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I.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
1

Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj
(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) i članka 33.Statuta Općine
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 24.
sjednici, od dana 27. siječnja 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu
Načelnika Općine Primošten za vremensko
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016.
godine
1. Općinsko vijeće prihvaća Polugodišnje Izvješće o
radu Načelnika Općine Primošten za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine.
2. Izvješće iz točke 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: 380-01/16-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-17-2
Primošten, 27. siječnja 2017.
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 24. sjednici, od
dana 27. siječnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju prijedloga S.D. LIGNJA
Primošteno pravu građenja Športske lučice
Porat u Primoštenu
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o prihvaćanju prijedlogaSportskog društva. LIGNJA
Primošten iz Primoštena Porat 2; OIB: 28173827850,
temeljem Odluke Upravnog odbora S.D. LIGNJA
Primošten, Oznake 10/12/16 „Primošten, 10. prosinca 2016. godine“, Klasa: 934-04/17-03/01; Ur.broj:
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314-17-1službeno zaprimljene pod rednim brojem
261 .o davanju Općini Primošten prava građenja prostornih cjelina u sklopu zahvata u prostoru izgradnje
Športske luke Porat u Primoštenu definiranog Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/12-01/93;
URBROJ: 2182/1-16-12-11 od 28. prosinca 2012. godine, Rješenjem o izmjenama i dopunama Lokacijske
dozvole KLASA: UP/I-350-05/13-01/11; URBROJ:
2182/1-16-13-2 od 18. ožujka 2013. godine Rješenju
o izmjenama i dopunama Lokacijske dozvole KLASA:
UP/I-350-05/13-01/51; URBROJ: 2182/1-16-13-2 od
14. kolovoza 2013. godinei to za:
1. javnu površinu ( šetnica na pješačkom mostu )
obuhvaćenu 1.A. fazom izgradnje i
2. poslovni objekt - 3..A. faze izgradnje.
2. Općinsko vijeće Općine Primošten sukladno
utvrđenom u točki 1. ove Odluke, voljno je prihvatiti
pravo građenja prostornih cjelina u sklopu zahvata u
prostoru izgradnje Športske luke Porat u Primoštenu,
sukladno važećoj pravnoj regulativi, prostorno planskoj
dokumentaciji Općine Primošten te Studiji gospodarske
opravdanosti projekta izgradnje športske luke Porat u
Primoštenu kojom je predviđena suradnja s Općinom
Primošten.
3. Sukladno prethodno utvrđenom Općina Primošten
i Sportsko društvo „ LIGNJA“ Primošten suradnju
međusobna prava i obveze regulirat će posebnim ugovorom a sve u svrhu stvaranja preduvjeta za uspješno
apliciranje projekta na natječaj u tijeku i aktivnom
sudjelovanju na istom budući se u skoro vrijeme prema
informaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
EU uopće ne očekuju natječaji na koje bi izravno
aplicirala S.D. Lignja Primošten / Ovlaštenik koncesije
na pomorskom dobru koncesije /.
4. Sredstva za financiranje projekta osigurat će
Općina Primošten na način da pridržava mogućnost
prijave na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova EU radi financiranja bespovratnim sredstvima
fonda, što bi ubrzalo realizaciju istog.
5. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje
Načelnika Općine Primošten da temeljem ove Odluke
poduzme sve potrebne predradnje uključujući i sklapanje
potrebnih ugovora,kako onog između Općine Primošten
i S.D. LIGNJA Primošten te podnošenje zahtjeva prema
Šibensko kninskoj županiji radi dobivanja suglasnosti
da se Općina Primošten u svojstvu prijavitelja prijavi
na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Promicanje
održivog razvoja prirodne baštine“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za ulaganja u promicanje
održivog korištenja prirodne baštine, uključujući ulaganja na nekretninama luke posebne namjene – Športske
luke Porat u Primoštenu, sukladno Ugovoru o koncesiji
na pomorskom dobru sklopljenom između Šibensko
kninske županije – kao Davatelja koncesije i Športskog
društva „LIGNJA „ PRIMOŠTEN – kao Ovlaštenika
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koncesije,, Klasa: 934-01/13-01/27; 2182/1-06-13-01
od dana 10. travnja 2013. godine /na rok od 15 godina /.
6. Odluka Upravnog odbora S.D. LIGNJA Primošten,
lokacijsku dozvolu s dvjema citiranim izmjenamaiz
točke 1. ove Odlukei studijom iz točke 2. ove Odluke,
sastavni su dio ove Odluke i kao takvi nalaze se u
privitku iste.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 934-04/17-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-17-1/1
Primošten, 27. siječnja 2017.

III.
Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Kratki
opis projekta /operacije na posebnom Obrascu priloga
koji je sastavni dio ove Odluke i kao takav nalazi se u
privitku iste.
IV.
Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 934-04/17-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-17-2
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 27. i članka 35. stavka 1. točka 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka
33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 24. sjednici, odr 27. siječnja 2017. godine,
donosi

ODLUKU
o suglasnosti na provedbu ulaganja
i prijavu na natječaj projekta
u sklopu zahvata u prostoru izgradnje
Športske luke Porat u Primoštenu
I.
Općinsko vijeće Općine Primošten nastavno na svoju
prethodnu Odluku o prihvaćanju prijedloga S.D. LIGNJA Primošten o pravu građenja Športske lučice Porat u
Primoštenu; Klasa: 934-04/17-03/01; Ur.broj: 2182/0201-17-1/1 od dana 27. siječnja 2017. godine daje suglasnost na provedbu ulaganja na području jedinice lokalne
samouprave – Općine Primošten za investicijugrađenja
prostornih cjelina u sklopu zahvata u prostoru izgradnje
Športske luke Porat u Primoštenu i to za:
1. javnu površinu ( šetnica na pješačkom mostu)
obuhvaćenu 1.A. fazom izgradnje i
2. poslovni objekt - 3..A. faze izgradnje.
II.
Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
za ulaganje iz točke I. ove Odluke i prijavu na natječaj
„Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ ( referentni broj Poziva KK. 06.1.2.02)

06. veljače 2017.

____________________
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(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) i članka 33.Statuta Općine
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 24.
sjednici, od dana 27. siječnja 2017.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Načelnika
Općine Primošten
1.Općinsko vijeće Općine Primošten nastavno
na svoje dvije prethodne odluke /Odluku Općinskog
vijeća Općine Primošten o načelnom prihvaćanju
prijedloga Prima centar d.o.o. za zaključenje sporazuma kojim će se regulirati međusobna prava i obveze i Zaključak uz Odluku Općinskog vijeća Općine
Primošten o načelnom prihvaćanju prijedloga Prima
centar d.o.o. za zaključenje sporazuma kojim će se
regulirati međusobna prava i obveze/ obje objavljene
u “ Službenom vjesniku Općine Primošten“, broj 6/16
donosi Zaključak o o prihvaćanju Izvješća Načelnika
Općine Primošten,Klasa: 940-02/17-03/01;Urbroj:
2182/02-02-17-1/1 od dana 25. siječnja 2017. godine.
2. Općinsko vijeće Općine Primošten zauzima
načelan stav da je dostatan Procjenbeni elaborat
“A.B.INŽENJERING“d.o.o. Šibenik izrađenog prema
pravilima struke i važećim pravnim propisima te da nije
potrebno angažirati drugog vještaka građevinske struke
radi izrade drugog vještva na trošak Općine Primošten.
3. Za potrebe definiranja međusobnih odnosa Općine
Primošten i PRIMA CENTAR d.o.o. Općinsko vijeće
Općine Primošten na istoj sjednici predstavničkog tijela
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utvrdit će svoj službeni stav i dati jasne smjernice u
pogledu daljnjegpostupanja Načelnika Općine Primošten
kao zak. zast. Općine Primošten posebnom Odlukom
Općinskog vijeća odefiniranja međusobnih odnosa
Općine Primošten i PRIMA CENTAR d.o.o.

b/da se Prima Centar ni u kom slučaju ne može
knjižiti na čest. zem. 684/1 k.o. Primošten u površini
od 104m2 koju je Općini Primošten prodao vlasnik
Čarls Marinov/ Broj –OV-7227/04 od dana 08.07.2004.
godine;

4. Sastavni dio ovog Zaključka su citirana Odluka,
Zaključak te Izvješće o Procjenbenom elaboratu
“A.B.INŽENJERING“d.o.o. Šibenik za potrebe
definiranja međusobnih odnosa Općine Primošten i
PRIMA CENTAR d.o.o. i kao takvi nalaze se u privitku
istog.

c/ da se u najkraćem mogućem roku angažira
ovlašteni geodet koji će izlaskom na teren geodetskim
snimkom sa sigurnošću utvrditi stvarnu površinu dijela
čest. zem. 667 k.o. Primošten jer je na terenu dijelom
u cvijetnjaku,

5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 380-01/16-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-17-2
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(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) i članka 33.Statuta Općine
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 24.
sjednici, od 27. siječnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
Općinskog vijeća o definiranja međusobnih
odnosa Općine Primošten i
PRIMA CENTAR d.o.o.
1. Općinsko vijeće Općine Primošten nastavno
na svoje dvije prethodne odluke /Odluku Općinskog
vijeća Općine Primošten o načelnom prihvaćanju
prijedloga Prima centar d.o.o. za zaključenje sporazuma kojim će se regulirati međusobna prava i obveze i Zaključak uzOdluku Općinskog vijeća Općine
Primošten o načelnom prihvaćanju prijedloga Prima
centar d.o.o. za zaključenje sporazuma kojim će se
regulirati međusobna prava i obveze/ obje objavljene
u “ Službenom vjesniku Općine Primošten“, broj 6/16,
Ovom Odlukom utvrđuje slijedeće:
a/nije potrebno ići u dodatni trošak izrade procjenbenog vještva jer se vještvo izrađuje sukladno pravilima
struke i važećim pravnim propisima;

d/ da se korigira i umanji površina od 865m2
za površinučest. za 13m2 od dijela zem. 684/1 k.o.
Primošten/ u naravi pod nogostupom/ na način da se
umjesto / da se umjesto navedene površine od 865m2
radi o površini od 852m2,
e/ Općina Primošten odabiremodel zamjene nekretnina u vlasništvu Općine Primošten na istoj lokaciji i
to da u zamjenu nekretnina ponudi :
- dio čest. zem. 684/1 k.o. Primošten /obuhvaćen
u cesti u površini od 89m2
/koja odgovara umanjenoj površini od 104m2 za onih
13m2 pod nogostupom/
- čest. zem. 679/4 k.o. Primošten za cijelo upovršini
od 54m2 i
- dio čest. zem. 667 k.o. Primošten upovršini od
76m2,
- što bi zajedno odgovaralo ukupnoj površini od
219m2
- imajući u vidu provjeru stvarne površine dijela
čest. zem. 667 k.o. Primošten jer je na terenu dijelom
u cvijetnjaku , za koju će se angažirati ovlašteni geodet koji će geodetskim snimkom potrebno utvrditi po
izlasku na teren.
2.U slučaju da navedeno ne bude dostatno da se ponudi vrijednost udjela općine u PRIMA CENTRU d.o.o. u
razmjeru prema utvrđenoj a neispunjenoj obvezi, sve na
način prethodno utvrđen člankom 4.prethodne Odluke
Općinskog vijeća o načelnom prihvaćanju prijedloga
Prima centar d.o.o. za zaključenje sporazuma kojim
će se regulirati međusobna prava i obveze (“ Službeni
vjesnik Općine Primošten“ broj 6/16).
3. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da
sukladno utvrđenom uz podršku pravne službe JUO
Općine Primošten poduzima sve potrebne radnje po
pitanjuizvršenja ove Odluke Općinskog vijeća u svrhu
definiranja međusobnihodnosaOpćine Primošten i
PRIMA CENTAR d.o.o..
4. Nalaže se Načelniku Općine Primošten da redovito izvještava Općinsko vijeće Općine Primošten o svim
aktualnostima i poduzetom u konkretnom predmetu.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
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Klasa: 944-18/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 27. siječnja 2017.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
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OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35. stavka 1. i članka 391 Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč. tekst) i članka 33.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 24. sjednici, od dana 27. siječnja 2017.
godine, donosi

ODLUKA
o prodaji nekretnina
označenih kao čest. zem. 663/3 i 663/5 obje
k.o. Primošten
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o prodaji nekretnina koje su stvarno vlasništvo Općine
Primošten, označenih kao čest. zem. 663/3 u površini od
14m2 i 663/5 u površini od 29m2, obje ukupne površine
od 92m2 i obje k.o. Primošten.
2. Sukladno iznijetom u točci 1. ove Odluke,
ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da raspiše
natječaj, te u maniri dobrog domaćina donese Odluku o
odabiru najpovoljnijeg kupca za predmetne nekretnine
označene kao čest. zem. 663/3 i 663/5 k.o. Primošten,
po prijedlogu imenovanog Povjerenstva sklopi predmetni Ugovor i istoga radi transparentnosti prezentira
predstavničkom tijelu na jednoj od narednih sjednica.
3. Općinsko vijeće utvrđuje cijenu za prodaju predmetnog 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.
4. Procjena tržne vrijednosti ovlaštenog vještaka
predstavlja sastavni dio ove Odluke i kao takva bit će u
njegovom privitku.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 944-18/17-01/2
Ur. broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 27. siječnja 2017.

06. veljače 2017.

____________________

7

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 5. Zakona o
javnoj nabavi (“Narodne novine“, broj 120/16) i članka
33. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine
Primošten“ , broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 24. sjednici, od dana 27. siječnja 2017.
godine, donosi

PLAN NABAVE
Općine Primošten za 2017. godinu
Članak 1.
Plan nabave Općine Primošten za 2017. godinu (u
daljnjem tekstu Plan nabave) donosi se za proračunsku
2017.godinu u roku od 60 dana od dana donošenja
Proračuna Općine Primošten za 2017. godinu odnosno
financijskog plana.
Članak 2.
Jednostavne nabave 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 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 općim aktom 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 Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza
provedbe postupaka javne nabave.
Postupak pripreme i provedbe jednostavne nabave
može biti redoviti ili skraćeni u dvije moguće varijante
što se sukladno članku 15. stavku 2. utvrđuje internim
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općim aktom - Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten. Pravilnik o provedbi
postupaka jednostavne nabave Općine Primošten donosi Načelnik Općine Primošten.
Članak 4.
Plan nabave obuhvaća jednako jednostavnu 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 jednostavnoj nabavi što uređuje do u detalje interni opći
akt - Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten, 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 2018. 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 općem aktu za jednostavnu 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 ugovorimakoje podatke ažurira Služba financija 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“ 120/16).
Članak 8.
Sukladno članku 2. stavku 1.ovog Plana nabave i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine
Primošten, Klasa: 023-01/17-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-17-1od dana04. siječnja 2017. godinetijekom 2017. godine
planira se jednostavnanabavana način kako u nastavku slijedi:
Redni broj: EV – NAB 1/17
Predmet nabave: uredski materijal za potrebe Općine Primošten na rok od 12 mjeseci
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 69.900,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 2/17
Predmet nabave: tisak službenog glasila općine
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 60.000,00kuna
Redni broj: EV –NAB 3/17
Predmet nabave: poštanske usluge
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 80.000,00 kuna
Redni broj: EV –NAB 4/17
Predmet nabave: sustava Pazigrad i Gradsko oko
Procijenjena vrijednost nabave: 40.000,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 5/17
Predmet nabave: izrada i postava nadstrešnice za Hitnu pomoć
Procijenjena vrijednost nabave 32.000,00 kn
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Redni broj: EV –NAB 6/15
Predmet nabave: ispitivanje javnog mnijenja na području Općine Primošten
Procijenjena vrijednost nabave 20.000,00 kn
Redni broj: EV – NAB 7/17
Predmet nabave: radovi uređenja na lokaciji Podakraje
Procijenjena vrijednost nabave 50.000,00 kn
Redni broj: EV –NAB 8/17
Predmet nabave: radovi na dionici poljskog puta za Gaj – II dio
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 40.000,00kuna
Redni broj: EV – NAB 9/17
Predmet nabave: poslovi obvezatne /deratizacije, dezinsekcije i
dezinfekcije/ na području Općine Primošten za 2014. godinu
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 31.500,00 kuna
Redni broj: EV –NAB 10/17
Predmet nabave: radovi redovitog uređenja plaža
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 120.480,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 11/17
Predmet nabave: izrada brošure“ 16. godina uspjeha Općine Primošten“
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:. 44.800,00 kn
Redni broj: EV – NAB 12/17
Predmet nabave: nabava signalizacije;
a/ pnematski stupovi, održavanje i servis
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 32.865,00 kn
b/ izrada, dobava i postavljanje tabli
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 30.000,00 kn
Redni broj: EV – NAB 13/17
Predmet nabave: radovi razastiranja 10.800 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: 228.000,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 14/17
Predmet nabave: pristupne stepenice na vrh Gaja
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 499.000,00 kuna
Redni broj: EV –NAB 15/17
Predmet nabave: održavanje i nabavka informatičke opreme
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 20.000,00kuna
Redni broj: EV – NAB 16/17
Predmet nabave: nastavak školjere
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: …….,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 17/17
Predmet nabave: priprema, tisak, montažu i oglašavanje 25 jumbo plakata
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:100.000,00 kn
Redni broj: EV – NAB 18/17
Predmet nabave: izrada spomenika Sv. Anti
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:100.000,00 kn
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Redni broj: EV – NAB 19/17
Predmet nabave: sanacija šetnice / nastavak/
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 243.000,,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 19/17
Predmet nabave: nabava vantroškovničkih radova/ gradnja nogostupa u pravcu Aurora/
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 499,000,00 kuna
„ sukladno članku 2. stavku 1.ovog Plana nabave i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine
Primošten tijekom 2017. godine planira se nabava jednostavnih vrijednosti odnosno nabava čije su vrijednosti
manje od 20.000,00 kuna.
Za nabave do 20.000,00 kuna bez obveze sklapanja ugovora:
1. usluge servisa i izrade novogodišnjih ukrasa ............................................................. 19.155,00 kn
2. dodatne usluge u postupku izrade prostorne dokumentacije ........................................6.000,00 kn
3. nabava plakat i pozivnica za domjenak .........................................................................1.292,00 kn
4. nabava vijenca ..................................................................................................................565,00 kn
5. održavanje kotla Buderus ..............................................................................................1,812,50 kn
6. servisno održavanje sustava klimatizacije ...................................................................19.000,00 kn
7. periodični pregled vatrogasnih aparata .........................................................................5.000,00 kn
8. održavanje dizala u zgradi „TRN“.................................................................................3.000,00 kn
9. tehnička zaštita višenamjenske zgrade „TRN“.............................................................2.400,00 kn
10. održavanje kompjuterskog programa za vođenje
uredskog poslovanja s digitalnim arhiviranjem ........................................................14.400,00 kn
Članak 9.
Sukladno članku 2. stavku 2. i 3.planira se nabava male i velike vrijednosti na način kako slijedi:
Ev.
br

predmet
nabave

proc.vr
nabave
u kn.

vrsta
postupka
nabave

1. nabava električne
otvoreni
energije
postupak
400.000,00 kuna

sklapa li
se ug. Ili
okv. sp.

plan. poč
post.

