenja, 
4vtr – 3 iskopa rupe za betonski temelj  0,6x0,6x0,75 

m komplet  s šalovanjem , betoniranjem 
 ugradnjom  ankera   i prolaznih cijevi fi  50mm,
5vtr - dvije dobave i montaže  svjetiljke Malage  70W,
6vtr- dvije žarulje  SON –Č T 70w,
7vtr-  spajanje kabela  na stupu postojeće  javne 

rasvjete  s otvaranjem postojećeg  stupa,
otspajanjem i  ponovnim  spajanjem,
8vtr-  instalacuije  stupa  kabelom  PGP 3X2,5mm 

cca 6M 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 04. listopada 2016. pod službenim 
brojevima ……. Općina  Primošten izravno naručuje 
opisano u točki 2. ove Odluke po cijeni od  20.296,00 
kuna (slovima: dvadesettisućadvjestodevedesetšestku
na) umjesto  prethodno ugovorenog  iznosa od 44.125,00 
kuna (slovima:četrdesetčetiritisućedevetstodvadese
tpetkuna) plus  PDV odnosno u ukupnom iznosu od   
25.370,00 kuna ( slovima: dvadesetpettisućatristosedam
desetkuna)  umjesto 55.156,25 kuna ( slovima: pedesetp
ettisućastopedesetšestkunadvadesetpetlipa) s PDV-om.

4. Sredstva za fi nanciranje predmetne nabave osigu-
rava Proračun.

5. Načelnik Općine Primošten i„Marzes“ d.o.o. iz 
Rogoznice, međusobne odnose regulirat će Anexom 
Ugovora o opisanoj nabavi kojeg  će se objaviti u Ta-
blici 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 seproslijediti 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: 2182/02-01-16-4
Primošten, 10. listopada 2016.

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

____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 22. sjednici, od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU 
o kratkoročnoj pozajmici trgovačkom 

društvu Konjuška d.o.o

1. Zamolba Kojuška d.o.o OIB: 97701706060, 22 
202 iz Primoštena, Draga 1f, KLASA:740-06/16-02/100 
URBROJ: 2182/314-16-1 od dana 6. listopada 2016. 
godine za pozajmicom u iznosu do 100.000,00 EUR-
a (slovima stotisućaeur-a) na rok od 3 (tri) godine s 
kamatnom stopom od 4% godišnje uz odgovarajuće 
osiguranje tražbine zajmodavca uknjižbom založnog 
prava na nekretninama u vlasništvu zajmoprimca i za-
logodavca SHUSTER TURIZAM D.O.O Zagreb OIB: 
21249676082,  Dubrava  256/H 10 000 Zagreb, prihvaća 
se.

2. Pozajmica zajmoprimcu Konjuška d.o.o isplatit 
će se uz uvjet osiguranja tražbine zajmodavca uknjižbom 
založnog prava (hipoteke) u visini potraživanja iz točke 
1. ove odluke; na nekretninizajmoprimca označenoj 
kao kčbr. 1296 ZGR zgrada i dvor površine 354 m2 
ZU 4488(u vlasništvuKonjuška d.o.o), te uknjižbom 
založnog prava u visini iz točke 1. ove odlukeu korist 
općine na nekretninama;kčbr. 17536/11,  17536/10 
pašnjak površine 3736 m2, kčbr. 17497/3 površine 
16356 m2 ZU 5660 (kamenolom) sve K.O. Primošten 
u vlasništvu SHUSTER TURIZAM D.O.O Zagreb OIB: 
21249676082, Dubrava 256/H 10 000 Zagreb, za koju 
uknjižbu založnog prava u korist općine se Konjuška 
d.o.o sve u skladu sa zamolbom iz točke 1. ove odluke, 
obvezuje pribaviti suglasnost.

3. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da u 
skladu s ovom odlukom u ime općine sa Konjuška d.o.o 
zaključi ugovor o zajmu,  odredi dinamiku davanja 
pozajmice,primi odgovarajuća osiguranja (uknjižbu 
založnog prava na nekretninama iz točke 2. u korist 
općine), utvrdi otplatni plan zajma koji će biti sastavni 
do ugovora na način da se Konjuška d.o.o obvezuje 
ugovoreni iznos pozajmice isplatiti općini na način da 
će u svakoj godini, najkasnije do datuma u kojemu je 
zaključen ugovor, općini vratiti jednu trećinu pozajm-
ljenog iznosa zajedno s pripadajućim kamatama, ili/i 
ugovoreni iznos zajma općini vratiti na način da će u 
skladu s preuzetim obvezama i pravima prema općini 
u toj kalendarskoj godini uz suglasnost općine,trošak 
svojih usluga i obavljenih radova za općinu pre-
biti s potraživanjem općine na ime predmetnog zajma, 
odnosno da Konjuška d.o.o preuzima obvezu da će u 
ugovorenom razdoblju, u slučaju pronalaska kupca za 

nekretninu označenu kao kčbr. 1296 ZGR ZU 4488, 
cjelokupni iznos primljen na ime kupoprodaje cijene 
nekretnine, isplatiti općini u roku od 8 dana od dana 
primitka istog u kojem slučaju će za preostali iznos 
neisplaćene pozajmice općina zajmoprimcu utvrditi novi 
otplatni plan za povrat zajma u roku utvrđenom u točki 
1. ove odluke.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 740-06/16-01/1
URBROJ: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada 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 8. stavka 7.  Pravilnika o provedbi postu-
paka  nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 1/14, 2/14, 
3/14 , 4/14 i 1/16),  Općinsko vijeće Općine Primošten, 
na 22. sjednici, od dana 10. listopada 2016. godine, 
donosi