Ug. o jav.
nabavi
roba

01. 10

plan.
trajanje
ug. ili okv.
sporazum
12 mj.
JN-1/17

pozicija
proračuna

R048, 027

Članak 10.
Ovaj Plan nabave objavljuje se na internetskim stranicama Općine Primošten i „Službenom vjesniku Općine
Primošten a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.
Klasa: 400-08/17-01/1
Ur.broj:2182/02-01-17-1
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 20. stavak 1. i 5. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 33. Statuta
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na
24. sjednici, od 27. siječnja 2017. godine. donosi

III. 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 5/16 i 6/16 mijenja se i dopunjuje dosadašnji članak 8. na način da se pod rednim
broj 39., 40.,104. i 123. tako da svaki pojedinačno ispravno treba da glase.
Redni broj: EV - BAG 39/16
Predmet nabave: nabava, dobava, postavljanje, montaža i spajanje šest stupova
KORS od 4m i pet stupova KORS od 6m za Široke od zadnjeg stupa prema groblja do samog ulaza u groblje
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 103.843,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 40/16
Predmet nabave: nabava, dobava, postavljanje, montaža i spajanje 31 ukrasnog stupa
tip Primošten beton sa svjetiljkom za Bilo šetnicu uz more
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 193.537,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 104/16
Predmet nabave: gradnja rasvjete za „Norveške vile“ u Primoštenu
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 35.836,25 kuna
Pod rednim brojem Redni broj: EV – BAG 123/16 u tekstu naznake „Predmeta nabave“ koji je glasio: usluga
stručnog nadzora nad radovima izrade nogostupa briše se dosadašnji tekst u zagradi te zamjenjuje novim koji treba
da glasi „u pravcu Aurore“
Nadalje, iza dosadašnjeg rednog broja 124. nastavlja se slijedećim rednim brojem 125. na način kako u nastavku slijedi:
Redni broj: EV – BAG 125/16
Predmet nabave: nabava svjetlosne dekoracije za potrebe uređenja Primoštena
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 61.480,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 126/16
Predmet nabave: projektiranje sustava javne rasvjete
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 6.600,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 127/16
Predmet nabave: radovi uređenja nogostupa u Ulici Rupe
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 86.926,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 128/16
Predmet nabave: lijevanjeprotuparkirnih stupića tip Primošten s prijevozom za potrebe u 2017.godini
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 158.700,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 129/16
Predmet nabave: nabava lijevanja i montaže ograde za dio „Lungomare“
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 87.200,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 130/16
Predmet nabave: radovi popločavanja granitnim kockama
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 477.000,00 kuna
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Redni broj: EV - BAG 131/16
Predmet nabave: betonski radovima za Dječje igralište
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:45.080,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 132/16
Predmet nabave: Ugovor o poslova suradnja
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:30.000,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 133/16
Predmet nabave: nabavi keteringa
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:36.000,00 kuna
Redni broj: EV – BAG134/16
Predmet nabave: dobava i montaža četiri ukrasna stupa tip „Primošten“
/kod restorana Panorama/
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:18.400,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 135/16
Predmet nabave: nabava usluga rezanja materijala za mozaik „Četiri svete rijeke“
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 19.004,37 kuna
Redni broj: EV – BAG 136/16
Predmet nabave: izvođenje građevinskih radova na župskoj kući Široke
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 62.495,70 kuna
Redni broj: EV – BAG 137/16
Predmet nabave: nabava rada dizalicom u više navrata za potrebe Općine Primošten
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 10.700,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 138/16
Predmet nabave: nabava hortikulture /zamjena oboljelih stabala/ sukladno Sporazumu općine i TZ PRIMOŠTEN
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 32.404,80 kuna
Redni broj: EV - BAG 139/16
Predmet nabave: izradaidejnog projekta za izgradnju nerazvrstane prometnice
( „Primošten Rupe“) Podgreben - Hodomešćica
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 42.000,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 140/16
Predmet nabave: izrada glavnog projekta prometnice („ Primošten put Rupe“ )
Podgreben - Hodomešćica u dužini cca 2.855m u skladu s idejnim rješenjem i lokacijskom
dozvolom
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 68.650,00 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 1/16 ) tijekom 2016. godine planira
se nabava bagatelne vrijednosti na način da bagatelna nabava treba da glasi:
Za nabave do 10.000,00 kn bez obveze sklapanja ugovora iza dosadašnjeg rednog broja 56. nastavlja m na
način kako u nastavku slijedi:
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
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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/ .............................................................. 1.342,00 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 ....................................................... 2.920,00 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 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
48. revizija akata zaštite na radu....................................................................................................... 1.170,00 kn
49. nabava vijenca ............................................................................................................................... 500.00 kn
50. usluge ispitivanja gromobranske instalacije zgrade općine.......................................................... 500,00 kn
51. nabava usluga tijekom službenog posjeta u Loret ...................................................................... 2.520,80 kn
52. polica osiguranja novog službenog vozila Renault Talisman ..................................................... 4.688,59 kn
53. trošak obilježavanja pogibije Filipa Gaćine .................................................................................. 895,00 kn
54. zamjena dva digitalna tajmera .................................................................................................. 1.200,00 kn
55. izrada i postava stalaže u zgradi općine...................................................................................... 6.900,00 kn
56. nabava licence Libusoft za Sustav poslovnih informacija ....................................................... 5.248,80 kn
57. nabava usluga u sklopu akcije „Darujmo krv“ ........................................................................... 3.697,00 kn
58. godišnja nabava stručnih časopisa za potrebe rada JUO ............................................................ .183,67 kn
59. usluge savjetovanja za pravnu službu............................................................................................ 963,81 kn
60.demontaža ograde s ponovnim vraćanjem na dograđeni zid ...................................................... 8.413,00 kn
61. redovito čišćenje dimnjaka zgr. „TRN“...................................................................................... 1.450,00 kn
62. nabava digitalnog tiska za transparent „ Primošten“ .................................................................... 560,00 kn
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63. obuka djelatnika u LC-U ............................................................................................................ 1.800,00kn
64. naknadna montaža dijela skulpture „Ribar“ ................................................................................ 5.870,00kn
65.izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole
za prometnicu u predjelu Glavičica u dužini od cca 400m......................................................... 9.500,00 kn
66. rad dizalice / za segment glave spomenika Gospe od Loreta/ .................................................... 3.000,00 kn
67. medijsko praćenje tijekom domjenka i Fažolijade .................................................................... 4.000,00 kn
68. nabava i dostava 2 LED jelena 3D ............................................................................................ 6.420,00 kn
69. objava oglasa o ponovnoj jav. Raspravi za izmjene PPUO ........................................................... 592,00 kn
70. nabav elektromaterijala i elektro radova .................................................................................. 9. 145,00 kn
71. nabava stručnog nadzora nad radovima izrade
nogostupa prema Aurori ................................................................................................................... 7.000,00 kn
Članak 2.
Sukladno članku 2. stavku 2.i 3. planira se nabava male vrijednosti na način kako slijedi:
Ev.
br

predmet
nabave

1. nabava električne
energije

proc.vr
nabave
u kn.

vrsta
sklapa li
postupka se ug. Ili
nabave
okv. sp.

plan. poč plan.
pozicija
post.
trajanje
proračuna
ug. ili okv.sporazum

400.000,00 kuna

otvoreni
Ug. o jav.
postupak
nabavi
roba

25. 12.

12 mj.
JN-1/16
R048, 027

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:2182/02-01-17-7
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“ , broj 120/16), članka 33.Statuta
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članka 16. stavak 1. Pravilnika o
provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten, Klasa: 023-01/17-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-17-1, od
dana 04. siječnja 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Primošten, na 24. sjednici, od dana 27. siječnja 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Općine Primošten, Klasa: 023-01/17-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-17-1,
od dana 04. siječnja 2017. godine
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odlukuo davanju suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupaka
jednostavne nabave Općine Primošten, Klasa: 023-01/17-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-17-1 od dana 04. siječnja 2017.
godine
2. Pravilnik iz točke 1. ove Odluke sastavni je njen dio i kao takvoa nalazi se u privitku istog.
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3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 023-01/17-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-17-1/1
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje
javne površine ( «Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije« ,broj 7/09, 6/11 i “Službeni vjesnik Općine
Primošten“, broj 1/15) i članka 33. Statuta Općine
Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten«, broj
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 24.
sjednici, od 27. siječnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja
za korištenje javnih površina
na području Općine Primošten
za 2017. godinu
1.Općinsko vijeće donosi Odluku o raspisivanju
natječaja o davanju na korištenje javnih površina na
području Općine Primošten za 2017. godine.
2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika da raspiše
natječaj iz točke 1. ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 372-05/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi (
“Narodne novine”, broj 120/16) i članka 33. Statuta
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“,
broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na
24. sjednici, od dana 27. siječnja 2017. godine, donosi
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ODLUKU
o odabiru
I.
Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
za predmetnabaveOPSKRBA ELEKTRIČNE ENERGIJE; evidencijski broj nabave: MV 1 /16 , na osnovu
pregleda i ocjene ponuda, u smislu da se odabire kao
najpovoljnija, ponudaPonuditelja „RWE “ d.o.o. iz Zagreba, Capraška ulica 6; OIB: 81103558092, s cijenom
ponude bez PDV-a u iznosu od 306.846,35 kuna
/Slovima:tristošesttisućaosamstočetrdesetšestkunatr
idesetpetlipa/odnosno s cijenom
ponude s uračunatim PDV-a od 383.557,94 kune /
Slovima:tristoosamdesettritisućepetstopedesetsedamkun
adevedesetčetirilipe/kojaponuda u cijelosti zadovoljava
uvjete i kriterij natječaja.
II.
Sukladno članku 96. stavku 6. Zakona o javnoj
nabavi Odluku o odabiru s preslikom zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda Javni Naručitelj obvezan je bez
odgode dostaviti svakom ponuditelju odnosno svakom
sudioniku u drugom stupnju ograničenog postupka
, pregovaračkog postupka s prethodnom objavom i
natjecateljskog dijaloga na dokaziv način
( dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom
slanju telefaksom, elektronička isprava, objavom u
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pri čemu
se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.
Naručitelj nije obvezan uz zapisnik o pregledu i ocjeni
ponuda dostaviti priloge zapisniku.
III.
Rok mirovanja iznosi deset (10) dana sukladno
odredbi članka 98. stavak.1. /Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) ) te je sukladno članku 98. stavku 1. i 2.
citiranog Zakona izvršna protekom roka mirovanja.
IV.
Općina Primošten (u daljnjem tekstu: Naručitelj)
po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim
ponuditeljem sklopit će Ugovor o predmetnoj nabavi
opisanoj u točki 1. ove Odluke.
Obrazloženje
Naručitelj je proveo otvoreni postupak javne nabave
za opskrbu električnom energijom, s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi roba te dana 24. studenog
2016. godineobjavio Poziv za nadmetanje u otvorenom
postupku javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne
nabave RH broj; 2015/S 002 – 0026142.
U predmetnom postupku do isteka roka za predaju
ponuda dostavljeno je ukupno pet (5) ponuda:
U postupku pregleda i ocjene ponuda ponuditelja,
svake pojedinačno, Naručitelj ni za jednu nije utvrdio
postojanje razloga za isključenje niti razloga za odbijanje.
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Sukladno navedenom Naručitelj je pregledao, ocijenio i rangirao ponudena način prikazan u pripadajućem
Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda,Klasa: 310-02/1601/22; Ur.broj:2182/02-02-16-11/6od dana 30. prosinca
2016. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

Sukladno kriteriju za odabir ponudaPonuditelja
Ponuditelja „RWE “ d.o.o. iz Zagreba, Capraška ulica
6; OIB: 81103558092S cijenom ponude bez PDV-a u
iznosu od 306.846,35 kuna/Slovima:tristošesttisućaosa
mstočetrdesetšestkunatridesetpetlipa/ odnosno s cijenom
ponude s PDV-a od 383.557,94 kune
/Slovima:tristoosamdesettritisućepetstopedesetseda
mkunadevedesetčetirilipe/
ocjenjena je je kao najpovoljnija i ponuda jekoja u
cijelosti zadovoljava uvjete natječaja i kriterij odabira
najniže cijene.

____________________

Slijedom navedenog a sukladno članku 96. Zakona o
javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11 43/13, 143/13 i
13/14 – Odluka USRH), odlučeno je kao u izreci pod I.
Temeljem članka 98. stavka 1. Zakona o javnoj
nabavi rok mirovanja iznosi deset (10) dana od dana
dostave Odluke o odabiru. Početak roka mirovanja
računa se od prvog slijedećeg dana nakon dana dostave
Odluke o odabiru.Slijedom navedenog odlučeno je kao
u izreci pod III.
Slijedom navedenog a sukladno članku 96. stavku 6.
Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11 43/13,
143/13 i 13/14 – Odluka USRH),Naručitelj će Odluku o
odabiru dostaviti objavom u Elektroničkom oglasniku
javne nabave RH. Slijedom navedenog odlučeno je kao
u izreci pod II.
Javni Naručitelj u konkretnom slučaju smije potpisati
Ugovor o javnoj nabavi po izvršnosti Odluke o odabiru
najpovoljnije ponude a u konkretnom postupku javne
nabave primjenjuje se rok mirovanja sukladno odredbi
članka 98. stavak 1. /Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“ 90/11, 43/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH),).
Odluka je izvršna po proteku roka mirovanja računajući
od prvog narednog dana od dana dostave iste.Slijedom
navedenog odlučeno je kao u izreci pod IV.
Kako je u vrijeme donošenja odluke Općinskog
vijeća kojom se daje suglasnost na odabir naj povoljinije
ponude, uz napomenu da je 01. siječnja tekuće godine
stupio novi Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine
120/16) Općina Primošten po izvršnosti Odluke koja je
u međuvremenu nastupila, u fazi je sklapanja Ugovora
o opskrbi električnom energijom s odabranim ponuditeljem RWE d.o.o. iz Zagreba, na rok od 12 mjeseci
s početkom primjene od dana o1. veljače 2017. godine.
Klasa: 310-02/16-01/22
Ur.broj: 2182/02-01-16-11/9
Primošten, 27. siječnja 2017.