 ODLUKU
 o  fi nanciranju projekta

„Revitalizacije primoštenskog zaleđa“ 
na temelju  turističko - kulturno – 

etnografske podloge

1.Općinsko vijećeOpćine Primošten donosi Odlukuo 
fi nanciranju projekta „Revitalizacija primoštenskog 
zaleđa“ na temelju turističko kulturno – etnografske 
podloge

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke, pred-
met projektaje razvoj  i obogaćenje postojeće  turističke 
ponude   produljenje turističke  sezone kreiranjem  inova-
tivne  turističke ponude  bazirane na primoštensko zaleđe 
istvarnim  potencijalima  Općine  Primošten koja jejedna 
od najprimamljivijih  destinacijaturistima  željnim da 
osjete draži  autentičnog primoštenskog života danas s 
osvrtom na bogatu povijest. 

Realizacija projekta zamišljena je između ostalog 
osmišljavanjempromo materijala, tematskih poučnih 
staza uključujući prijedlog  poboljšavanja  postojeće  
signalizacije, izradom   kulturno etnografsko turističke  
podloge o kulturnoj i nematerijalnoj baštini s nezaobi-
laznim osvrtom  na  lokalnu gastronomiju   uz prikladne  
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priče  iz prošlosti  s naglaskom  neraskidivog  odnosa  
čovjeka i jedinstvenog  i neponovljivog  okoliša kojim je 
od pamtivijeka okružen od davnina do dana današnjeg.

3. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove 
Odluke i ponudi – Troškovniku „ARX NOVUM“  iz 
Svetog križa – Začrtje, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 2 
OIB: 78471958074,,  službeno  zaprimljenom dana 06. 
listopada 2016. pod službenim brojevima 3051 Općina  
Primošten izravno naručuje opisano u točki 1. ove Od-
luke po cijeni od 128.800,00 kuna (slovima: stodvades
etosamtisućaosamstokuna) uz napomenu da Ponuditelj 
nije u sustavu PDV-a

4. Sredstva za fi nanciranje predmetne nabave osigu-
rava Proračun.

5. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje 
Načelnika Općine Primošten da  uz  aktivno sudjelovanje 
pravne službe s „ARX NOVUM“  iz Svetog križa 
– Začrtje,  međusobne odnose regulira posebnim 
Ugovorom o fi nanciranju citiranog projekta kojeg  će 
objaviti u Tablici sklopljenih ugovora Općine Primošten 
javno objavljenoj  na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:406-01 /16-01/1 
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada 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 22. 
sjednici, od dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
 o pronalaženju  odgovarajućeg prostora u 

vlasništvu  Općine Primošten   radi otvaran-
ja područnog vrtića

1.Općinsko vijećeOpćine Primošten donosi 
Odlukuopronalaženju  odgovarajućeg prostora u 
vlasništvu  Općine Primošten radi otvaranja područnog 
vrtića  kao ustanove predškolskog odgoja na način  da  
to bude prostor društvenih prostorija u Supljaku.

2.Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke 
ovlašćuje se Načelnika  Općine Primošten  da  uz 
podršku pravne službe JUO Općine Primošten  poduzme 

sve  potrebne  predradnje u smislu realizacije  projekta 
“Područni vrtić u Supljaku“.  

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:601-02 /16-01/2 
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 49. 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 22. sjednici, od 
10. listopada 2016. godine, donosi

 ODLUKU 
o utvrđivanju mjerila

za sudjelovanje roditelja u cijeni troškova 
smještaja o ostvarivanja programa Dječjeg 

vrtića Općine Primošten 

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se mjerila za sudjelovanje 

roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Općine 
Primošten  čiji je osnivač Općina Primošten.

Članak 2.
Sukladno osiguranim sredstvima  za provedbu Pro-

grama za svaku kalendarsku godinu, predškolska ustano-
va dužna je prioritetno provoditi slijedeće programe:

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

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

Članak 3.
Prioritet prigodom upisa u programe  predškolskih 

ustanova imaju djeca s prebivalištem na području Općine 
Primošten. 

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

Članak 4.
Roditelj djeteta korisnika usluga s prebivalištem na 

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

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

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

Članak 5.
Ekonomska cijena programa u dječjem vrtiću , 

obuhvaća slijedeće vrste troškova:
1. izdatke za radnike:
     -  bruto plaća
 - naknade i materijalna prava radnika
2. prehranu djece
3. uvjete boravka i to: 
- materijalne izdatke
- energiju i komunalije
- tekuće održavanje objekta i opreme
4. nabavu namještaja i opreme
5. nabavu sitnog materijala.

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

radnih dana tjedno, izuzev dana praznika i blagdana. 

Članak 7.
Roditelji djeteta korisnika usluga sudjeluju u cijeni 

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

Cijena redovitog 5,5 satnog poludnevnog programa 
iznosi: 

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

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

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

 Cijena redovitog cjelodnevnog 8,5 satnog programa 
iznosi: 

- 600,00 kuna( slovima: šestokuna) za jedno dijete
- 960,00 kuna( slovima: devetstošezdesetkuna) za 

dvoje djece iz iste obitelji 
- 450,00 kuna( slovima: četristopedesetkuna) za 

dijete samohranog roditelja i za dijete čija obitelj koristi 
pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne zaštite

Cijena čuvanja mjesta naplaćuje se 100,00 kuna 
mjesečno.