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 Primošte, na 24. sjednici, od
dana 27. siječnja 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluka
09. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Općine Primošten
1.Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća
Zapisnik i Odluke 09. sjednice Upravnog vijeća održane
dana 22. prosinca 2016. godine kako u nastavku slijedi:
a/ daje suglasnost na verifikaciju novoizabranog
predstavnika roditelja Katarine Perkov
/ umjesto dosadašnjeg predstavnika roditelja Emila
Perkov/ kao člana Upravnog vijeća Općine Primošten;
b/ daje suglasnost na Prijedlog Financijskog plana
za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
i obrazloženjem u skladu s člankom 29. Zakona o
proračunu
c/ ujedno daje suglasnost na Odluke o primanju
na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa – dva izvršitelja, kuhara Tine Miliša i
Hrvoja Vekić pod mentorstvom Majstor kuhara Marije
Čobanov.
2. Zapisnik sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran u
točki 1. ovog Zaključka uključujući i pobrojane odluke
sastavni su dio ovog Zaključka i kao takvi nalaze se u
njegovom privitku.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:601-02/17-03/01
Ur.broj:2182/02-01-17-2/1
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 40. stavka 3. 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 24. sjednici, od dana 27. siječnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Dječjeg vrtića Primošten / na pročišćeni tekst/
1.Općinsko vijeće donosi Odluku o davanju suglasnost na:
- pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada,; Klasa: 601-07/16-01/01; Ur.broj: 2182/112/5-1-02-16-2 od 22. prosinca 2016. i
2. Pročišćeni tekst Pravilnika Dječjeg vrtića Općine Primošten iz točke 1. ove Odluke, sastavni je njen dio i
kao takav nalazi se u privitku iste.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenjaa objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 601-07/16-01/01
Ur.broj: 2182/02-01-17-2/1
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 38.,39.i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine”, broj 76/93, 29/97 i 47/99 – ispr. i
35/08) i članka 34.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 24. sjednici, od dana 27. siječnja 2017. godine, donosi

Izmjene i dopune Rješenja o izboru članova
Upravnog vijeća Ustanove Dječjeg vrtića Općine Primošten
Članak 1.
Mijenja se i dopunjuje članak 1. Rješenje o izboru članova Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtić Općine
Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 7/15 tako da se dosadašnji tekst briše i stavlja novi koji glasi.
U Upravno vijeće Ustanove Dječji vrtić Općine Primošten imenuju se:
1. Davorka Skorin -predsjednica Upravnog vijeća /predstavnica Osnivača/
2. Tomislav Gobov- član Upravnog vijeća /predstavnik Osnivača/
3. Anita Perkov - član Upravnog vijeća /predstavnica Osnivača/
4. Gabrijela Grubelić – član Upravnog vijeća /predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika/
5. Katarina Pancirov -član Upravnog vijeća /predstavnica roditelja -skrbnika/
Članak 2.
2. Predsjednica Upravnog vijeća iz točke 1. ovog rješenja imenuje se do isteka mandata sve dok se članovi
Upravnog vijeća biraju na novi mandat od četiri godine.
Članak 3.
3. Danom stupanj na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti na izbor članova Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtići Općine Primošten DV „ Bosiljak“ objavljena u „ Službenom vjesniku Općine
Primošten“ broj 6/13.
4. Ovo Rješenje objavit će se u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“. .

06. veljače 2017.
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Klasa:021-05/17-01/1
Ur.broj:2182/02-01-17-1
Primošten, 27. siječnja 2017.
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 24. sjednici, od dana 27. siječnja 2017. godine, donosi

II. Izmjena i dopuna ODLUKE
o davanju suglasnosti na preostale donacije, sponzorstva i novčane naknade
isplaćene koncem 2016. godine
1.Općinsko vijeće donosi Odluku kojom daje suglasnost na preostale donacije i sponzorstva isplaćene koncem
2016. godine temeljem Odluka Načelnika a nastavno na prethodne Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća
na ostale donacije, sponzorstva i novčane naknade tijekom 2016. godine („ Službeni vjesnik Općine Primošten“
broj 5/16 i 6/16) na način da se istoimena Odluka mijenja i nadopunjuje tako da se iza dosadašnjeg rednog
broja 53. u popisu donacija / jer iza dosadašnjeg rednog broja 11. za sponzorstva drugih isplata po navedenom
osnovu više nije bilo/ nastavlja brojevima kako u nastavku slijedi:
DONACIJE:
54. Ug. O donaciji (br. 65) -500,00 kn
55. Ug. O donaciji (br. 66) -1.000,00 kn
56. Ug. O donaciji (br. 67)-1.000,00 kn

22.11.2016.
22.11.2016.
25.11.2016.

57. Ug. O donaciji (br. 68)- 6.875,00kn
58. Ug. O donaciji (br. 69)-1.000,00 kn
59. Ug. O donaciji (br. 70)-1.000,00kn

30.11.2016.
14.12.2016.
21.12.2016.

Eva Rožjanac
Srednja strukovna škola Šibenik
Udruga invalida rada Županije
Šibensko- kninske
Udruga umirovljenika Primošten
Industrijsko- obrtnička škola
Gimnazija Antuna Vrančića

500,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn
6.875,00 kn
1.000,00 kn
1.000,00 kn

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI :
- Matea Renje
5.000,00 kn
- Kata Miliša
1.000,00 kn
- Maja Huljev
750,00 kn
2. Sredstva naprijed citiranih donacija odnose se na isplate za vremenski period od 28. Studenog 2016. godine
zaključno s danom 31. prosinca 2016. godine za koje se redoviti Podaci ažuriraju i objavljeni su u Sklopu Registra
ugovora, dostupnog 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: 2182/02-01-17-3
Primošten, 27. siječnja 2017.
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 24. sjednici, od dana 27. siječnja 2017. godine, donosi
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II. Izmjene i dopune Odluke
o davanju suglasnosti na preostale Odluke i Ugovore o bagatelnoj nabavi
tijekom 2016. godine
1.U Odluku o davanju suglasnosti na preostale Odluke i Ugovore o bagatelnoj nabavi tijekom 2016. godine
(„ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/15 i 6/169 ) mijenja se nadopunjuje na način da Općinsko vijeće
nadalje u nastavku iza rednog broja Redni broj: EV - BAG 11916 daje svoju suglasnost na bagatelne postupke
koji su privedeni kraju do dana održavanja ove sjednice predstavničkog tijela na način kako u nastavku slijedi:
UG. br. 115
Redni broj: EV - BAG 120/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi vibracijskih traka i popratne vertikalne signalizacije za ŽC
2.Datum sklapanja; 03. studenog 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a::130.240,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 116
Redni broj: EV – BAG 121/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lomljenih kamenih ploča za nastavak sanacije šetnice
/ na potezu od Bilog u pravcu Primoštena
2.Datum sklapanja; 16. studenog 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 88.815,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put 2
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 117
Redni broj: EV – BAG 122/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi cementa za sanaciju šetnice /potez Bilo-Primošten/
2.Datum sklapanja; 23. studenog 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 10.995,07 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put 2
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 118
Redni broj: EV – BAG 124/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor za radoveuređenja Ulice Podadrage
2.Datum sklapanja; 14. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 254.061,50 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„AKRO OBJEKT “ d.o.o. iz Zaprešića, K.S. Đalskog 33
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.119
Redni broj: EV – BAG 125/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi svjetlosne dekoracije za potrebe uređenja Primoštena
2.Datum sklapanja; 05. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 61.480,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ZIMA SVJETLOSNE DEKORACIJE “ d.o.o. iz Splita, Vukasova 7
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 120
Redni broj: EV – BAG 126/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor za projektiranje sustava javne rasvjete
2.Datum sklapanja; 16. prosinca 2016. godine

06. veljače 2017.
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3.Iznos bez PDV-a: 6.600,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ELEKTROMIX ŠIBENIK“ d.o.o. iz Šibenika, Matije Gupca 64
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 121
Redni broj: EV – BAG 127/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor za radove uređenja nogostupa u Ulici Rupe
2.Datum sklapanja; 19. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 86.926,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „GRADITELJ“ iz Drniša, Badanj – Dičaci 7 Šibenika, Matije Gupca 64
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.122
Redni broj: EV - BAG 128/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lijevanja protuparkirnih stupića tip Primošten s
prijevozom za potrebe u 2017.godini
2.Datum sklapanja; 02. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 158.700,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :Ljevaonica obojenih metala iz Šapjane, Šapjane 41
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.123
Redni broj: EV - BAG 129/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lijevanja i montaže ograde za dio „Lungomare“
2.Datum sklapanja; 08. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 87.200,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :Ljevaonica obojenih metala iz Šapjane, Šapjane 41
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.124
Redni broj: EV - BAG 130/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor za radovepopločavanja granitnim kockama
2.Datum sklapanja; 20. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 404.100,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“KLES-MONT„d.o.o.izSesveta, Vugrovečka cesta 75A
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 125
Redni broj: EV - BAG 131/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o betonskim radovima za Dječje igralište
2.Datum sklapanja; 12. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:45.080,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 126
Redni broj: EV - BAG 132/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o poslovnoj suradnji
2.Datum sklapanja; 12. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:30.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Županijski radio Šibenik “ u stečaju iz Šibenika, Obala palih omladinaca 4
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br.127
Redni broj: EV - BAG 133/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi keteringa
2.Datum sklapanja; 12. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:36.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 3 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: ZTUO „ARKADA“ iz Splita – Podstrana,Vl. Astrid
Juliette i Marko Bogdanović Poljičkih knezova 13, / sve sukladno Sporazumu Općine, TZ PRIMOŠTEN,
„Bucavac“ d.o.o. i „Primošten odvodnji d.o.o. te Ugovoru o poslovnoj suradnji s JS& MEDITERAN
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.128
Redni broj: EV – BAG134/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i montaži četiri ukrasna stupa tip „Primošten“ /kod restorana Panorama/
2.Datum sklapanja; 12.prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:18.400,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 129
Redni broj: EV - BAG 135/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga rezanja materijala za mozaik „Četiri svete rijeke“
2.Datum sklapanja; 13. prosinca 2016.godine
3.Iznos bez PDV-a: 19.004,37 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRANITI LUČKO“ d.o.o. iz Zagreba-Lučko, Ventilatorska 1
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 130
Redni broj: EV – BAG 136/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izvođenju građevinskih radova na župskoj kući Široke
2.Datum sklapanja; 19. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 62.495,70 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 radnih dana 5.Subjekt s kojim je sklopljen:„
AKRO OBJEKT “ d.o.o. iz Zaprešića, K.S. Đalskog 33
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.131
Redni broj: EV – BAG 137/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi o nabavi rada dizalicom u više navrata za potrebeOpćine Primošten
2. Datum sklapanja: 29. studenog 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 10.700,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: GRACIN TRANSPORT Vl. Mate Gracin iz Primoštena, Bilo, Lokvice 2,
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.132
Redni broj: EV – BAG 138/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi hortikulture /zamjena oboljelih stabala/
sukladno Sporazumu općine i TZ PRIMOŠTEN
2. Datum sklapanja: 15. prosinca 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 32.404,80 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: CIB TRADE iz Šibenika, Daska 95
6.Plaćanje: iz sredstava TZ „PRIMOŠTEN“
2. Odluka je nastavak dvije prethodne istoimene Odluke Općinskog vijeća objavljene u „ Službenom vjesniku
Općine Primošten“ broj 5/16 i 6/16 a sve Odluke citirane u točki 1. ove Odluke sastavni su dio ove Odluke i kao
takvi nalaze se u privitku iste.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

06. veljače 2017.
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Klasa: 330-01/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-6
Primošten, 27. siječnja 2017.

Broj 1 - Stranica 21

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Temeljem članka 4. stavka 1. točka 1.Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“, broj,
36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99,
57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04
– Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/13), članka 2.
Odluke o komunalnim djelatnostima (“Službeni vjesnik
Općine Primošten”, broj 6/13, 2/14 i 3/15) i članka 33.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj: 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 24. sjednici, od 27. siječnja 2017. godine,
donosi

ODLUKU
o povjeravanju poslova Komunalnom
poduzeću „Bucavac“ u 2017. godini
1. Komunalnom poduzeću „ Bucavac „d.o.o. iz
Primoštena povjeravaju se u 2017. godini svi poslovi
koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje
komunalne infrastrukture, objekata i javnih površina u
vlasništvu Općine Primošten.
2. Svi troškovi koji će nastati uslijed navedenih
radova u točki 1. ove Odluke godinu terete stavke
Proračuna Općine Primošten, prema odgovarajućim
klasifikacijama, sukladno računima i situacijama za
povjerene i izvršene poslove dostavljene od strane Komunalnog poduzeća„ Bucavac„ d.o.o.
3. Ovlašćuje se Načelnik da u ime Općine
Primošten zaključi predmetni ugovor kojim će se
regulirati međusobni odnosi sa Komunalnim poduzećem
„Bucavac„d.o.o.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 404-01/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 27. S iječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

____________________
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Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Općine Primošten“ , broj 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 24. sjednici, od
dana 27. siječnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o financiranju četiri čistača plaža u ljetnom
periodu
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o financiranju četiri čistača plaža u ljetnom periodu.
2. Zadužuje se “Bucavac“ d.o.o. da poduzme
potrebne radnje i najkasnije do 01. travnja 2017. godine
raspiše i objavi natječaj za sezonsko zapošljavanje
četiri djelatnika na određeno vrijeme koje je Općina
Primošten spremna financirati iz sredstava Proračuna
za 2017. godinu.
3.Općina Primošten i „Bucavac“ d.o.o. svoje će
međusobne odnose regulirati posebnim ugovorom.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 402-08/17-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi (“Narodne novine“, broj 120/16), članka 45.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. Pravilniku
o o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine
Primošten, Klasa: 023-01/17-02/1; Ur.broj: 2182/0202-17-1, od dana 04. siječnja 2017. godine, Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 24. sjednici, od dana 27.
siječnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi vantroškovničkih radova
neophodnih za izradu nogostupa na potezu
prema klubu Aurora
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1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o nabavi vantroškovničkih radova neophodnih za izradu
nogostupa na potezu prema klubu Aurora.

ZAKLJUČAK
prihvaćanju Izvješća o provedbi PGO
za 2016. godinu

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1., i ponudi
„ SANIT GRADNJA“ d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 61;
OIB: 84791147642, Općina Primošten zastupana po
Načelniku izravno naručuje potrebne radove za koje
će se ukupna vrijednost naknadno definirati sukladno
ponuđenim jedničnim cijenama službeno zaprimljenim
dana 06. prosinca 2016. godine pod rednim brojem
3726.

1. Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o provedbi
plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu.

3. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun Općine Primošten.
4.Općinsko vijeće Općine Primošten odobrava
dodatne radove nastavno na prethodno SklopljenUgovor
o izradi nogostupa na potezu prema klubu Aurora
od dana 07. svibnja 2015. godine, Klasa:340-09
/15-02/1;Ur.broj: 2182/02-02-15-7, između Općine
Primošten i Izvođača radova “Sanit gradnje“d.o.o. iz
Splita.
5. Po konačnom definiranju cijene vantroškovničkih
radova, sukladno ispostavljenoj i ovjerenim privremenim
odnosno o končanoj situaciji/ za koje radove je u startu
imenovan stručni nadzor/ naknadno će se prezentirati
Općinskom vijeću a pripadajući Ugovor objavit će
se u Tablici sklopljenih ugovora Općine Primošten na
službenoj stranici općine: www.primosten.hr, i kao
takav naknadno će se proslijediti Općinskom vijeću radi
davanja suglasnosti na istog.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:340-09 /17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj
(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 20. stavka 1. Zakona
o održivom otpadu (“Narodne novine“, broj 94/13) i
članka 33.Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik
Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 24. sjednici, od dana 27. siječnja
2017. godine, donosi

2. Izvješće iz točke 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: 351-01/17-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-17-2
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 45.
Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine
Primošten„ broj 3/13 i 5/13) i članku 5. Pravilniku
o o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine
Primošten, Klasa: 023-01/17-02/1; Ur.broj: 2182/0202-17-1, od dana 04. siječnja 2017. godine, Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 24. sjednici, od dana 27.
siječnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izradi idejnog projekta prometnice“
za ishođenje lokacijske dozvole
„PRIMOŠTEN PUT RUPA u dužini
cca2.855m
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o izradi idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole
„Primošten put Rupa“ / potez Podgreben – Hodomešćica
z dućini cca 2.855mpotrebe prometnice Podgreben –
Hodomešćica u dužini cca 2.855m
2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke
i ponudi “ Građevinskog projekta“ d.o.o. iz Šibenika,
Trtarska 84; OIB: 46102786248, Općina Primošten
zastupana po Načelniku izravno naručuje izradu:
- idejnog rješenja prometnice, sukladno ponudi broj
.službeno zaprimljenoj dana 25. siječnja 2017. godinepod rednim brojem 262, po cijeni od 42.000,00 kuna
(četrdesetdvijetisućetkuna uvećanoj za iznos PDV-a
odnosno ukupnoj cijeni od 52.500,00 kuna(pedesetdv
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ijetisućepetstokuna) s uračunatim PDV-om.U ponudu
nije uključen trošak izrade geodetske podloge.