Članak 8.
 Djeca koja tijekom ljetnih mjeseci (srpanj – kolovoz) 

ne pohađaju vrtić, ne gube pravo pohađanja predškolske 
ustanove. Korisnici usluga ne trebaju raskinuti ugovor 

s davateljem  usluga te su oslobođeni plaćanja vrtića za 
naprijed navedeni vremenski period.

Članak 9.
 Korisnici usluga za ljetni rad  vrtića  dužni su  prije 

korištenja  usluga popuniti Prijavnicu  za ljetni rad  
vrtića. 

Sukladno stavku 2. ovog članka u svrhu kvalitetne 
organizacije rada  tijekom ljetnog perioda, vrtić će  pro-
voditi  cjelodnevni  odnosno 8,5 satni  program.

 Cijena cjelodnevnog 8,5 satnog programa tijekom  
ljetnog perioda    iznosi: 

- 600,00 kuna( slovima: šestokuna) za jedno dijete
- 960,00 kuna( slovima: devetstošezdesetkuna) za 

dvoje djece iz iste obitelji 
- 450,00 kuna( slovima: četristopedesetkuna) za 

dijete samohranog roditelja i za dijete čija obitelj koristi 
pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne zaštite.

 
Članak 10.

Cijena   vrtića za   Verifi cirani Engleski  program  
koji  će  se provoditi  od jeseni u  sklopu redovnog  po-
ludnevnog programa,  uvećava se za  iznos  od  100,00  
kuna   po  djetetu.  

Smjenski  popodnevni program umanjuje  se za  iznos  
od  100,00  kuna   po  djetetu.  

Članak 11.
 Izuzetno od utvrđenog člankom 4. stavkom2. i 

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

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

Članak 12.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja 
u cijeni troškova smještaja o ostvarivanja programa 
Dječjih vrtića Općine Primošten D.V. Bosilja „ Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj .6/13.

Članak13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 021-05/16-01/1
Ur.broj:  2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada. 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 22. sjednici od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluka 

 06. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Općine Primošten

1. Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća 
Zapisnik i Odluku 06. sjednice Upravnog vijeća održane 
dana 30. kolovoza 2016. godine na način kako slijedi: 

 - Odluku o primanju u radni odnos Jelene Šore na 
radno mjesto pedagoga na određeno vrijeme do 31. 
kolovoza 2017. godine

2. Zapisnik. sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran 
u točki 1. ovog Zaključka uključujući i odluku,  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:2182/02-01-16-10/1
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka  40. i 41. 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 22. sjednici, od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti na Odluke  

06. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
Općine Primošten

Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o 
davanju suglasnost na Odluke  06. sjednice  Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten  redom kako 
slijedi na: 

a/Godišnje Izvješće o ostvarivanju Plana i programa 
rada Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku  
godinu 2015/2016.

b/ Pravilnik  o kućnom redu Dječjeg vrtića Općine 
Primošten te

c/ cijenu Verifi ciranog programa ranog učenja en-
gleskog jezika

2. Zapisnik sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran u 
točki 1. ovog Zaključka uključujući i pobrojane odlukena 
koje  je suglasnost  data,  sastavni su dio ove Odluke i 
kao takvi se nalaze u privitku iste.

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

Klasa: 601-02/16-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-16-10/2
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 27. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 22. sjednici, od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
o sponzoriranju Omladinskog košarkaškog 

kluba „Dražen Petrović“ Šibenik

1. Općina Primošten Omladinski košarkaški klub 
„Dražen Petrović“ Šibenik u 2016. godini sponzorirat 
će s 20.000,00 kuna

2. Iznos iz točke 1. ove Odluke uplatit će se izravno 
na žiro račun Omladinskog košarkaškog  kluba “Dražen 
Petrović“ Šibenik, broj  HR2924110061100021372 
otvoren kod Jadranske banke d.d. Šibenik.

3. Općina Primošten i Omladinski košarkaški klub 
“Dražen Petrović“ Šibenik međusobne obveze regulirati 
će posebnim ugovorom.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-08/16-01/02
Urbroj: 2182/02-02-16-28
Primošten, 10. listopada  2016. 

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, 97/00 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 
82/04, 110/04, 178/04, 38/0979/09, 153/09, 49/11, 
84711, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i 
članka 33. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 22. sjednici, od dana 10. listopada 
2016. godine, donosi

O D L U K U 
 o III. Izmjeni i dopuni Odluke

 o komunalnoj naknadi Općine Primošten

Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi „ Službeni vjesnik 

Općine Primošten“ broj  6/13, 7/13 i 7/15 u poglavlju 
VII. Uvjeti za oslobođenje od plaćanja komunalne  na-
knade mijenja se i dopunjuje  članak 13. tako što se iza 
dosadašnjeg stavka 1. nastavlja tekstom n ovog  stavka 
2. koji glasi:

“Općinsko vijeće može  po pojedinačnom  zahtjevu, 
ukoliko  se radi o izravnom sudjelovanju u povećanju  
stupnja opremljenosti komunalne infrastrukture u po-
jedinom slučaju posebnom odlukom obveznika oslo-
boditi:  djelomično, privremeno ili potpuno od plaćanja 
komunalne naknade. Temeljem  pojedinačne posebne  
odluke vijeća,  Služba za komunalne poslove ispostavlja  
odgovarajuće rješenje.“

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: 2182/02-01-16-4
Primošten, 10. listopada2016.