Klasa: 361-02/17-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 27. siječnja 2017.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

4. Općina Primošten i “ Građevinski projekt“ d.o.o.
iz Šibenika„ svoje će međusobne odnose regulirat
posebnim ugovorima.
5. Ugovori će se naknadno proslijediti Općinskom
vijeću radi davanja suglasnosti na istog.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 361-02/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 45.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten„ broj 3/13 i 5/13) i članku 5. Pravilniku
o o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine
Primošten, Klasa: 023-01/17-02/1; Ur.broj: 2182/0202-17-1, od dana 04. siječnja 2017. godine, Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 24. sjednici, od dana 27.
siječnja 2017. godine, donosi

ODLUKA
onabavi izrade komplet projektne
dokumentacije nerazvrstane prometnice
“Glavičica – Rupe” u dužini cca 400m
1. Općinsko vijeće donosi Odluku o nabavi nabavi
izrade komplet projektne Dokumentacijenerazvrstane
prometnice “Glavičica – Rupe” u dužini cca 400m
2 Slijedom utvrđenog, Općinsko vijeće Općine
Primošten ovlašćuje Načelnika da poduzme sve
potrebne radnje u smislu predmetne nabave na način
da provede odgovarajući postupak nabave sukladno
internom pravilniku Naručitelja odabere najpovoljniju ponudu te sa odabranim ponuditeljem sklopi
konkretni ugovor.
3. Sredstva za izradu projektne dokumentacije
osigurava Proračun Općine Primošten.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
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PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 33.Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 24. sjednici, od
dana 27. siječnja 2017. godine, donosi

ODLUKU
o koncertnim događanjima u Primoštenu
tijekom sezone 2017. godine
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku
o koncertnim događanjima u Primoštenu tijekom
sezone 2017. godine redom koji se planiraju organizirati u tekućoj godini po uzoru na prethodnu. Glazbena
događanja u Primoštenu definirat će se postepeno iz
razloga što ovakvim manifestacijama prethode
opsežnepravovremene pripreme .
2. Općina Primošten generalni je pokroviteljFESTIVALA „SUPER UHOu Primoštenu u organizaciji
„ Žednouhi koncerti“ d.o.o. iz Zagreba na kojem se
najavljuje nastup tri izvođača i to:
- energičnog rocka Shellac predvođenog legendarnim
Steveom Albinijem;- Conor Oberst – kantautor , gitarist, pjevač i kantautor popularnih Bright Eyesa i glazbenik - - Gracin
– van serijski kantautor koji iza sebe ima u vlastitoj
produkciji objavljen hvaljeni album „Mono“ a koji
radi sprema se s bendom za nastup na Festivalu “
Super uho“.
3. Imajući u vidu koncept ovogodišnjih koncertnih
događanja naknadno će se definirati termini održavanja
i trošak te u skladu s navedenim mijenjat će se i dopunjavati ova Odluka
4. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje
načelnika Općine Primošten na poduzimanje svih
potrebnih radnji što uključuje i pravovremeno sklapanje
pojedinačnih ugovora u svrhu realizacije planiranih
koncertnih događanja.
5. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osiguravajuOpćina Primošten i Primošten d.d. svaki
po pola odnosno u iznosu od 50%..
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6. Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa:610-04 /17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

2. OPĆINSKI NAČELNIK
1

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst i 137/15 – Ispravak) i članku
47. stavku 1. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 3/13 i 5/13), Načelnik Općine
Primošten podnosi:

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA OPĆINE PRIMOŠTEN
za vremensko razdoblje
od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
I. UVODNE NAPOMENE
Ovim Izvješćem, službeno petnaesto po redu koje kao Nositelj izvršnog tijela podnosim Općinskom vijeću
Općine Primošten - u zakonom predviđenom roku, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj)
samoupravi i odredbama Statuta Općine Primošten, Načelnik ispunjava svoju zakonsku obvezu na način da daje
prikaz i osvrt na ono što je realizirano ili započeto te je kao takvo u tijeku, a vezuje se uz vremenskom razdoblju
druge polovice mandata odnosno drugog polugodišta prethodne godine / od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine/ .
Predmetnim izvješćem nastavlja se kontinuiran slijed redovitog izvješćivanja kako to važeći pravni propisi
nalažu. Izvješće će kao akt Načelnika biti objavljeno u službenom općinskom glasilu broju 1/17 .
II. PRIPREMA OPĆIH AKATA
U konkretnom razdoblju u nastavku suradnje sa Službom Tajništva, Pravnom službom i Službom računovodstva
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, pripremio sam više prijedloga općih akata među kojima su opći
akti redoslijedom kako su donošeni te objavljivani tijekom tekuće godine u vlastitom službenom glasilu “Službenom
vjesniku Općine Primošten“ nastavivši s brojem 4/16, zaključno s brojem 6/16. Bitno je za istaći da je do konca
2016. godinedonijeto ukupno 263 odluke, što općih ili pojedinačnih akata. Svi akti reprezentativno su objavljeni
na našoj službenoj web stranici kroz pregled citiranih brojeva „ Službenog vjesnika Općine Primošten“. Po isteku
tekuće godine isti su pregledno pobrojani i citirani u svom izvornom obliku i sadržaju u „Registru pravnih propisa i drugih akata objavljenih u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ u 2016. godini i kao takvi postavljeno
na službenoj stranici Općine Primošten kako bi bili pregledni i pojednostavljeno dostupni svim zainteresiranim.
Sukladno odredbama Zakona o proračunu, kako je to već pregledno iznijeto Općinskom vijeću Općine Primošten,
Proračun Općine Primošten za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu s Odlukom o izvršenju istog
, bio donijet 28. studenoga 2016. godine. Navedeni financijski akti uključujući i godišnje pripadajuće programe
objavljeni su u posljednjem prošlogodišnjem broju općinskog glasila „ Službeni vjesnik Općine Primošten broj
6/16 zajedno sa Planom razvojnih programa za 2017. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu te Odlukom o izvršenju
Proračuna za 2017. godinu.
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Navedeni opći akt ima poseban financijski značaj za Općinu Primošten.
Na područje prostorne regulative, sukladno odredbama najnovijeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji i
dalje se čeka suglasnost potrebna radi stavljanja prijedloga Općinskom vijeću na dnevni red radi raspravljanja
i odlučivanja VI Izmjena i dopuna PPUO Primošten. Novina je što je koncem prošle godine započeta četvrta
ponovljena javna rasprava koja je danom izrade ovog Izvješća službeno završila s danom 03. siječnja / odnosno
s danom 05. siječnja zaključno do 14,00 sati do kada su mogli još pristizati prijedlozi odnosno mišljenja zainteresiranih bez obzira na način dostave istih.
III.UPRAVLJANJE FINANCIJAMA I IMOVINOM OPĆINE
U aktualnom razdoblju koje je predmet ovog. Izvješća korištenja javne površine na području Općine Primošten
u 2016. godinu realizirana je do kraja godine. Naknade od navedenog korištenja javnih površina po osnovi postavljanja štekata, postavljanja štandova i parkinga redoviti su prihod općine koji puni blagajnu proračuna odnosno
proračunskih korisnika. Gledano u odnosu na štandove, ugovori se kao i do sada sklapaju po prethodnoj uplati
odabranih korisnika javne površine prema kriteriju najviše ponuđene naknade Rekonstrukcija reprezentativnog
„2. kraka Primoštena“ pod kojom se podrazumijeva javna površina Trga don Ive Šarića i Ulica bana Josipa Jelačića. Osim što je Primošten ljepši i uređeniji nego ikad navedeno je imalo za posljedicu drugačiji
raspored i raspoloživi broj mjesta namijenjenih za korištenje u naprijed navedene svrhu.
Odlukom ovog predstavničkog tijela naplata parkirališta na Novoj rivi i Ulici bana Josipa Jelačića povjerena
je „Bucavcu“ d.o.o. temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. Naknada za parking mjesto na pobrojanim
lokacijama uređeno je Cjenikom na koji je dobivena suglasnost.
Zaključno s danom 31. prosinca 2016. godine ukupno je sklopljeno43 ugovora za štekate na području
Primoštena dok je prema službenim podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten ugovoreno
ukupno 39 Ugovoraza štandove. Pojačan je interes za korištenjem javne površine u Primoštenu. Sa svih strana
pljušte pohvale na ime atraktivnosti novouređenog frekventnog kraka.
Po konačnom sklapanju, kao i do sada, ugovori se evidentiraju Tabeli sklopljenih ugovora tijekom 2016.
Evidencija je nadalje krajnje transparentna što se odnosi i na sve ostale ugovore na službenom web-u općine na
čijem izgledu i sadržaju se konkretno poradilo sukladno potrebama i novi aktualnimpravnim propisima. Riječ je
o ugovorima iz obvezno pravnih odnosa; ugovorima o donaciji; sponzorstvu; bagatelnoj nabavi kao i Ugovorima
o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakonom o javnoj nabavi. Tabela se ažurira u zakonskim rokovima od
strane za to zaduženih službenika i to najmanje svaka tri odnosno šest mjeseci / ovisno o kojim se ugovorima
radi/a nastoji se tehnički gledano i češće koliko to vrijeme dopušta.
Tijekom proteklog razdobljabila je još jedna prodaja nekretnina u vlasništvu Općine tako da su tijekom 2016.
ukupno sklopljena takva dva (2) ugovora.
Postupaka prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na našem području nadalje nije bilo.
IV. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Drugo polugodište prošle godine obilježila je realizacija od ranije ugovorenih poslova kojim su okončani
postupci javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi „ Narodne novine 90/11i 83/13 te novim drugim izmjenama
u broju 143/13 i 43/14 –USRH. Dakle u ovoj godini bavilo se isključivo izvršenjem sklopljenih poslova po
provedenim postupcima koji su prethodno bili objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.
Svi su postupci javne nabave realizirani posebnim ugovorima o javnoj nabavi, što je potvrđeno objavom
Obavijesti o sklapanju istih u E- oglasniku pri Narodnim novinama uključujući od prethodnog izvješća.
Zdravstvena stanica u Primoštenu uredno funkcionira. Jedan je to od mnogih uspjeha Općine Primošten.
Projekt je ugleda svjetlo dana i služi svojoj svrsi.
Aktualna nabava roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti praćena je i evidentirana kroz Plan nabave za
2016. i njegove konačne izmjene bit će prezentirane općinskom predstavničkom tijelu na istoj sjednici kao i
ovo Izvješće.
Drugo polugodište obilježit će rekordan broj sklopljenih ugovora o bagatelnoj nabavi radova, roba i usluga
uz napomenu da je pokrenut jedino jedna postupak javne za Opskrbu električnom energijom za rok od 12 mjeseci.
Tijekom 2016. godine sklopljeni su slijedeći Ugovori o nabavi bagatelnih vrijednosti redom kako slijedi:
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UG. br.1
Redni broj: EV – BAG 1/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi pomoćnih potrepština za 2016. godinu
2.Datum sklapanja: 19. svibnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 10.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: U.T.O. „ANTONELA“ d.o.o. iz Primoštena, Splitska 17
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.2
Redni broj: EV – BAG 3/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi uredskog materijala za potrebe Općine Primošten
na rok od 12 mjeseci
2.Datum sklapanja: 21. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 69.900,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „PAPIRUS GRUPA“ d.o.o. iz Splita, Šegedinova 1
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.3
Redni broj: EV – BAG 4/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o provedbi poslova obvezatne preventivne deratizacije i
dezinsekcije n a području Općine Primošten za 2016. godinu
2.Datum sklapanja: 21. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 16.720 ,00 kuna / + 8.600,00 po ukazanoj potrebi/
4.Razdoblje za koje je sklopljen: za 2016. godinu
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „EKOCIJAN“ d.o.o. iz Zagreba, Našička 8
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.4
Redni broj: EV – BAG 5/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi 19 rasvjetnih stupova visine 5m
2. Datum sklapanja: 01. veljače 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 169.290,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Tvornica rasvjete“ DEKOR„ d.o.o. iz Zaboka, K.Š.
Đalskog 27/1
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.5
Redni broj: EV – BAG 6/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava vanjskog video nadzora / za 2. krak/
2.Datum sklapanja: 19. siječnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 54.245,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.6
Redni broj: EV – BAG 7/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi sustava povezivanja optike / za 2. krak/
2.Datum sklapanja: 20. siječnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 37.455,50 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „USLUŽNI OBRT MTI – SAT iz Šibenika, Vrulje 38
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
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UG. br.7
Redni broj: EV - BAG 8/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dopremanju, montaži i spajanju elektroinstalacija
za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici bana Josipa Jelačića/Anex/
2.Datum sklapanja; 04. siječnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 217.106,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.8
Redni broj: EV - BAG 9/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi suhozida na šetnici Bilo
2.Datum sklapanja; 01. veljače 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 212.800,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113. brigade A26
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.9
Redni broj: EV - BAG 10/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi pametnih klupa s Internet paketom i instalacijama
2.Datum sklapanja; 16.veljače 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 80.564,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 75 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :“INCLUDE“ j.d.o.o. iz Solina, Kneza Trpimira 30 ,
6.Plaćanje: sredstva TZ „Primošten“
Sukladno prethodno sklopljenom Sporazumu o nabavi pametnih klupa s Internet paketom
i instalacijama između Općine Primošten i TZ „PRIMOŠTEN“ od dana 09. veljače 2016. godine
UG. br.10
Redni broj: EV - BAG 11/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi dodatnih van troškovničkih radova na Trgu don Ive Šarića u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 16.veljače 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 498.627,99 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :Akro objekt“ d.o.o. iz Zaprešića. K.S. Đalskog 33
6.Plaćanje: iz Proračuna Općine
UG. br.11
Redni broj: EV - BAG 12/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi urbane opreme za Trg don ive Šarića
2.Datum sklapanja; 16.veljače 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 159.998,40 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :Obrta „ ARTA ZIP“ iz Zadra, Franka Lisice 2a,
6.Plaćanje: sredstva TZ „Primošten“
Sukladno prethodno sklopljenom Sporazumu o nabavi urbane
opreme za Trg don ive Šarića u Primoštenu između Općine
Primošten i TZ „PRIMOŠTEN“ od dana 08. veljače 2016. godine
UG. br.12
Redni broj: EV - BAG 13/16
2. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi dodatnih radova na uređenju partera Ulice Josipa bana Jelačića
2.Datum sklapanja; 12. veljače 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 451.944,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sanit gradnja“ d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 61,
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br.13
Redni broj: EV – BAG 14/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o izradi Energetskog pregleda i certifikata za 4 posl.opć.zgr.
2. Datum sklapanja: 10. veljače 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 10.800,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STABILNOST“ d.o.o. iz Splita, Kroz Smrdečec 41
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.14
Redni broj: EV – BAG 15/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi mljevenja kamena za potrebe Općine Primošten
2. Datum sklapanja: 10. veljače 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 63.411,40 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „KAVELJ“ d.o.o. iz Splita, Visoka 17
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.15
Redni broj: EV – BAG 16/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o dodatnim radovima za potrebe asfaltiranja Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu
2. Datum sklapanja: 06. svibnja 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 133.472,32 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o. iz Dubrave kod Tisnog, Stankovci
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.16
Redni broj: EV – BAG 17/16
2. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi hortikulture za uređenje 2. kraka Primoštena
i Anex-u sukladno Sporazumu općine i TZ PRIMOŠTEN
2. Datum sklapanja: 10. veljače 2016.
3. Iznos bez PDV-a:75.385,60 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: CIB TRADE iz Šibenika, Daska 95
6.Plaćanje: iz Proračuna općine i TZ , svaki po pola
UG. br.17
Redni broj: EV – BAG 18/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o sanaciji potpornog zida „Podakraj“
2. Datum sklapanja: 08. veljače 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 90.108,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Građevinski obrt „ART“ Vl. Antonio Bakotić iz Primoštena, Trn 28
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.18
Redni broj: EV - BAG 20/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi razastiranja 12 000 tona tucanika s prijevozom istog
na relaciji Konjuška d.o.o. do odredišnih plaža na poluotok Raduča u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 228.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“Vl. Tomislav Pancirov
iz Primoštena, Rupe 5B
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br.19
Redni broj: EV - BAG 21/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova uređenja plaže Velika Raduča u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 18.800,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 4 dana
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.20
Redni broj: EV - BAG 22/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova uređenja plaže „ od Koše do Male škole“ 450m
2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 66.400,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7dana
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 21
Redni broj: EV - BAG 23/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi gipsanog modela kipa „Ribar „ u prirodnoj veličini
Po priloženoj maketi
2.Datum sklapanja; 24. veljače 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 53.400,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „PINNA SOUVENIRS“ zast. po akademskom
iparu Teu Baučić iz Stobreča, Mornarska 53
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 22
Redni broj: EV - BAG 23 b/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o lijevanju kipa „Ribar“
2.Datum sklapanja; 02. svibnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 128.500,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „LJEVAONICA UMJETNINA ALU „ d.o.o. iz
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten

Zagreba, Ilica 85

UG. br.23
Redni broj: EV - BAG 26/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade inox šahtova za Ulicu Josipa bana Jelačića
2.Datum sklapanja; 14. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 53.400,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„BROD AL “ d.o.o. iz Skradina , Milovici 58 ,
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.24
Redni broj: EV - BAG 27/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova rekonstrukcije centralne fontane u Primoštenu /Anex/
2.Datum sklapanja; 14. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 88.699,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“CONTROL MATIK “ d.o.o. iz Šibenika, Dolačka 8,
Industrijska zona Podi
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br.25
Redni broj: EV - BAG 28/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi tri parkirna automata „Citea Pin“ za parkirališta u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 25. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 159.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 40 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“I.P.C. “ d.o.o. iz Čakovca, Mihovljanska 82
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.26
Redni broj: EV - BAG 29/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dopremanju i ugradnji kamenih obloga postamenta
rasvjetnog stupa za Ulicu Josipa bana Jelačića u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 07. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 42.700,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel
Sućurca, Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten/n kredit/
UG. br.27
Redni broj: EV - BAG 30/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade inox šahtova za Trg don Ive Šarića u Primoštenu / Anex /
2.Datum sklapanja; 24. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 15.600,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„BROD AL “ d.o.o. iz Skradina , Milovici 58 ,
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.28
Redni broj: EV - BAG 31/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dopremanju i ugradnji kamenih rubnjaka oko stabala u
Ulici Josipa bana Jelačića u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 21. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 97.200,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel Sućurca, Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.29
Redni broj: EV - BAG 32/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi geodetske podloge na lokaciji Marina Lučica – čest.
zem. 2144/2 k.o. Primošten
2.Datum sklapanja; 24. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 9.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GEODEZIJA“d.o.o. iz Šibenika, Kralja Zvonimira 42
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.30
Redni broj: EV - BAG 33/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi opreme za dječje igralište u Općini Primošten
2.Datum sklapanja; 23. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 132.963,25 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STRIBOR OPREMA“d.o.o. iz Kopačeva Bilje, Dekanj Peti 10
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br.31
Redni broj: EV - BAG 34/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o popločavanju nastavka šetnice na poluotoku Velika Raduča
u Primoštenu uključujući i zidanje zida / Anex /
2.Datum sklapanja; 31. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:91.968,70 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 26 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.32
Redni broj: EV - BAG 35/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nastavku izrade školjere na Maloj Raduči u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 06. svibnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 128.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ FAŽANKA TOURS“ s Pašmana, Mrljane 25
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.33 - 35
Redni broj: EV - BAG 36/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nastavku nabave potrošnog materijala za potrebe realizacije
projekta – II Faze Spomenika Gospe od Loreta VEZA 58b/15/
a/
2.Datum sklapanja; 18. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 12.408,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ Kamenović“ d.o.o. iz Zagreba, Franje Puškarića 104a / Anex/
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
b/
2.Datum sklapanja; 03. svibnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 45.414,35 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ Intercommerceexport – import “ d.o.o. iz Umaga, Ernesta Miloša 20 / Anex/
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
c/
2.Datum sklapanja; 12. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 12.960,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ Aviotehnika“ d.o.o. iz Gornjeg Stupnika, Sv. Benedikta 3C / Anex/
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.36 - 37
Redni broj: EV - BAG 37/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dodatnim građevinskim radovima za potrebe projekta
„Spomenik Gospe od Loreta - I Faze građenja“
2.Datum sklapanja; 15. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 73.411,35 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 120 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ NEIR“ d.o.o. iz Splita, Vukovarska 148
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
b/
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi hidroizolacijskog spremnika vode, metalnih
pocinčanih vrata, strojnog zatrpavanja te metalnog poklopca
spremnika vode za spomenik Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja; 15. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 29.300,00 kuna
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4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ NEIR“ d.o.o. iz Splita, Vukovarska 148
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 38
Redni broj: EV - BAG 38/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju četiri
rasvjetna stupa od 8m nasuprot kampa na potezu Primošten – Dolac – magistrala
2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 44.125,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 14 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 39
Redni broj: EV - BAG 39/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju šest stupova
KORS od 4m i pet stupova KORS od 6m za Široke od zadnjeg stupa
prema groblja do samog ulaza u groblje
2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine i Anex od 10. siječnja 2017.
3.Iznos bez PDV-a: 103.843,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 40
Redni broj: EV - BAG 40/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju 31 ukrasnog stupa
tip Primošten beton sa svjetiljkom za Bilo šetnicu uz more
2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godinei Anex od 10. siječnja 2017.
3.Iznos bez PDV-a: 193.537,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 41
Redni broj: EV - BAG 41/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju 25 komada
ukrasnih stupova tip Primošten /beton sa svjetiljkom/
za Primošten šetnicu prema Bau bar
2.Datum sklapanja; 07. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 47.375,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 42
Redni broj: EV - BAG 42/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade i ugradbe novih prozora i prozorskih škura
uključujući demontažu, odvoz i zbrinjavanje na deponij
2.Datum sklapanja; 19. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 64.570,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„ STOLARIJA GOJANOVIĆ 1969 . G“ iz Šibenika, Ind Zona Podi , Dolačka 14
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br. 43
Redni broj: EV - BAG 43/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi hortikulture za uređenje Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 25. ožujka 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 164.036,42 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„ CIB TRADE“ iz Šibenika, Daska 95
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 44
Redni broj: EV - BAG 44/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dopremanju i ugradnji kamenih rubnjaka oko stabala
na Trgu don Ive Šarića u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 13. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 54.834,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel
Sućurca, Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 45
Redni broj: EV - BAG 45/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dopremi i ugradnji kamenog opločenja obalnog zida
u Ul. Mala Raduča u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 14. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 24.482,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel Sućurca, Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.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 financiranju za 2016. prema kojem županija osigurava dio od 100.000,00 kuna.
UG. br. 47
Redni broj: EV - BAG 47/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi projektne dokumentacije za parkiralište u zoni Marina lučica
/ idejni, glavni i izvedbeni projekt / u Primošten
2.Datum sklapanja; 18. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 59.017,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverskas 25
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.48
Redni broj: EV - BAG 48/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju plaže u predjelu Bilo
2.Datum sklapanja; 22.travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:84.058,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br. 49
Redni broj: EV - BAG 49/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova iskopa, šalovanja i betoniranja temelja za
kandelabre javne rasvjete na građevinskom dijelu šetnice
na potezu Ulice bana Josipa Jelačića u Primoštenu I Anex
2.Datum sklapanja; 13. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 179.026,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.50
Redni broj: EV - BAG 50/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade i postavljanja kamene ispune za poklopce
šahtova s postavom u okvire prema detalju
2.Datum sklapanja; 25. travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 22.169,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel Sućurca, Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.51
Redni broj: EV - BAG 51/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi horizontalne signalizacije za „ 2. krak Primoštena“
2.Datum sklapanja; 22.travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:21.900,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.52
Redni broj: EV - BAG 52/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi dodatnih kamenarskih radova za Ulicu bana Josipa Jelačića u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 20. svibnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:422.900,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ Teh - gradnja “d.o.o. iz Zagreba, Ksenije Kantoci 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.53
Redni broj: EV - BAG 53/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi redovitih radova uređenja primoštenskih plaža
2.Datum sklapanja; 03. lipnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 105.600,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
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.54
Redni broj: EV - BAG 54/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o kupnji novog službenog mopeda Piaggio za potrebe Općine Primošten
2.Datum sklapanja; 18. svibnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:11.271,200 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 DANA
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“ILJADICA RAPO“ iz Šibenika, Ivan Meštrovića 13
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br.55
Redni broj: EV - BAG 55/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi i dopremi tuševa 2SI , solarni panel /inox na kovanice
2. Datum sklapanja; 19. svibnja 2016. godine
3. Iznos bez PDV-a:30.082,00 kuna
4. Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5. Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt “ARTA ZIP“ iz Zadra, Franka Lisice 2a
6. Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.56
Redni broj: EV - BAG 56/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju usluga / nadzora nad kamenarskim radovima u
Ulici bana Josipa Jelačića/
2.Datum sklapanja; 04.travnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:30.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.57
Redni broj: EV - BAG 57/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o pripremi i izvođenju vatrometa za Dan Općine Primošten
2.Datum sklapanja; 06. svibnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:16.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 3 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BOOM“ iz Splita, Kapićeva 3
6 .Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.58
Redni broj: EV - BAG 58/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade inox šahta, okvira za šahtove, rukohvata s
ogradom za invalide i ribarskih stolova za Trg don Ive Šarića u Primoštenu
za Ulicu Josipa bana Jelačića
2.Datum sklapanja; 27. svibnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 74.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :„BROD AL “ d.o.o. iz Skradina , Milovici 58 ,
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.59
Redni broj: EV - BAG 59/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lijevanja protuparkirnih stupića tip Primošten za potrebe
„2. kraka Primoštena“ / 200kom/
2. Datum sklapanja; 25. svibnja 2016. godine
3. Iznos bez PDV-a: 155.20000,00 kuna
4 .Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5. Subjekt s kojim je sklopljen: :Ljevaonica obojenih metala iz Šapjane, Šapjane 41
6. Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 60
Redni broj: EV - BAG 60/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi i isporuci kamenih rubnjaka za potrebe uređenja oko crkva
Sv. Roka u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 02.svibnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 10.710,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8 dana
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5.Subjekt s kojim je sklopljen:“JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel Sućurca, Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 61
Redni broj: EV - BAG 61/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izmještanja, servisa i montaže pneumatskih stupova,
pripadajućih tehničkih centrala i pribora na nove lokacije u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 25.svibnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 26.600,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“GESIG HRVATSKA“ d.o.o. iz Zagreba, Margalići 40
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 62
Redni broj: EV - BAG 62/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i postavi montažnih kamenih rubnjaka na parking
mjesta u Ul. bana Josipa Jelačića u Primoštenu“
2.Datum sklapanja; 01. lipnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:28.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 63
Redni broj: EV - BAG 63/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi nasipavanja i tamponiranja šetnice „ Bilo“ u površini od cca 4.800m2
2.Datum sklapanja; 07. lipnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:154.750,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:Obrt„ANTE„ Vl. Miro Klarić iz Šibenika,113. brigade A26
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.64
Redni broj: EV - BAG 64/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o pružanju usluge keteringa
2.Datum sklapanja; 07. lipnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:18.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 3 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: ZTUO „ARKADA“ iz Splita – Podstrana,Vl. Astrid
Juliette i Marko Bogdanović Poljičkih knezova 13,
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 65
Redni broj: EV - BAG 65/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi bojanja 150m2 betonskog zida na Trgu don Ive Šarića u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 07. lipnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:21.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 3 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 66
Redni broj: EV - BAG 66/16
1.Vrsta ugovora: / organizacija za pripreme HROBOS za svjetsko natjecanje Robo Cup/
2.Datum sklapanja; 02. lipnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:34.674,50 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 8.dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ HROBOS“ iz Zagreba, Dalmatinska 12
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten / sudjeluje i TZ Primošten, svaki po pola

06. veljače 2017.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Broj 1 - Stranica 37