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 22. sjednici, od dana 10. listopada 
2016. godine, donosi

ODLUKU 
o visini stipendije učenika i studenata 

s područja  Općine Primošten
za školsku i akademsku 2016/2017. godinu

Članak 1.
Visina mjesečne stipendije Općine Primošten za 

2016/2017. godinu iznosi:
- za učenike srednjih škola 300,00 kuna mjesečno,
- za studente 800,00 kuna mjesečno

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

učenike i studente koji s Općinom Primošten u za to 
utvrđenoj proceduri, zaključe ugovor o stipendiranju 
za 2016/207 godinu.

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

objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.

KLASA: 604-02/16-01
URBROJ: 2182/02-01-16-1
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnikOpćine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 22. sjednici, od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
o  davanju suglasnosti  za primanje drugog 

djelatnika na neodređeno 
u DVD  Primošten

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku  
o davanju suglasnosti kojom  odobrava primanje drugog  
djelatnika  na neodređeno u  DVD  Primošten.

2. Sukladno  utvrđenom  u  točci  1.ove  Odluke, 
Općinsko vijeće suglasno je da se prime:

– KRISTIJAN GRACIN  na mjesto zapovjednika   
inače profesionalni   vatrogasac  s zanimanjem  vatro-
gasni  tehničar i

– MARTIN ŠIMIĆ na mjesto vozača inače pro-
fesionalni vozač  za završenom  srednjom  stručnom  
spremom  za vozača.

3. Zadužuje se Načelnik  Općine  Primošten da 
sukladno prethodno utvrđenom  donese odgovarajuće 
rješenje   sukladno Zakonu o vatrogastvu  (“Narodne  
novine“, broj  139/04,  174/04, 38/09i  80/19). Rješenje 
će se objaviti u prvom narednom  broju “Službenog  
vjesnika  Općine Primošten”.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Obrazloženje
Dana 29. rujna 2016. godine  mladi primoštenac 

Duje Furčić smrtno je stradao  u prometnoj nezgodi  na 
magistrali D8 ispred raskrižja  ulaza u Rogoznicu.  

Duje Furčić bio je aktivni i dugogodišnji zapovjednik 
DVD „PRIMOŠTEN“  te jedini  zaposleni na neodređeno 
vrijeme.  Poziv koji je obavljao nedvojben je  pokazatelj 
je  da je bio  nesebična osoba  spremna  pomoći  svima  
oko  sebe te da mu je tuđa  sigurnost  bila uvijek na 
prvom  mjestu. 

Zadužuje se Financijska služba da na teret Na naprijed 
opisan način, na teret Posebnog dijela Proračuna Općine 
Primošten 2016., godinu („Službeni vjesnik Općine 
Primošten„ broj 8/15) ),  razdjel 011 – Predstavničko i 
izvršno tijelo  Aktivnost A100001 – Redovna djelatnost 
Općinskog vijeća i Načelnika; R040; broj konta 3299 – 
ostali nespomenuti rashodi, odobrava se cjelokupni iznos 
na ime nastalih stvarnih  pogrebnih troškova.

Slijedom iznijetog Općinsko vijeće donijelo je 
naprijed citiranu Odluku.

Klasa: 402-08/16-03/02
Ur.broj: 2182/02-01-16-24
Primošten, 10. listopada 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 22. sjednici, od 
dana 10. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
o fi nancijskoj pomoći 

obitelji Furčić

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o fi nancijski pomoći u ukupnom  iznosu od 11.361,25 
kuna ( slovima: jedanaesttisućatristošezdesetjednukunud
vadesetpetlipa) namijenjenoj ožalošćenoj obitelji  Furčić 
iz Primoštena tako što je općina spremna u cijelosti 
podmiriti pogrebne troškove  za njihovog sina Duju, 
sukladno ispostavljenim računima koji su sastavni dio 
ove Odluka i kao takvi nalaze se u privitku iste..

2. Iznos iz točke 1. ove Odluke refundirat će se na 
IBAN jednog od članova uže obitelji Furčić ( majke 
Nade ili oca Lovre ili sestre Anamarije) koji će biti na-
knadno priložen  službi  računovodstva i  fi nancija radi 
isplate

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 29. rujna 2016. godine  mladi primoštenac 

Duje Furčić smrtno je stradao  u prometnoj nezgodi  na 
magistrali D8 ispred raskrižja  ulaza u Rogoznicu.  

Duje Furčić bio je aktivni i dugogodišnji zapovjed-
nik DVD „PRIMOŠTEN“  te jedini  zaposleni na 
neodređeno vrijeme.  Poziv koji je obavljao nedvojben 
je  pokazatelj je  da je bio  nesebična osoba  spremna  
pomoći  svima  oko  sebe te da mu je tuđa  sigurnost  
bila uvijek na prvom  mjestu. 

Zadužuje se Financijska služba da na teret Na naprijed 
opisan način, na teret Posebnog dijela Proračuna Općine 
Primošten 2016., godinu („Službeni vjesnik Općine 
Primošten„ broj 8/15) ),  razdjel 011 – Predstavničko i 
izvršno tijelo  Aktivnost A100001 – Redovna djelatnost 
Općinskog vijeća i Načelnika; R040; broj konta 3299 
– ostali nespomenuti rashodi, odobrava se, sukladno 
priloženim računima pogrebnog društva Crna ruža br. 
396, 397i 398; Rč, Šibenskog lista i Slobodne Dalmacije 
i mrtvačnice ukupni  iznos od 11.361,25 kuna.

 Slijedom iznijetog Općinsko vijeće donijelo je 
naprijed citiranu Odluku.

Klasa: 402-08/16-03/02
Ur.broj: 2182/02-01-16-23
Primošten, 10. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 11.aOdluke o komunalnom dopri-

nosu („Službeni vjesnik Općine Primošten broj: 1/13, 
7/13, 1/14  i 2/14)) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 
5/13), Općinsko vijeće na svojoj redovnoj 22. sjednici 
održanoj dana 10. listopada  2016. godine, u postupku 
razmatranja pojedinačnih zamolbi za oslobađanjem od 
plaćanja komunalnog doprinosa, donosi:

ODLUKU 
  o pojedinačnim zahtjevima 

za oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa u sklopu  postupka legalizacije

1. Utvrđuje se da je zahtjev za oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonito izgrađene 
građevine u postupku legalizacije podnijelo ukupno 
četrdeset sedam  (47) podnositelja zahtjeva uključujući 
i jedanaest(11)  zamolbi i jednako toliko žalbi.

2. Općinsko vijeće Općine Primošten, temeljem 
priložene  dokumentacije koja se nalazi u privitku 
svakog pojedinačnog zahtjeva, raspravljajući posebno 
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o svakom pojedinačnom zahtjevu iz točke 1. ove Odluke, odlučilo je na način kako slijedi:
a) usvajaju seu cijelosti zahtjevi za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosaad/5.,6.,7., 8.,9.,.,15., 

17.,20.,21.,22.,23.,25., 26., 34., 36., 37., 39., 40. i  43.; 

b) usvajaju se uvjetno zahtjevi za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
ad/3. i 47.na način da su podnositelji dužni najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka službene obavijesti 

ovlaštenog Službenika JUO Općine Primošten Službe za komunalne poslove zaduženog za obračun i donošenje 
rješenja o komunalnom doprinosuočitovati se u pogledu odabira jednog  objekta   za kojeg  će se koristiti oslobađanje 
od plaćanja komunalnog doprinosa; 

c) odbijaju se  zahtjevi ad/ 12.,13.,28., 44., 45. i 46.;

e) prolongira se raspravljanje i odlučivanje  u odnosu na  zahtjeve ad/:1., 2., 4., 10., 11., 14., 16., 18., 19., 24., 
27.,29., 30., 31., 32., 33., 35., 38., 41. i 42..

f) po pitanju jedanaest (11) zamolbi raspravljajući u odnosu na pojedinačne zamolbe odlučeno je da se: 

- prihvaćaju se zamolbe ad/: 1. i 3., 
- prihvaćaju se uvjetno zamolbe ad/: 4., 5.,7., 9.,10. i 11./ uz napomenu da se  posljednja ad/11.usvaja se 

djelomično i to samo u dijelu u kojem se traži plaćanje na rate/Uvjetu svakom pojedinačnom slučaju u kojem se 
odobrava plaćanja na rate obaveznose prilaže sredstvo osiguranja i obračunavajukamate/    

- odbija se zamolba ad/: 2., 
- dok se prolongira  raspravljanje i odlučivanje  u odnosu na  zamolbe ad/: 6.i  8., 

3.   Ovlašteni Službenik JUO Općine Primošten zadužen za obračun i donošenje pojedinačnih rješenja o ko-
munalnom doprinosu obavijestiti će sve podnositelje raspravljenih zahtjeva za oslobađanje plaćanja  te pozvati:

    -podnositelje uvjetno prihvaćenih zahtjeva iz točke 5. i 7. da upotpune svoje pojedinačne zahtjeve najkasnije 
u roku od 30 dana  od dana primitka službene obavijesti ovlaštenog Službenika JUO Općine Primošten Službe za 
komunalne poslove zaduženog za obračun i donošenje rješenja o komunalnom doprinosu.

4. Raspravljajući pojedinačno o žalbama Općinsko vijeće: po pitanju jedanaest (11) žalbi raspravljajući u odnosu 
na  pojedinačne   odlučeno je da se: 

- usvajaju žalba ad/: 1. i  5.
- odbijaju žalba ad/:3., 6., 8. 11.  
- dok se prolongira raspravljanje i odlučivanje  u odnosu na  žalbu ad/: 2., 4., 7.,9. i 10.  

Zamolbe iz točke 1. ove Odluke i tabela Popisa podnositelja zamolbi za oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa počevši od rednog broja 1. zaključno sa rednim brojem četrdeset sedam(47) podnositelja zahtjeva 
uključujući ijedanaest(11)  zamolbi i jedanaest (11) žalbi, nalaze se u privitku ove Odluke i kao takva predstavljaju 
njen sastavni dio.

5. Pojedinačni zahtjevi koji se vezuju uz postavljene uvjete  odnosno koje je potrebno dodatnom  potrebnom 
dokumentacijom kompletirati na način opisan ovom Odlukom, ukoliko u ostavljenom  roku od 30 dana ne budu 
ispunjeni na odgovarajući način bit će odbijeni odnosno  odbačeni kao nepotpuni.

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

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

Klasa: 363-05/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-08
Primošten, 10. listopada2016. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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II.
OPĆINSKI NAČELNIK 

31
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, na 22. sjednici od dana 10. listopada 2016. godine                                                         

IZVJEŠĆE 
O

ANALIZI  STANJA  SUSTAVA CIVILNE  ZAŠTITE 
 Općine Primošten  u 2016. 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 2016. godini i donese zaključak o:

IZVJEŠĆU O
ANALIZI  STANJA  SUSTAVA CIVILNE  ZAŠTITE 

Općine Primošten  u 2016. 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  ot-
klanjanje posljedica terorizma  i  ratnih razaranja.
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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 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  suk-
ladno  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. 
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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  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.  Svjesna uloge i značaja  
ove  službe, po donošenju godišnjeg  Programa aktivnosti  Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik   
Općina Primošten redovito prihvaća Program aktivnosti  Hrvatske gorske  službe spašavanja Stanice Šibenik za 
svaku godinu. 