UG. br. 67
Redni broj: EV - BAG 67/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade izvedbenih projekata s Troškovnicima za
III. Faze Spomenika Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja; 13. lipnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:30.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen::„ ARHEO “d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 68
Redni broj: EV - BAG 68/16
/ VEZA 76/16/
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi odgovarajućeg materijala za izradu mozaika potrebe
za potrebe III. Faze Spomenika Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja; 03. kolovoza 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:22.478,23 eura
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ „ANTOLINI“ Industriamarmi e graniti iz Verone, Via dell industria 4, Italija
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 69
Redni broj: EV - BAG 69/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi projektantsko - autorskog nadzora nad izvedbom
Spomenika Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja; 31. svibnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:35.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ ARHEO “d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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. 71
Redni broj: EV - BAG 73/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluge rada bagerom i kamionom s planiranjem u
sklopu uređenja plaža na pet lokacija
2.Datum sklapanja; 21.lipnja 2016. godine
3. Iznos bez PDV-a: 18.800,00 kuna
4. Razdoblje za koje je sklopljen: 5dana
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. 72
Redni broj: EV - BAG 74/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi zemljanih i betonskih radova oko groblja u mjestu Široke
2. Datum sklapanja; 21. lipnja 2016. godine
3. Iznos bez PDV-a:66.228,50 kuna
4. Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br. 73
Redni broj: EV - BAG 75/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi horizontalne i vertikalne signalizacije , bojanja betona
i betonskih radova za „2. krak Primoštena“
2.Datum sklapanja; 24. lipnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:105.565,50 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 74
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
/VEZA- 68/16/
UG. br 75
EV - BAG 76 b /16
b/ 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::18.867,03 eura
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
Redni broj: EV - BAG 77/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga rezanja materijala za mozaik Spomenik Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja; 29. lipnja 2016.godine
3.Iznos bez PDV-a: 18.346,02kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRANITI LUČKO“ d.o.o. iz Zagreba-Lučko, Ventilatorska 1
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.77
Redni broj: EV - BAG 78/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi pripremnih radova za izradi parkinga „ Marina lučica“ u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 15. srpnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 30.800,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
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. 78
Redni broj: EV - BAG 79/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga PR aktivnosti
2.Datum sklapanja; 01. srpnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:10.000,00 kuna mjesečno
4.Razdoblje za koje je sklopljen: do daljnjega
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ WAVES KOMUNIKACIJE “d.o.o. iz Zagreba, Ogrizovićeva 40/A
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br. 79
Redni broj: EV - BAG 80/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi vertikalne signalizacije za Marinu lučicu
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.80
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. 81
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
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. 82
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 /Raskid Ug. 02. rujna 2016./
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. 83
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. 84
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
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UG. br. 85
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. 86
Redni broj: EV – BAG 87/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi betonskih elemenata za spomenik Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja; 08. rujna 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. 87
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
UG. br. 88
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. 89
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.90
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. 91
Redni broj: EV – BAG 92/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi kamenarskih radovaradova – III Faza Spomenika Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja; 18. listopada 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 249.937,20 kuna
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4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:JADRANKAMEN KAŠTELA“ d.o.o. iz Kaštel
Sućurca, Krknjač 11
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 92
Redni broj: EV – BAG 93/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi nastavka izrade školjere / 400 kamenih blokova na Maloj Raduči/
2.Datum sklapanja; 11. listopada 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:196.000,00 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. 93
Redni broj: EV – BAG 94/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi, dobavi i montaži ograde / brončanog profila/
2.Datum sklapanja; 18.listopada 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:80.850,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„MESINGAL“ d.o.o.
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 94
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
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. 95 – 96
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. 97
Redni broj: EV – BAG 97/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova na instalaciji na skalama preko depadanseu 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
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UG. br. 98
Redni broj: EV – BAG 98/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o sufinanciranju 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
UG. br.99
Redni broj: EV – BAG 100/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi10.800 tona tucanika, jalovine i tampona za potrebe u 2017.
2.Datum sklapanja; 12.listopada 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 194.400,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen::„Konjuška “ d.o.o. iz Primoštena, Draga bb
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 100
Redni broj: EV – BAG 102/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi : građevinskih radova za potrebe izvedbe vanjske
instalacije vodovoda i odvodnje III. Faza Spomenik Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja; 14. studenog 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 60.909,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15. kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„AKRO OBJEKT “ d.o.o. iz Zaprešića, K.S. Đalskog 33
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 100
Redni1broj: EV – BAG 103/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova gradnje rasvjete do Aurore
2.Datum sklapanja; 17. listopada 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:206.620,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen::„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 102
Redni broj: EV – BAG 104/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova rasvjete za „ Norveške vile“ u Primoštenu
2.Datum sklapanja; 17. listopada 2016. godine i Anex od dana 10. siječnja 2017.
3.Iznos bez PDV-a:35.836,25 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen::„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko –rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 103
Redni broj: EV - BAG 107/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o autorskom djelu umjetnika
Izrada mozaičke skulpture „Spomenik Gospe od Loreta „
2.Datum sklapanja; 28. studenog 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: neto448.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 150 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Akademski slikar MILUN GARČEVIĆ iz Zagreba, Siget 18c
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br. 104
Redni broj: EV - BAG 108/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o za geodetske usluge za potrebe Općine Primošten
2.Datum sklapanja; 24. listopada 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:50.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 360 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GEODEZIJA“ d.o.o. iz Šibenika, Kralja Zvonimira 16
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 105
Redni broj: EV - BAG 109/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izvođenju radova na tri dionice poljskih puteva
/ probijanje, frezanje, ravnanje i valjanje/
2.Datum sklapanja; 24. listopada 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 103.500,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „ ATILA“ Vl. Tomislav Gašperov iz Primoštena Burnjeg,
Krčulj, Šermudovi 8
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 106
Redni broj: EV - BAG 110/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja poljskog puta na brdu Gaj
/ dionica Prodolje - Duboka Draga u dužini 600m i širini 5m/
2.Datum sklapanja; 25. listopada 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 45.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: “ IS – KOP“Vl. Stipe Gruja iz Šibenika, Petra Preradovića 25
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 107
Redni broj: EV - BAG 111/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o autorskom djelu umjetnika
Izrada podnog višebojnog mozaika „ Četiri svete rijeke“
2.Datum sklapanja; 28. studenog 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: neto250.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 150 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Akademski slikar MILUN GARČEVIĆ iz Zagreba, Siget 18c
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 108
Redni broj: EV - BAG 112/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova iskopa kanala u Ulici Kamernar – Vojske do Aurore
2.Datum sklapanja; 16. studenog 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:65.360,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sanit gradnja“ d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 61
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 109
Redni broj: EV - BAG 114/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o realizaciji projekta uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola (FMC)
2.Datum sklapanja; 13. srpnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:20.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „EKO – VET“ d.o.o. iz Zagreba, Dužice 1
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br. 110
Redni broj: EV - BAG 115/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o umjetničkom djelu za restauriranje skulpture „ Gospe od
Loreta“ prema zamisli autora MilunaGarčević
2.Datum sklapanja; 26. listopada 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: neto5.500,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Kipar NIKOLA VUDRAG iz Varaždina, Zagrebačka ulica 203
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 111
Redni broj: EV - BAG 116/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor za nabavku lož ulja
2.Datum sklapanja; 18. listopada 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:17.800,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ Tromilja benzin “d.o.o.. iz Lozovca, Tromiljka 1/ 6.
Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.112
Redni broj: EV - BAG 117/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova za Sportska igrališta uključujući tribine
2.Datum sklapanja; 19. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:441.547,30 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.oa iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 113
Redni broj: EV - BAG 118/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi nastavak sanacije šetnice od Bilog u pravcu Primoštena
2.Datum sklapanja; 07. lipnja 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:221.760,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:Obrt„ANTE„ Vl. Miro Klarić iz Šibenika,113. brigade A26
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 114
Redni broj: EV - BAG 119/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluge servisa pneumatskih stupova na Maloj Raduči
2.Datum sklapanja; 03. studenog 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 10.535,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“GESIG HRVATSKA“ d.o.o. iz Zagreba, Margalići 40
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 115
Redni broj: EV - BAG 120/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi vibracijskih traka i popratne vertikalne signalizacije za ŽC
2.Datum sklapanja; 03. studenog 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a::130.240,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br. 116
Redni broj: EV – BAG 121/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lomljenih kamenih ploča za nastavak sanacije šetnice
/ na potezu od Bilog u pravcu Primoštena
2.Datum sklapanja; 16. studenog 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 88.815,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put 2
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 117
Redni broj: EV – BAG 122/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi cementa za sanaciju šetnice /potez Bilo-Primošten/
2.Datum sklapanja; 23. studenog 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 10.995,07 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put 2
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 118
Redni broj: EV – BAG 124/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor za radoveuređenja Ulice Podadrage
2.Datum sklapanja; 14. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 254.061,50 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 radnih dana 5.Subjekt s kojim je sklopljen:„AKRO OBJEKT “ d.o.o.
iz Zaprešića, K.S. Đalskog 33
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.119
Redni broj: EV – BAG 125/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi svjetlosne dekoracije za potrebe uređenja Primoštena
2.Datum sklapanja; 05. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 61.480,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ZIMA SVJETLOSNE DEKORACIJE “ d.o.o. iz Splita, Vukasova 7
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 120
Redni broj: EV – BAG 126/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor za projektiranje sustava javne rasvjete
2.Datum sklapanja; 16. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 6.600,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ELEKTROMIX ŠIBENIK“ d.o.o. iz Šibenika, Matije Gupca 64
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 121
Redni broj: EV – BAG 127/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor za radove uređenja nogostupa u Ulici Rupe
2.Datum sklapanja; 19. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 86.926,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „GRADITELJ“ iz Drniša, Badanj – Dičaci 7 Šibenika, Matije Gupca 64
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br.122
Redni broj: EV - BAG 128/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lijevanja protuparkirnih stupića tip Primošten s
prijevozom za potrebe u 2017.godini
2.Datum sklapanja; 02. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 158.700,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :Ljevaonica obojenih metala iz Šapjane, Šapjane 41
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.123
Redni broj: EV - BAG 129/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi lijevanja i montaže ograde za dio „Lungomare“
2.Datum sklapanja; 08. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 87.200,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: :Ljevaonica obojenih metala iz Šapjane, Šapjane 41
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.124
Redni broj: EV - BAG 130/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor za radovepopločavanja granitnim kockama
2.Datum sklapanja; 20. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 404.100,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“KLES-MONT„d.o.o.izSesveta, Vugrovečka cesta 75A
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 125
Redni broj: EV - BAG 131/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o betonskim radovima za Dječje igralište
2.Datum sklapanja; 12. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:45.080,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„ STINA ŠIBENIK “d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3G
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 126
Redni broj: EV - BAG 132/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o poslovnoj suradnji
2.Datum sklapanja; 12. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:30.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Županijski radio Šibenik “u stečaju iz Šibenika, Obala palih omladinaca 4
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.127
Redni broj: EV - BAG 133/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi keteringa
2.Datum sklapanja; 12. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:36.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 3 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: ZTUO „ARKADA“ iz Splita – Podstrana,Vl. Astrid
Juliette i Marko Bogdanović Poljičkih knezova 13,
/sve sukladno Sporazumu Općine, TZ PRIMOŠTEN, „Bucavac“ d.o.o. i „Primošten odvodnji d.o.o.
te Ugovoru o poslovnoj suradnji s JS& MEDITERAN
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br.128
Redni broj: EV – BAG134/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i montaži četiri ukrasna stupa tip „Primošten“ /kod restorana Panorama/
2.Datum sklapanja; 12.prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a:18.400,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 129
Redni broj: EV - BAG 135/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga rezanja materijala za mozaik „ Četiri svete rijeke“
2.Datum sklapanja; 13. prosinca 2016.godine
3.Iznos bez PDV-a: 19.004,37 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRANITI LUČKO“ d.o.o. iz Zagreba-Lučko, Ventilatorska 1
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 130
Redni broj: EV – BAG 136/16
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izvođenju građevinskih radova na župskoj kući Široke
2.Datum sklapanja; 19. prosinca 2016. godine
3.Iznos bez PDV-a: 62.495,70 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 radnih dana 5.Subjekt s kojim je sklopljen:„AKRO OBJEKT “ d.o.o.
iz Zaprešića, K.S. Đalskog 33
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.131
Redni broj: EV – BAG 137/16
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi o nabavi rada dizalicom u više navrata za potrebeOpćine Primošten
2. Datum sklapanja: 29. studenog 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 10.700,00 kuna
4. Razdoblje za koje je sklopljen: 30dana
5. Subjekt s kojim je sklopljen: GRACIN TRANSPORT Vl. Mate Gracin iz Primoštena, Bilo, Lokvice 2,
6. Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.132
Redni broj: EV – BAG 138/16
4. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi hortikulture /zamjena oboljelih stabala/
sukladno Sporazumu općine i TZ PRIMOŠTEN
2. Datum sklapanja: 15. prosinca 2016.
3. Iznos bez PDV-a: 32.404,80 kuna
4. Razdoblje za koje je sklopljen: 7dana
5. Subjekt s kojim je sklopljen: CIB TRADE iz Šibenika, Daska 95
6. Plaćanje: iz sredstava TZ „PRIMOŠTEN“
Naprijed citirani popis sklopljenih ugovora najbolji je pokazatelj aktualnih aktivnosti i nastojanja te pravi
pokazatelj onoga što se namjerava provesti .
Članak 9.
V. GOSPODARSTVO
Svi pokazatelji govore da se u Općini Primošten razvija bez zastoja. S aspekta turističke sezone 2016. svi
predznaci ukazuju na to da će i ova sezona biti uspješna. Ulaganjem u nove i obogaćivanjem postojećih sadržaja
komunalne infrastrukture osobito sjedišta Općine Primošten zasigurno plijeni pažnju i čini Primošten jednom
od najpoželjnijih destinacija.
Primošten dobiva pohvale sa svih strana. Imamo slučajeva gdje nam se obraćaju gosti koji posjećuju
redovito Primošten, čak i više desetljeća. Prema njihovim riječima, vrlo dobro poznaju Primošten „ nekad“ i
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danas čime su zadivljeni i puni poštovanja prema radu
Načelnika i djelatnika Općine Primošten i korisnika
proračuna. Činjenica je da se iz dana u dan stvara red
na prostoru općine, gledano iz bilo kojeg aspekta i
na čemu se kontinuirano radi i u buduće.
VI. DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Od društvenih djelatnosti pod čijim okriljem su
predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb,
šport i kultura isti su po običaju ispraćeni odgovarajućim
programima.
Općina nastoji imati sluha za sve aktualne potrebe
i problematiku, te u većini slučajeva izaći u susret
i financijski ih pomoću sukladno svojim trenutnim
mogućnostima.
Odnosi suradnje sa svim Korisnicima proračuna.
Općina ima izravan uvid u situaciju i potrebe korisnika.
Tijekom 2016. godine sklopljeno je ukupno sedamdeset (70)ugovora što donacija i sponzorstva, od toga
pedesetdevet (59) donacija i jedanaest (11) sponzorstva.
Također je je dodijeljeno i 5 novčanih pomoći potrebitima mada je na protokolu bilo zaprimljeno ukupno bilo
zaprimljeno i prihvaćeno šesnaest (16) zamolbi za isplatu
socijalne pomoći
Općinski Proračun osigurava sredstva na ime naknada
za novorođenčad s područja naše općine. Njeguje se namjera je da mlađi naraštaji ne napuštaju ovo područje te da
se ovdje na njih ubuduće sa sigurnošću može računati.
Ovim projektom podržava se politika nataliteta Ova je
Odluka dobar primjer iz prakse kojim se izravno ukazuje na spremnost općine da im se pruži konkretan vid
potpore kroz realizaciju projekta jednokratnih naknada
za novorođenče nadalje u jednakom iznosu od 5.000,00
kuna po djetetu kao i do sada. Prema službenim podacima
kojima raspolaže pravna služba do konca 2016. godine
prihvaćeno i isplaćeno je ukupno pet(5).
Općinska službena web. stranica modernizirana je,
odraz je kvantitete i kvalitete rada tijela općine i Jedinstvenog upravnog odjela. Kako se mijenjaju pravni propisi,
zahtjevi su sve kompleksniji, modernizirati pristup i način
rješavanja od strane svih službi Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Primošten. Novi koncept službene web
stranice podliježe zahtjevima koji proizlaze iz važeće
zakonske regulative koja sa sobom neizostavno nosi
promjene u svakodnevnom postupanju i primjeni istih
u praksi.
Nadalje su svi su akti Općinskog vijeća po običaju
objavljeni u našem službenom glasilu te kao takvi 24 sata
svim zainteresiranim dostupni na uvid.
Od zadnjeg podnošenja izvješća iz tiska je izašao
prošlogodišnji broj 6 koji je ujedno i posljednji aktualni
broj „Službenog vjesnika Općine Primošten“ dok će ovo
Izvješće biti u narednom materijalu broja 1/17.
ZAKLJUČAK:
Slijedom naprijed iznijetog, kao Načelnik Općine
Primošten, općina funkcionira pažnjom dobrog domaćina
i gospodarstvenika . Sve je nadalje u znaku Spomenika
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Gospe od Loreta koji je aktualni projekt koji se idealno
uklapa u ideju „Rute Hodočašća“ . Tu su i radovi
rekonstrukcije i izgradnje Drugog kraka Primoštena
koji je na očigled svih zasjao u novom sjaju. Koliko se
trajno i kontinuirano ulaže na području općine vidi se iz
prethodno citiranog popisa sklopljenih ugovora. Malo
se koja jedinica lokalne samouprave može pohvaliti
ovakvim i tolikim rezultatima. Činjenica je također
da iza svega stoji uporan i predan usklađen rad svih
službi JUO.
U pripremama za daljnji rad još je ideja napretek.
Općina se nadalje oslanja na vlastite snage podržana je
komunalnim poduzećima u svom vlasništvu i funkcionira
na zavidnom nivou. O novim aktivnostima i događanjima
više u narednom izvješću dok se Općinskom vijeću
ostavlja da se očituje u pogledu netom iznijetog Izvješća
KLASA: 380-01/16-02/1
UR.BROJ: 2182/02-02-17-2
Primošten, 16. siječnja 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35.b stavak2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (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) i članka 44. i 45..Statuta
Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten
broj 3/13 i 5/13) Načelnik Općine Primošten, dana
25. siječnja 2017. godine, Općinskom vijeću Općine
Primošten podnosi:

IZVJEŠĆE
o Procjenbenom elaboratu
“A.B.INŽENJERING“ d.o.o. Šibenik
za potrebe definiranja međusobnih odnosa
Općine Primošten i PRIMA CENTAR d.o.o
1. Načelnik Općine Primoštensukladno prethodnoj
Odluci Općinskog vijeća Općine Primošten o načelnom
prihvaćanju prijedloga Prima centar d.o.o. za zaključenje
sporazuma kojim će se regulirati međusobna prava i
obveze i Zaključku uzOdluku Općinskog vijeća Općine
Primošten o načelnom prihvaćanju prijedloga Prima
centar d.o.o. za zaključenje sporazuma kojim će se
regulirati međusobna prava i obveze ( obje objavljene
u “ Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 6/16,
stavlja na znanje Općinskom vijeću Općine Primošten
za potrebe definiranja međusobnih odnosa s Općinom
Primošten netom zaprimljeni Procjenbeni elaborat
“A.B.INŽENJERING“d.o.o. Šibenik naručen od
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„PRIMA CENTRA“ d.o.o., Klasa: 940-02/17-03/01;
Urbroj: 314-17-1, službeno zaprimljen 25. siječnja 2017.
godine pod rednim brojem pošiljke 274.
2. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Primošten
dase za potrebe definiranja međusobnih odnosa Općine
Primošten i PRIMA CENTAR d.o.o. pojedinačno izjasni na način da:
a/ odluči u pogledu potrebe za izradom drugog
procjenbenog elaborata na način da Općinsko vijeće
Općine Primošten uzima u obzir netom zaprimljeni
elaborat izrađen na trošak PRIMA CENTRA d.o.o. ili
insistirana izradi drugog elaborata na trošak općine;
b/ da zauzme stav da se Prima Centar niu kom slučaju
ne može knjižiti na čest. zem. 684/1 k.o. Primošten u
površini od 104m2 koju je Općini Primošten temeljem
ugovora prodao ČarlsMarinov/ Broj –OV-7227/04 od
dana 08.07.2004. godine;
c/ da sukladno geodetskom elaboratu Broj 174 od
dana 23. siječnja 2006. godine kojeg je izradio. Božidar
Ćulavovl. Ing. geod „GEODEZIJE“ d.o.o. iz Šibenika
dio otkupljene čest. zem. 684/1 k.o. je već obuhvaćen
ucesti Primošten / što u naravi čini dio Zagrebačka ulice
u Primoštenu/ odgovara površini od 89m2 a dio koji je
ostao pod nogostupom odgovara površini od 13m2/ oba
su kao takva vlasništvo Općine Primošten/;

te da se obavezno u svrhu provjere stvarne površine
dijela čest. zem. 667 k.o. Primošten jer je na terenu
dijelom u cvijetnjaku angažira ovlašteni geodet koji
će geodetskim snimkom potrebno utvrditi izlaskom
na teren.
U slučaju da to ne bude dostatno da se ponudi vrijednost udjela općine u PRIMA CENTRU d.o.o. u
razmjeru prema utvrđenoj a neispunjenoj obvezi, sve na
način prethodno utvrđen člankom 4.prethodne Odluke
Općinskog vijeća o načelnom prihvaćanju prijedloga
Prima centar d.o.o. za zaključenje sporazuma kojim
će se regulirati međusobna prava i obveze (“ Službeni
vjesnik Općine Primošten“ broj 6/16
3. Procjenbeni elaborat“A.B.INŽENJERING“d.o.
o.Šibenik uključujući Odluku i Zaključak Općinskog
vijeća iz točke 1. ovog Izvješća i sva tri ZK Izvadka ZK
Odjela Šibenik za pobrojane tri nekretnine koje bi bile
predmet zamjene, sastavni su dio ovog Izvješća i kao
takvi nalaze se u privitku istog.
4. Izvješće stupa na snagu danom podnošenja.
Klasa: 940-02/17-03/01
Urbroj: 2182/02-02-17-1/1
Primošten, 25. siječnja 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN

d /pod rednon navedenom pod b/ i c/ da se površina
od 865m2 na koju se u svom Pismu namjere poziva
PRIMA CENTAR d.o.o. umanji za površinuod 13m2 /u
naravi dio čest. zem. 684/1 k.o.Primošten pod nogostupom/koji je vlasništvo je Općine Primošten;
e/da se pod redno iznijetom, umjesto navedene
površine od 865m2 radi o površini od 852m2 koja je
aktualna vlasništvo PRIMA CENTRA d.o.o. jerje dio
nekretnina,u naravi dio Zagrebačka ulice u Primoštenu,
uz njihovu suglasnost ranije prešao u posjed Općine
Primošten, uključujući zatraženi podatak o vrijednosti
5% udjela Općine Primošten da Općinsko vijeće utvrdi
jasne smjernice u pogledu daljnjegpostupanja Načelnika
Općine Primošten kao zak. zast. Općine Primošten u
konkretnom predmetu na način da izabere:
A/ model isplate na ime podmirenja obveze prema
PRIMA CENTRU d.o.o. ili
B/model zamjene nekretnina u vlasništvu Općine
Primoštenna istoj lokaciji i to:
- dio čest. zem. 684/1 k.o. Primošten /obuhvaćen
u cesti u površini od 89m2 /koja odgovara umanjenoj
površini od 104m2 za onih 13m2 pod nogostupom/
- čest. zem. 679/4 k.o. Primošten za cijelo upovršini
od 54m2 i
- dio čest. zem. 667 k.o. Primošten upovršini od
76m2,
- što bi zajedno odgovaralo ukupnoj površini od
219m2
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 45.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Načelnik Općine
Primošten, dana 04. siječnja 2017. godine, donosi