2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE 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.
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2.1 Stožer zaštite i spašavanja Općine Primošten

Stožer zaštite i spašavanja Općine Primošten tijekom 2016. 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 2016. godini.

 Sukladno izmjenama zakonskih propisa usklađeni su akti  i donijeta je Odluke o osnivanju Stožera  civilne 
zaštite Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj  4/16 i 5/16), s tim u svezi ažuriran Plan 
pozivanja  koji su u međuvremenu dostavljeni  Područnom  uredu Šibenik i centru 112.  

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 samou-
prave 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 Općine 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

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 rezul-
tiralo 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.
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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, region-
alne /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 fi nanciranja sustava 
zaštite i spašavanja na svom području, te obavlja razne druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

U tijeku je revizija  Procjene  ugroženosti od požara kao i revizija Plana zaštite od požara.  Sukladno osdredbama  
Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) revizija je povjerena Izrađivaču  „ALFA ATEST„ d.o.o.  
iz  Splita, Poljička cesta 32; OIB: 03448022583 službeno zaprimljenoj pod brojem  2556 od dana 17.kolovoza 
2016. godine Općina Primošten izravno naručuje reviziju akata.

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 požara Općine Primošten sukladno točki I.3. Programa ak-

tivnosti 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 
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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  za-
konom 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  putem  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 
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Procjenu ugroženosti od požara koja Odluka je objavljena u službenom glasilu 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 vatro-
gasnog 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 he-
likopteri /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 fi nanciranju 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 ob-
ratiti 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 situaci-

jama 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/.   
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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 defi ni-
rano je županijskim operativnim planovima gašenja i spašavanja. Općina Primošten ima utvrđen Plan intervencija 
kod velikih požara otvorenog 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 fi nancira 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 inter-
vencijom 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. 
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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 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 radovi građenja gotovi. Ali je trenutno 
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.

ŽUPANIJSKI  ZAVOD  ZA  JAVNO  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 knin-
ske 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, 
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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, Ka-
petanije Šibenik na zaštiti i spašavanju , uglavnom potrage za roniocima, ribarima odnosno odsukavanje jedrilica 
i motornog broda.

PLAN  IZDVAJANJA  ZA CIVILNU   ZAŠTITU   
U  PRORAČUNU   2016.  GODINE  ZA  OPĆINU   PRIMOŠTEN  

   Tabelarni prikaz fi nancijskih izdvajanja koja su predviđena Proračunom Općine Primošten „ Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 8/15) za tekuću 2016. 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  fi nancijskih 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 2016. godinu  nalazi se u  privitku  ove analize i kao takav  isti tabelarni  prikaz pred-
stavlja njen sastavni dio.

Temeljem naprijed  predočene analize  stanja sustava civilne zaštite Općine Primošten predložit će se Smjernice 
za organizaciju i razvoj  sustava civilne  zaštite  na području Općine Primošten  u narednoj 2017. godini.

Za zaključiti je da tijekom tekuće 2016. godine   do zaključenja ove analize nije  bilo izvanrednih događaja i 
ugroza. Općina Primošten  će Analizu stanja  sustava civilne  zaštite na području Općine Primošten objaviti u „ 
Službenom  vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 810-03/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-16-1
Primošten, 10.listopada 2016. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

 OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                    
 Stipe  Petrina,v. r. 

____________________
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32
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne 

zaštite (“Narodne novine“, broj 82/15), članka 5. 
Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za 
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova 
stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16) i 
članka  45.Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13),  dana 26. kolovoza 
2016. godine, Načelnik Općine Primošten, donosi

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
o osnivanju Stožera civilne zaštite 

Općine Primošten

Članak 1.
U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine  

Primošten  „ Službeni  vjesnik Općine Primošten „ broj 
4/16 na temelju provedbenog postupka i po prijedlogu 
HGSS-a Šibenik sukladno Pravilniku o sastavu Stožera, 
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite 
(„Narodne novine“, broj 37/16)  mijenja se i dopunjuje 
članak 4. na način da se u Stožer civilne zaštite Primošten 
pored već imenovanih imenuje novi  član pod rednim 
brojem 8.  Joso Gracin  iz Šibenika.

Članak 2.
Sukladno utvrđenom u točki 1. ove  Odluke  ažurirat 

će se podaci u Planu pozivanja Stožera  civilne zaštite 
Općine Primošten 

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ob-

javit će se u „Službenom vjesniku  Općine Primošten“.

KLASA:  833-02/16-02/1
URBROJ: 2182/02-02-16-2
Primošten, 26. kolovoza 2016. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                    
 Stipe  Petrina,v. r. 

____________________
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Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu 

civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 
20. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima 
za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova 
stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16) i 
članka 45. Statuta Općine Primošten ( „Službeni vjesnik 
Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13)  dana 26. kolovoza 
2016. godine, Načelnik Općine Primošten,  donosi:

Izmjenu i dopunu
Plana pozivanja Stožera civilne zaštite 

Općine Primošten

Članak 1.
U Planu pozivanja Stožera  civilne zaštite Općine 

Primošten„ Službeni  vjesnik Općine Primošten „ broj 
4/16  mijenja se i dopunjuje članak 2. tako da umjesto 
dosadašnjeg redoslijed pozivanja članova Stožera bude 
slijedeći: 

1. Jere Gracin, načelnik Stožera
2. Josip Jadrijević, zamjenik načelnika Stožera.
3. Danijela Erceg, član Stožera
4. Joso Gracin, član Stožera
5. Anđelko Orlović, član Stožera
6. Mario Jurin, član Stožera
7. Mate Gaćina, član Stožera
8. Vinko Bolanča, član Stožera

Članak 2.
Sukladno utvrđenom u točki 1. ove  Odluke  ažurirat 

će se podaci u Planu pozivanja Stožera  civilne zaštite 
Općine Primošten 

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u “Službenom vjesniku  Općine Primošten“.

KLASA: 810-07/16-02/1
URBROJ:2182/02-02-16-2
Primošten, 26. kolovoza 2016. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

 OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                    
 Stipe  Petrina,v. r. 

____________________
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Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj  , područnoj  

i  regionalnoj  samoupravi  („Narodne novine”, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 
144/12 i  19/13 – proč. tekst), članka 30. stavku 2.  
Zakona o vatrogastvu (“Narodne  novine“, broj  139/04,  
174/04, 38/09i  80/19), članka 45. Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten, dana 10. 
listopada 2016. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE  
RJEŠENJA

o imenovanju  zapovjednika i zamjenika 
zapovjednika  DVD  „Primošten“ 

1.U Rješenju o imenovanju  zapovjednika i zamje-
nika  zapovjednika DVD  Primošten, Klasa: 214-01/10-
02/12; Ur.broj: 2182/02-02-16-12, donesenom dana 26. 
kolovoza 2010. godine,  mijenja se točka 1. u dijelu 
teksta  koji se  odnosi na potvrđivanje prijedloga da se  
umjesto preminulog Duje Furčić za novog zapovjednika  
DVD  Primošten imenuje Kristijan Gracin.
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2. Imenovani novi zapovjednik imenuje  se do 
isteka mandata na kojeg je  bio imenovan  prethodni 
zapovjednik..

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom  donošenja, a 
objavit će se u „Službenom  vjesniku općine Primošten“.

Klasa: 214-01/10-02/12
Ur.broj: 2182/02-02-16-12/1
Primošten, 10. listopada 2016. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

 OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                    
 Stipe  Petrina,v. r. 

____________________
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Na temelju članka 3. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 6/11) i 
članaka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13), načelnik Općine 
Primošten, dana 20. rujna 2016. godine, donosi:

VIII Izmjene i dopune 
PRAVILNIKA

o unutarnjem redu 
Jedinstvenog upravnog odjela

 Općine Primošten

Članak 1.
U poglavlju IX: UNUTARNJE USTROJSTVO, NA-

ZIVI RADNIH MJESTA, OPISI POSLOVA, SRUČNI I 
DRUGI UVJETI, u članku 64. Pravilnika o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, Klasa: 
023-05/02-13-2, Ur.broj: 2182/02-02-13-2 od dana 18. 
rujna 2013. godine, I Izmjene i dopune Pravilnika o 
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj: 
6/13), II Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj: 7/13), 
IIIIzmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedin-
stvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), IVIzmjene i 
dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj: 3/14),VIzmjene i dopune 
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ broj: 3/14), VI Izmjene i dopune Pravilnika 
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 
5/15) i VII Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 4/16),

Pod brojem 
V. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA 

SLUŽBA,  na radnom mjestu Savjetnik za računovodstvo 
i financije, Kategorija II, Potkategorija; Savjetnik, 
Klasifi kacijski rang 5, u opisu standardnih mjerila za 
klasifi kaciju radnih mjesta; u dijelu teksta koji se odnosi 
na „potrebno stručno znanje“ mijenja se uvjet „najmanje 
3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima“ 
te sada uvjet potrebnog radnog iskustva za radno mjesto 
savjetnika glasi „magistar struke ili stručni specijalist 
ekonomske struke, najmanje 2 godine iskustva na 
odgovarajućim poslovima računovodstva i fi nancija“. 

Članak 2.
Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu stupa 

na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja a objavit 
će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 023-05/02-13-2
URBROJ: 2182/02-02-16-2
Primošten, 20. rujna 2016.

OPĆINA PRIMOŠTEN

 OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                    
 Stipe  Petrina,v. r. 

____________________
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten 

(Službeni Vjesnik Općine Primošten“,  broj 3/13 i 5/13), 
sukladno Odluci Općinskog vijeća o započinjanju radova 
građenja spomenika  Gospi (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 1/15)  i dana 10. kolovoza 2016. go-
dine  objavljenom Javnom  pozivu o namjeri uzimanja 
u zakup odgovarajuće hale za potrebe izrade kipa Gospe 
od Loreta u mozaiku, Načelnik Općine Primošten dana 
26. kolovoza  2016. godine, donosi

ODLUKU
o uzimanju u zakup poslovnog prostora za 

potrebe daljnje obrade segmenata 
skulpture  Gospe od Loreta mozaikom

1.Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o 
uzimanju u zakup poslovnog prostora  zapotrebe daljnje 
obrade segmenata skulpture  Gospe od Loreta mozaikom, 
sve  sukladno idejnom  rješenju i pripadajućoj projektnoj 
dokumentaciji za  „Spomenik Gospe od Loreta“. 