PRAVILNIK
O PROVEDBI POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
OPĆINE PRIMOŠTEN
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1. U svrhu poštivanja osnovnih načela javne
nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja
proračunskih sredstava ovim se Pravilnikom uređuje
postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za
nabavu robe, radova i usluga čija je vrijednost jednaka ili
veća od 20.000,00 kuna do vrijednosti pragova iz članka
12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine“,
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broj 120/16; u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi),
do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno do
500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavne nabave) a za koje sukladno odredbama Zakona
o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka
javne nabave.
2. U provedbi postupaka jednostavne nabave robe,
radova i usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske, pod zakonske akte kao
i interne akte koji se odnose na pojedini premet nabave u
smislu posebnih zakona ( npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji i sl.)
3. Postupak pripreme i provedbe jednostavne nabave
Općine Primošten može biti redoviti ili skraćeni /u jednoj od dvije moguće varijante/, na način utvrđen ovim
internim aktom.
II. SPRJEČAVNJE SUKOBA INTERESA
Članak 2.
1. O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi od članka 75. do
članka 83.
III. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 3.
1.Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave
čije su vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna do
vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi provode ovlašteni predstavnici Naručitelja.
Ovlaštene predstavnike Naručitelja imenuje Načelnik
Općine Primoštenod kojih 1 (jedan ) može imati važeći
certifikat u području javne nabave.
2.Ovlašteni predstavnici Naručitelja ne moraju biti
samo zaposlenici Naručitelja. To mogu biti i druge osobe ukoliko imaju utjecaj na odlučivanje ili druge radnje
s obzirom na njihovu stručnost a u svezi s pojedinim
predmetom jednostavne nabave.
3. Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika Naručitelja
su: priprema postupka jednostavne nabave koja podrazumijeva dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave,
sadržaj dokumentacije te upute za prikupljanje ponuda,
tehničke specifikacije, obrazac ponudbenog troškovnika
kao i ostale dokumente vezane uz predmetnu nabavu.
IV. VRSTE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 4.
A/ Redoviti postupak
Pokretanje redovitog postupka podrazumijeva:
- podnošenje Zahtjeva za pripremu i početak postupka
jednostavne nabave određene vrijednosti i
- donošenje Odluke o početku postupka konkretne
jednostavne nabave.
Provedba postupaka jednostavne nabave u redovitom
postupku podrazumijeva : slanje Poziva na dostavu
ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv način, najmanje na tri adrese s istovremenom objavom Poziva na
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dostavu ponuda na službenoj web. stranici Naručitelja
www.primosten.hr ,radi potencijalnog sudjelovanja svih
zainteresiranih gospodarskih subjekata uzimajući u obzir
načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih
sredstava komunikacije. Nadalje se postupak nastavlja
otvaranjem ponuda u konkretnom postupku, sastavljanja Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda/
uključujući rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir
/, prijedloga za odabir najpovoljnije ponude prema kriteriju i uvjetima propisanim natječajnoj dokumentacijom/
odnosno poništenje postupka.
U pripremi i provedbi redovitog postupka jednostavne
nabave sudjeluju najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika
od kojih 1 (jedan ) može imati važeći certifikat u području
javne nabave, sukladno članku 3. ovog Pravilnika.
Obrazac Zahtjeva za pripremu i početak postupka
jednostavne nabave(Obrazac 1.) te
Obrazac Odluke o početku postupka jednostavne
nabave (Obrazac 2) i
Obrazac Poziva na dostavu ponuda (Obrazac 3.)
sastavni su dio ovog Pravilnika i kao takvi nalaze se u
privitku istog.
Članak 5.
B/Skraćeni postupak
Skraćeni postupak moguće je provesti u jednoj od
dvije moguće varijante.
Sukladno naravi skraćenog postupka jednostavne
nabave ovisno o prirodi predmeta nabave Naručitelj koristi skraćeni postupak jednostavne nabave u slijedećim
slučajevima:
a) kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi ,
kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava
n temelju posebnih Zakona i sl.
b) kad je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova
na dovršetku započetih a povezanih funkcionalnih ili
prostornih cjelina,
c) kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva
žurnost. te
d) ostalim slučajevima prema Odluci Naručitelja.
a/ Prvom varijantom skraćenog postupka Naručitelj
započinje postzupak Zahtjevom za pripremu postupka
nabave jednostavne vrijednosti čija je procijenjena
vrijednosti nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.,
Odlukom o početku postupka jednostavne nabave, slanja
Poziva na dokaziv način za dostavu ponude jednom
određenom gospodarskim subjektu, Ponudbenog lista i
obrasca Troškovnika u privitku. Poziv za dostavu ponude
dostavlja se uzimajući u obzor načela javne nabave te
mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost
primjene elektroničkih sredstava komunikacije ako je u
konkretnom slučaju primjenjivo. Postupak dovršava
Odlukom Načelnika o prihvaćanju ponude i sklapanjem
konkretnog Ugovora o jednostavnoj nabavi odnosno Odlukom o poništenju postupka ; U pripremi i provedbi
navedenog postupka sudjeluju ovlašteni predstavnici
i primjenjuju se Obrazac 1., 2. i 3. kao kod redovitog
postupka jednostavne nabave.
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b/Drugom varijantom skraćenog postupka po
službenom zaprimanju ponude na dokaziv način, sukladno aktualnim potrebama, Načelnik može donijeti Odluku o izravnom prihvaćanju ponude te izravno sklopiti
Ugovor o jednostavnoj nabavi..
Članak 6.
1. Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna provodi se sukladno
posebnoj Odluci Načelnika /korištenjem elektroničke
pošte ili narudžbenice ili telefonom, faksom ili sl/
2. Ugovori se ne moraju sklapati za nabavu radova,
roba i usluga čija je vrijednost manja od 20.000,00
kuna,ne moraju se regulirati posebnim ugovorom, ne
moraju biti obuhvaćene Planom nabave niti biti navedene
u Registru ugovora.
3. Narudžbenicu potpisuje Načelnik ili osoba koju
on izričito i pismeno ovlasti a sadrži obavezno podatke
o Naručitelju, vrsti radova/roba/usluga koju se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina,
jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu
isporuke, načinu i roku plaćanja, roku izvršenja, gospodarskom subjektu – dobavljaču.
4. Ugovore sklapa Načelnik Općine Primošten a
obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje
sklapaju ugovor , mjestu sklapanja, predmetu ugovora,
cijeni i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno
Zakonu o obveznim odnosima.
5. Ugovori sklopljeni za nabavu radova, roba i usluga
prikazuju se u Tablici sklopljenih sklopljenih Ugovora
Općine Primošten tijekom tekuće godine koja je javno
objavljena na službenoj web. stranici općine: www.
primosten.hr
Članak 7.
1. Postupak nabave jednostavne vrijednosti
Naručitelj započinje odabirom jednog od načina
predviđenog člankom 4. odnosno člankom 5. ovog
Pravilnika odabirom redovitog ili određene varijante
skraćenog postupka.
Poziv za dostavu ponuda upućuje se na najmanje tri
(3) adrese gospodarskih subjekata odnosno na adresu
jednog gospodarskog subjekta na dokaziv način koji
omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od gospodarskog subjekta ( dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom ).
Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje:
naziv javnog Naručitelja,naznaku postupka jednostavne
nabave, opis predmeta nabave, troškovnik, procijenjenu
vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i
zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti ( ako se traži
) rok za dostavu ponude i način dostavljanja ponuda,
kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
Rok za dostavu ne smije biti kraći od pet (5) dana
ni duži od osam (8) dana od dana upućivanja poziva u
redovitom postupku odnosno biti kraći od tri (3) dana
ni duži od pet (5) dana od dana upućivanja poziva u
skraćenom postupku.
U izuzetnim slučajevima, uslijed novonastalih okolnosti odnosno činjenica za koje Naručitelj nije imao
saznanja prilikom započinjanja postupka jednostavne
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nabave, ukoliko to ocijeni potrebnim Naručitelj može
u istom postupku jednostavne nabave, produljiti rok za
dostavu ponude maksimalno dva puta do pet (5) dana)
Za odabir ponude dovoljna je barem jedna ponuda
koja udovoljava svim traženim uvjetima Naručitelja na
način da Obavijest o odabiru najpovoljnije ponudedonosi Načelnik Općine Primošten u redovitom postupku
odnosno Obavijest o prihvaćanju ponudedonosi Načelnik
Općine Primošten u skraćenom postupkusukladno članku
5. stavku a. /prva varijanta/.
Naručitelj je prethodno citiranu odluku Načelnika
obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način ( dostavnica, povratnica,
izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom) u primjerenom roku.
Nabavu radova, roba i usluga Naručitelj realizira
po zaključenju Ugovora s odabranim gospodarskim
subjektom.
Ugovori sklopljeni za jednostavnu nabavu radova,
roba i usluga prikazuju se u Tablici svih sklopljenih
Ugovora Općine Primošten tijekom tekuće godine koja je
javno objavljena na službenoj web. stranici općine: www.
primosten.hr na način da se podaci ažuriraju mjesečno,
najkasnije do 5. u narednom mjesecu za prethodni mjesec
u kojem je sklopljen konkretni ugovor.
Članak 8.
Odluku o izravnom prihvaćanju ponude bez prethodnog slanja Poziva za dostavu ponude koja zadovoljava
stvarne potrebe Naručitelja, po službenom zaprimanju
iste na dokaziv način može donijeti Načelnik Općine
Primošten u skraćenom postupku sukladno članku 5.
stavku b. /druga varijanta/.
Izravno sklopljeni ugovori sklopljeni za jednostavnu
nabavu radova, roba i usluga prikazuju se u Tablici
svih sklopljenih Ugovora Općine Primošten tijekom
tekuće godine koja je javno objavljena na službenoj
web. stranici općine: www.primosten.hr na način da se
podaci ažuriraju najkasnije u roku od 48 sati od dana
sklapanja Ugovora
VI. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI
SPOSOBNOSTI I JAMSTVA
Članak 9.
1.U postupku nabave jednostavne vrijednosti
Naručitelj može u Pozivu za dostavu ponuda odrediti
razloge za isključenje i uvjete sposobnosti ponuditelja
uz shodnu primjenu članka 256. –članka 259. Zakona
o javnoj nabavi pa se u tom slučaju traženi dokumenti
mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.
2. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis
elektroničke isprave.
Članak 10.
1. U postupku nabave jednostavne vrijednosti
Naručitelj može u Pozivu za dostavu ponuda tražiti
jamstvo na koje se na odgovarajući način primjenjuju
odredbe Zakona o javnoj nabavi.
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VII. ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA
PONUDA
Članak 11.
1.Ponude se dostavljaju na dokaziv način (e-mail,
fax, osobna dostava, poštom i sl) te službeno zaprimaju
na protokol JUO Općine Primošten.
2.U postupku nabave jednostavne vrijednosti na
odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o
javnoj nabavi i Uredbe o načinu izrade i postupanju s
dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.
VIII. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA
PONUDA
Članak 12.
1. Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka
jednostavne nabave i može biti javno.
2. Prilikom otvaranja ponuda moraju biti nazočna
najmanje dva (2) ovlaštena predstavnika Naručitelja
otvaraju ponude a najkasnije u roku od tri (3) dana od
dana isteka roka za dostavu ponuda i o tome sastavljaju zapisnik.
3.Kod postupaka bagatelne nabave po skraćenom
postupku / prva varijanta/kada se poziv upućuje jednom
(1) gospodarskom subjektu, Odluka Načelnika o bagatelnoj nabavi / o prihvaćanju jedine zatražene ponude
na odgovarajuću način svojim sadržajem nadomješta
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni .
4. U slučaju odbijanja ponuda na odgovarajući način
primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.
5. Ovlašteni predstavnici pregledavaju i ocjenjuju
ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu
ponuda.
6. U postupku pregleda ocjene ponude može sudjelovati najmanje jedan ovlašteni predstavnik Naručitelja
koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.
7. Postupak pregleda obavljaju ukoliko je to potrebno
i neovisne stručne osobe, te se o istome sastavlja zapisnik.
Obrazac zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 5).
IX. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Članak 13.
1. Kriterij za odabir pobude je najniža cijena ili
ekonomski najpovoljnija ponuda.
2. Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i
npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi,
ekonomičnost, datum isporuke ili rok izvršenja i drugo
te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni potrebno
obrazložiti izabranu ponudu.
X. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA
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Članak 14.
1. U postupku jednostavne nabave Naručitelj na
osnovu pregleda i ocjene ponuda može donijeti:
- Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili
- Obavijest o prihvaćanju ponude ili
- Odluku o izravnom prihvaćanju ponude.
2. Odluka iz točke 1. ovog članka obvezno sadrži:
- podatke o Naručitelju,
- predmet nabave na koju se odnosi,
- naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana odnosno
prihvaćena
- razloge odbijanja ponude,
- datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
3. Obavijest s preslikom zapisnika o otvaranju,
pregledu ocjeni ponuda naručitelj je obvezan istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (
dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju
telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim
stranicama Naručitelja).
4. Odluka Načelnika o prihvaćanju jedine zatražene
ponude, na odgovarajuću način svojim sadržajem
nadomješta Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni .
5. Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi deset (10) dana od isteka roka za
dostavu ponuda.
6. Naručitelj stječe uvjete za sklapanje Ugovora o
nabavi po izvršenoj dostavi citirane odluke iz točke 1.
na dokaziv način.
Obrazac Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude
sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 6).
Obrazac o prihvaćanju ponude sastavni je dio ovog
Pravilnika (Obrazac 6a).
Članak 15.
1. Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave, Naručitelj bez odgode donosi Obavijest
o poništenju postupka
3. U Obavijesti o poništenju postupka jednostavne
nabave Naručitelj navodi:
1./ podatke o Naručitelju,
2./ predmet nabave,
3./ obavijest o poništenju,
4./ obrazloženje razloga poništenja,
5./ datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
4. Rok za donošenje Obavijesti o poništenju
postupka jednostavne nabave
iznosi deset (10) dana od isteka roka za dostavu
ponuda.
5. Obavijest o poništenju postupka jednostavne
nabave s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i
ocjeni ponuda Naručitelj je obvezan istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način( dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama
Naručitelja).
Obrazac Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 7.).

06. veljače 2017.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
1. Ovaj Pravilnik dostavit će se radi suglasnosti
Općinskom vijeću Općine Primošten na prvoj redovnoj
sjednici predstavničkog tijela.
2. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne
vrijednosti Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten „broj 1/14, 2/14, 3/14, 4/14 i 2/16).
3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u prvom narednom broju „Službenog
vjesnika Općine Primošten“.
Klasa: 023-01/17-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-17-1
Primošten, 04. siječnja 2017.

Općina Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten
s naznakom :
PONUDE za korištenje javne površine
«NE OTVARAJ «
Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten s
početnim cijenama nalaze se u privitku ove Odluke
i sačinjavaju njen sastavni dio. Ova Odluka stupa na
snagu danom donošenja a objavljuje se na službenoj
web stranici općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči
općine i „ Službenom vjesniku Općine Primošten“
Klasa: 372-05/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-17-2
Primošten, 01. veljače 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.

OPĆINA PRIMOŠTEN

____________________

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
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) te članka 18. Odluke o davanju na korištenje
javnih površina ( «Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije« , broj 7/09 i 6/11 i „Službeni vjesnik Općine
Primošten“ broj 1/15 ) te članka 3., 4., 6. i 9.Odluke o
naknadi za korištenje javne površine («Službeni vjesnik
Šibensko kninske županije«, broj 4/11 i 6/11 i „Službeni
vjesnik Općine Primošten“, broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14
te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za
korištenje javnih površina na području Općine Primošten
za 2017.,Klasa: 372-05/17-01/1; Ur.broj: 2182/02-0117-1 uključujući Odluku o mjerama potpore učenicima
i studentima koji imaju prijavljeno prebivalište na
području Općine Primošten, Klasa: 372-05/09-01/2;
Ur.broj: 2182/02-01-16-20/3, od 07.ožujka 2016.
godine), Načelnik Općine Primošten dana 01. veljače
2017. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja
o davanju na korištenje općinskih površina
za 2017. godinu
1. Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za
davanje na korištenje općinskih površina otvoren je
od dana 01. ožujka/ srijeda / 2017. godine koji traje
do 15. ožujka /srijeda/ 2017. godine s ostavljenom
mogućnošću dodatnog produljenja roka za dostavu
ponuda po ukazanoj potrebi.
Ponude se podnose osobno u službi Tajništva ili
pismeno poštom na adresu:

Broj 1 - Stranica 53

5

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13) i
članka 17. Odluke o davanju na korištenje javne površine
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
7/09, 6/11 i 1/15), Načelnik Općine Primošten, dana 27.
siječnja 2017. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje
natječaja za korištenje javne površine na
području Općine Primošten za 2017. godinu
Članak 1.
Načelnik Općine Primošten za potrebe provođenja
natječaja za korištenje javne površine na području
Općine Primošten za 2017. godinu imenuje članove
Povjerenstva u slijedećem sastavu:
- Stipe Petrina – predsjednik
- Dijana Rinčić - član i
- Iris Ukić Kotarac- član
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“..
Klasa: 372-05/17-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-17-3
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
OPĆINA PRIMOŠTEN
za 2016. godinu

siječanj, 2017.

Sadržaj
I.
II.
III.
IV.
V.