Odgovarajućom poslovnim  prostorom  smatra se 
skladišni prostor lociran  na području  Zagreba,  tlocrtne 
površine od najmanje 100m2  natkrivenog prostora 
sa obaveznom najmanjom  širinom  ulaza od m i 
visinom od 6 – 8 m za vremenski period od 6 mjeseci 
s mogućnošću produljenja navedenog roka po stvarnoj 
ukazanoj potrebi.

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke, 
objavi Javnog poziva za dostavu ponuda, realizacije 
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predmetnog zakupa hale potrebne od  momenta početka 
lijepljenja mozaika, čime se stvaraju  preduvjeti da 
odabrani umjetnici krenu u izradu skulpture  Gospe od 
Loreta naravne veličine, sve sukladno idejnom rješenju,  
projektnoj  dokumentaciji i ponudi „Štedbanka“d.d.  
iz Zagreba, Slavonska avenija 3; OIB: 58063089591,  
koja jeponudila u zakup skladišni prostor površine 
100.m2 za razdoblje od  dana obostranog sklapanja 
ugovora odnosno od dana 07. rujna 2016.  do 28.02 
2017. u trajanju od 6 mjeseci. Citirana ponuda  dana 
22. kolovoza 2016. godine službeno je zaprimljena pod 
rednim brojem 2577. 

3. Javni poziv,  Ponuda   ponuditelja iz prethodne 
točke čija ponuda   za cijeli rok trajanja zakupa odgovara 
iznosu   od   520 eura ( slovima: pestodvadeseteura)   
u  koji  iznos  nije  uračunat   iznos  PDV-a   odnosno  
plativo u kunama, obračunato po srednjem  tečaju HNB 
na  dan plaćanja i uvećanom za iznos PDV-a  sastavni  
su  dio ove Odluke  i kao takvi nalaze se u privitku iste. 

4. Općina Primošten i „Štedbanka“ d.d. iz Zagreba  
svoje  će međusobne  odnose regulirati Ugovorom 
o zakupu poslovnog prostora kojeg će objaviti u 
Tablici sklopljenih ugovora Općine Primošten  koja je 
javno objavljena  na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr, i istog će se proslijediti na redovnu 
sjednicu Općinskog vijeća radi davanja naknadne  
suglasnosti. 

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

Klasa: 410-15/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-16-5
Primošten, 26. kolovoza 2016. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

 OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                    
 Stipe  Petrina,v. r. 

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

vlasništvu u drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“, broj  91/96, 68/98, 137/99- Odluka USRH, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,  
153/09, 143/12, 152/14 i 81/15- proč. tekst),  članka 
45.Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“,  broj 3/13 i 5/13), Načelnik Općine 
Primošten, dana 10. listopada 2016. godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva 

za prodaju dijela nekretnine označene kao 
čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten

1. TZa potrebe pripreme i provođenja postupka 
prodaje nekretnine u vlasništvu  Općine Primošten, 
sukladno odluci općinskog vijeća Općine Primošten o  

prodaji dijela nekretnine označene kao čest. zem.2069/1 
k.o. Primošten / u površini od 34m2 /, Klasa: 944-18/16-
01/1; Ur.broj: 2182/02-01-16-2 od dana 10. listopada 
2016. godine,  u sastav Povjerenstva imenuju se :

- Iris Ukić Kotarac – za predsjednika,
- Milena Pleić – za člana i 
- Ante Bogdan– član

2.  Odluka iz točke 1. ovog rješenja sastavni je njegov 
dio i kao takva nalazi se u privitku istog.

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

            
Klasa: 944-18/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-16-3
Primošten, 10. listopada 2016.

OPĆINA PRIMOŠTEN

 OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                    
 Stipe  Petrina,v. r. 

____________________

                                                             
III.

ISPRAVAK TAJNIKA

3
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, br. 5/13) u Odluci o davanju u zakup  
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten  
objavljenoj u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ 
broj 13/09, 1/14 i 1/16,  uočena je tiskarska pogreška te 
Tajnik Općine Primošten, daje

I S P R A V A K

 U  članku 27. stavku 3 i članku 30. stavku 2. Odluke 
o davanju u zakup  poslovnih prostora  u vlasništvu 
Općine Primošten  objavljenoj u „Službenom vjesniku 
Općine Primošten“ broj 13/09, 1/14 i 1/16  umjesto riječi 
“30 dana“ trebalo je pisati: 

„Natječaj je otvoren sukladno pojedinačnoj  odluci  
osam (8) ili petnaest (15)  dana od dana objave natječaja.“  

                                
Klasa: 372-01/09-01/3
Ur.broj: 2182/02-03-15-3
Primošten, 25. srpnja 2016. 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          

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

____________________
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4
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 

Primošten”, br. 5/13) u Odluci  o organizaciji  i načinju parkiranja objavljenoj u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten“, broj 4/16),  uočena je tiskarska pogreška, te Tajnik Općine Primošten, daje

I S P R A V A K

 U  tekstu zaglavlja  Odluke o organizaciji i načinu parkiranja  objavljenoj u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten” izostavljen je podatak o dobivenoj suglasnosti koji glasi: 

“o dobivenoj  suglasnosti RH. MUP-a, PU Šibensko kninske županije  broj: 511-13-01-7549/16” , nakon čega 
se nastavlja dosadašnjim tekstom.                                

Klasa: 340-09/16-01/2
Ur.broj: 2182/02-03-16-1
Primošten,  25. srpnja 2016. 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          

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

____________________

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. 