UVOD
OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMIUPRAVE
DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE PRIMOŠTEN
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRIMOŠTEN
ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN, UKLJUČUJUĆI OSTAVRIVANJE
CILJEVA
VI. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA,
ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU
KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU
CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN
VII. PODACI OPOSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I
UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE
NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM
VIII. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I
NJIHOVOM OPKLANJANJU

str.4
str.5
str.5
str.5

str.7

str.7

str.8
str.8
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IX.

MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA
NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE
AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
X. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
XI. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG
PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE
TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
XII. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA,
ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
XIII. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
XIV. ZAKLJUČAK

str.10
str.10
str.10

GRAFIČKI PRILOG / za III./

str.11

str.8
str.8

str.9

1.UVOD
- Općina Primošten nalazi se u sastavu Šibensko-Kninske županije.
- Obuhvaća jednu katastarsku općinu – Primošten, odnosno šest naselja ukupne veličine 58,78 km2 kopnenog
dijela.
- U Općini Primošten živi 2 882 stanovnika ili 52,73 stanovnika na km2.
- Na području Općine Primošten djeluje komunalno poduzeće Bucavac d.o.o.
- Osnivač je Općina Primošten i „Bucavac“ d.o.o. je100% u njenom vlasništvu.
- Novi Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten usvojen je na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine
Primošten održanoj dana 27. srpnja 2015 . godine. Slijedom navedenog predstavničko tijelo donijelo je Odluku o
donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje do kraja 2010. godine. Citirana odluka
objavljena je u “ Službenom vjesnik Općine Primošten“ broj 5/15 . Plan je donijet po dobivenoj prethodnoj
Suglasnosti nadležnog tijela Šibensko kninske županije - Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove
, Klasa:_ 351-01/14-01¸/106; Urbroj: 2182/1.15-15—7 od dana 05. lipnja 2015. godine. Izrađivač plana je „
VIZOR“d.o.o. iz Varaždina . Plan je donesen za razdoblje 2014 . do 2020. upravo kako to i nalažu zakonske odredbe.
- Dakle prošla 2015. godina iskorištena je za postupanje sukladno novoj zakonskoj regulativi radi osiguranja
uvjeta za odvojeno prikupljanje otpada , sprječavanju nekontroliranog odbacivanja otpada u okoliš, podizanju
svijesti građana o aktivnoj ulozi svakom pojedinca i svih zajedno u čuvanju okoliša, kvalitetnijeg življenja u sklopu
prirodom danog okruženja.
Na održanoj hitnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 27. siječnja 2017. godine ,u zakonom propisanom
roku Općinskom vijeću je podnijeto je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016 godinu. Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju PGO za prethodnu godinu pod red.br.16. dnevnog reda sjednice predstavničkog
tijela
16. Izvješće /kao akt/ Načelnika Općine Primošten o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten
za 2016. godinu, Klasa:351-01/17-02/1;Ur.broj: 2182/02-02-17-1od dana 27. siječnja 2017. godine i
Zaključak /kao akt/ Općinskog vijeća Općine Primošten o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Primošten za 2016., Klasa:351 -01/17-02/1;Ur.broj: 2182/02-01-17-2 od dana 27.
siječnja 2017. godine.
Odmah nakon naprijed navedene sjednice Općinskog vijeća akti se dostavljaju na objavu u općinskom službenom
glasilu u „ Službeni vjesnik Općine Primošten“
broj 1/17.
Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) propisano
je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici
područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga
u svom službenom glasilu.
Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) propisano je da
postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na
snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana.

Stranica 56 - Broj 1

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

06. veljače 2017.

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
• javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
• odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog
otpada,
• sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
• provedbu Plana,
• donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
• provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
• mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza,
te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje
gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski
učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri
tom javnost rada.
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJAOPĆINE PRIMOŠTEN
- Prostornim planom odnosno VI Izmjenama i dopunama PPUO Primošten koje su još uvijek u tijeku izrade
planirana je uspostava reciklažnog dvorišta za potrebe Općine.
(Ukratko iz prostorno planske dokumentacije grada/općine navesti sve što je planirano i/ili izgrađeno iz područja
gospodarenja otpadom. Također, navesti sve informacije vezane za sanaciju odlagališta ako se ono nalazi na području
grada/općine, te priložiti nekoliko slika iz prostorno-planske dokumentacije koje potkrepljuju opisane činjenice).
Prilog grafički na kraju ovog Izvješća je na str. 10.
4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRIMOŠTEN
- Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten
- puni naziv plana gospodarenja otpadom: Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten
Izrađivača VIZOR d.o.o. od dana 27. srpnja 2015
- Odluka je objavljena u Službenom vjesniku Općine Primošten broj 5/15 / datum glasila 31. srpnja 2015.
godine/
- -navesti da li su rađene izmjene/dopune Plana – Plan je novi , za sada kao takav nije imao nikakvih izmjena
i dopuna
Upravo u tijeku je dobivanje suglasnosti nadležnog tijela ŠKŽ
- Dobivena je Suglasnost od strane Šibensko-kninske županije
- Izrađivač novog PGO je Vizor d.o.o.
- Tijekom izrade PGO Nacrt a po donošenju i PGO objavljeni su na službebnoj stranici općine
- Plan sadrži strateške ciljeve gospodarenja otpadom, analiza te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Primošten, vrste i količine proizvedenog otpada , odvojeno prikupljanje otpada, odlaganje
komunalnog i bio razgradivog otpada te ostvarivanje ciljeva, podatke o postojećim i planiranim građevinama i
uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju , mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja
ili sprečavanja nastanka otpada uključujući izobrazno informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, opće
mjere gospodarenja otpadom, popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana , organizacijske aspekte, izvore
i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom , rokove i nositelje izvršenja plana s
popisom pravnih izvora / Zakona, pravilnika i dokumentacije/
Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost
upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.
Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU
OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. bavi se prikupljanjem i odvozom otpada na RCGO Bikarac. Osim miješanog
komunalnog otpada, zbrinjava se papir, plastika, metal i staklo. Za reciklažno dvorište se prikuplja dokumentacija
za njegovu izgradnju koja je planirana prostornim planom Općine. Stanovništvo se informira o odvajanju otpada
putem interneta, edukativnih radionica i raznih oglasa koji upućuju na važnost primarne selekcije otpada.
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6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

Tvrtka ili 3RGUXþMHVDkojeg je
naziv
otpad skupljen
RSüLQDJUDG
Bucavac
2SüLQD3ULPRãWHQ
d.o.o.

Broj stanovnika
REXKYDüHQ
skupljanjem
2 882

.OMXþQL
broj
otpada
200301

Naziv
otpada
Miješani
komunalni
otpad

Ukupno
sakupljeno
SUHX]HWRXWHNXüRMJRGLQL
tona
1.754tona – 2016.

Na području Općine Primošten nema odlagališta otpada. Vezano uz provedbu članka 35. stavka 1. točke
2. Zakona , postavljanje na javnoj površini odgovarajućeg broja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada /
problematičnog otpada, otpadnog papira, plastike, metala, stakla i tekstila/ koji nije obuhvaćen sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada , Općina Primošten na svom području osigurala je odvojeno prikupljanje
papira, stakla, metala i plastike na 15 zelenih otoka organiziranih na 15 različitih lokacija na svom području
na kojima je postavljen po jedan spremnik zapremnine 1100 litara za svaku navedenu vrst otpada. Osim naprijed
navedenih lokacija, postavljeni su spremnici za skupljanje papira i kartona od građana na dodatnih pet lokacija.
Odvojeno prikupljanje na kućnom pragu još se ne obavlja ali se ima u planu u budućnosti.
Odvojeno prikupljanje tekstila obavlja se u 3 spremnika postavljena na tri različite lokacije na području
Općine Primošten. Vezano uz prikupljanje problematičnog otpada od građana n a području Općine Primošten
još nisu postavljeni spremnici u koje bi isti mogli ostaviti ovakav otpad . Isti će profunkcionirati nakon što proradi reciklažno dvorište na Bojani.
Ostvareni ciljevi kroz prethodnu godinu su:
Smanjenje miješanog komunalnog otpada,
- Odvojeno prikupljanje otpada na zelenim otocima,
- Prikupljanje otpada na području cijele općine po sistemu „od vrata do vrata“,
- Uvrštavanje reciklažnog dvorišta u prostorno plansku dokumentaciju. Konkretno radi se o lokaciji Bojana
- Izrada projektne dokumentacije za uspostavu reciklažnog dvorišta još je u tijeku. Izrađeno je idejno rješenje.
Izrađivač je „Vit projekt“ d.o.o. iz razloga što nisu riješeni imovinsko pravni odnosi po pitanju vlasništva lokacije
na kojoj se formalno vodi RH. Općina Primošten službeno se obratila zahtjevom da joj se zemljište daruje ili da
se isto otkupi od strane općine isključivo za potrebe reciklažnog dvorište. Čeka se odgovor više instance. U tijeku
je postupak dodjele zemljišta i daljnje postupanje najmanje ovisi o Općini Primošten.
- provođenje akcija prikupljanja otpada
7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM,
Na području Općine Primošten nema ovakvih odlagališta.
8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
Nema podataka o evidentiranim lokacijama odbačenog otpada odnosno divljih odlagališta.
Inače odvojeno prikupljanje krupnog / glomaznog / otpada od građana organizirano je na način da se u
određene dane u tjednu na zahtjev korisnika usluge koji pozivaju komunalno poduzeće „Bucavac“ d.o.o. inače
zaduženo za prikupljanje i odvoz otpada na području cijele Općine Primošten. Na poziv građana otpad se odvozi
na odlagalište Bikarac.
9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
U cilju smanjivanja količine otpada uvedeni su zeleni otoci na kojima stanovništvo selektira otpad, također
uvedeno je prikupljanje otpada po metodi „od vrata do vrata“, čime se smanjila količina otpada. Stanovništvo se
educira o važnosti odvajanja otpada putem interneta, edukativnih radionica i raznih oglasa koji upućuju na važnost
primarne selekcije otpada.
U opisanu svrhu organizirane su različite edukativne radionice , tiskali leci koji su se dostavljani kućanstvima.
Sve informacije vakodnevno su tijekom 24 sata dostupne su svima putem oglasa na lokalnom portalu i web
stranici komunalnog poduzeća koje redovito uklanja otpad. Utrošeno je oko 100.000 kuna kako bi svako kućanstvo,
obrtnik i pravna osoba na području Općine imali svoju posudu za miješani komunalni otpad.
Nabavljeni su specijalni spremnici za zelene otoke. Izvori financijskih sredstava su Bucavac d.o.o., općina
Primošten i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Stranica 58 - Broj 1

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

06. veljače 2017.

10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
Na području općine Primošten nema opasnog otpada.
Zbrinjavanje opasnog otpada obavlja CIAN d.o.o.
11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA
I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
Miješani komunalni otpad prikuplja se po metodi „od vrata do vrata“, to je omogućeno time što svako kućanstvo,
obrtnik i pravna osoba imaju vlastitu posudu za otpad.
Naime, za potrebe korisnika usluga odvoza otpada, podijeljeni su spremnici volumena 120 i 240 litara za
miješani komunalni otpad. Miješani komunalni otpad odvozi se na odlagalište Bikarac. Vidna je tendencija ukupne količine prikupljenpg otpada posljednjie 4 godine. Npr. 2012. godine radilo se o količini u kilogramima od
1.811.540 ; 2013. – 1.780.880; 2014- 1.772.910; a podatak za prošlu 2015. godinu je prikupljena količina od
1.631.360 kg. Tabelarni prikaz koji slijedi je po mjesecima za određeno godišnje razdoblje budući količine ovise
o ljetnjoj sezoni na način kako slijedi:
2014.
68980
57460
83980
111280
136110
189960
296360
368200
206180
112920
77800
63680
1.772.910

2015.
55720
53820
67060
89640
117380
174100
297470
337460
187190
107060
71240
73220
1.631.360

2016.
56000
61500
79140
96300
130560
199760
323900
354200
199080
103620
84540
65500
1.754100

Sukladno navedenom, na području općine Primošten nalaze se zeleni otoci na kojima je moguće selektirano
prikupljati papir, staklo, plastiku i metal .
Selektirani orpad odvozi tvrtka Jolly JBS d.o.-o. sa kojom komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. ima ugovor
Inače odvojeno prikupljanje krupnog / glomaznog / otpada od građana organizirano je na način da se u
određene dane u tjednu na zahtjev korisnika usluge koji pozivaju komunalno poduzeće „Bucavac“ d.o.o. inače
zaduženo za prikupljanje i odvoz otpada na području cijele Općine Primošten. Na poziv građana otpad se odvozi
na odlagalište Bikarac.
12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI,
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM,
Posebno se stavlja akcent na kompletiranje projektne dokumentacije za uspostavu reciklažnog dvorišta Općine
Primošten koje je obuhvaćeno prostornim planom Općine Primošten. Sredstva za gradnju reciklažnog dvorišta
planiraju se povući i koristiti bespovratna sredstva fondova i dijelom osigurati iz vlastitih sredstava.
13.ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
Redni broj
1.
2.
3.
4.

Predviđeno PGO za 2014. g
Edukacija stanovništva
Smanjenje miješanog komunalnog otpada
Zeleni otoci
Reciklažno dvorište

Izvršeno DA/NE/DJELOMIČNO
DA
DA
DA
DJELOMIČNO

14. ZAKLJUČAK
Općina Primošten poduzima sve moguće mjere kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada /
količina prikupljenog otpada u kontinuitetu, već četiri godine je u padu/ ali je aktualne 2016. godine zabilježen
lagani porast otpada koji se nadalje odvaja i reciklira. U tu svrhu kontinuirano se radi na poduzimanju mjera s
posebnim naglaskom na kvalitetu kao npr. prikupljanje otpada od vrata do vrata, zeleni otoci, edukacija stanovništva
različitih dobnih skupina radi podizanja svijesti stanovništva o aktivnoj i jednako važnoj ulozi svakog pojedinca .
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KLASA: 351-01/17-02/1
UR.BROJ: 2182/02-02-17-1
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
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)
Načelnik Općine Primošten, dana 08. prosinca 2016.
godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za potrebe
Javnog poziva za financiranje Programa
Udruga građana iz Proračuna Općine
Primošten za 2017. godinu
Članak 1.
Načelnik Općine Primošten za potrebe provođenja
Javnog poziva za financiranje Programa Udruga građana
iz Proračuna Općine Primošten za 2017. godinu imenuje
članove Povjerenstva u slijedećem sastavu:
- Stipe Petrina – predsjednik
- Dijana Rinčić - član i
- Iris Ukić Kotarac- član
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 402-07/16-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-16-2
Primošten, 08. prosinca 2016.
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
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 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč. tekst), članka 5.
stavka 2.Odluke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju
nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“, broj 7/13), Načelnik Općine
Primošten, dana 27. siječnja 2017. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za zamjenu
dijelova nekretnina označenih kao
čest. zem. 684/1 i 667. te čest. zem. 679/4
za cijelo, sve k.o. Primošten
Članak 1.
.U OdluciOpćinskog vijećao definiranja međusobnih
odnosaOpćine Primošten i PRIMA CENTAR d.o.o.,
Klasa: 944-18/17-01/1; Ur. broj: 2182/02-01-17-1 od
dana 27. siječnja 2017. godine ovim rješenjem za
potrebe zamjene nekretnina u sastav Povjerenstva se
imenuju :
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- Iris Ukić Kotarac – za predsjednika,
- Milena Pleić– za člana i
- Dijana Rinčić – član
Članak 2.
Odluka iz točke 1. ovog rješenja sastavni je njegov
dio i kao takva nalazi se u privitku istog.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 944-18/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-17-2
Primošten, 27. siječnja 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
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 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč. tekst), članka 5.
stavka 2.Odluke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju
nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“, broj 7/13), Načelnik Općine
Primošten, dana 27. siječnja 2017. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za prodaju
nekretnina označenih kao čest. zem.
663/3 i 663/5 obje k.o. Primošten
Članak 1.
U OdluciOpćinskog vijećao prodaji nekretnina
označenih kao čest. zem. 663/3 i 663/5 obje k.o.
Primošten, Klasa: 944-18/17-01/2; Ur. broj: 2182/02-0117-1, od dana 27. siječnja 2017. godine ovim rješenjem
za potrebe prodaje nekretnina u sastav Povjerenstva se
imenuju :
- Iris Ukić Kotarac – za predsjednika,
- Milena Pleić– za člana i
- Dijana Rinčić – član
Članak 2.
Odluka iz točke 1. ovog rješenja sastavni je njegov
dio i kao takva nalazi se u privitkuistog.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 944-18/17-01/2
Ur.broj: 2182/02-02-17-2
Primošten, 27. siječnja 2017.
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Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 61/11), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten“, broj: 3/13 i 5/13), čl. 3. Proračuna Općine Primošten za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.
godinu (Klasa: 400-06/16-01/1 Urbroj: 2182/02-01-16-1,( “Službeni vjesnik Općine Primošten“ , br. 6/16), načelnik
Općine Primošten, donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PRIMOŠTEN za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u službu
u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten tijekom 2017. godine.
Članak 2.
Plan sadrži: broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika
na neodređeno vrijeme za 2017. godinu, potreban broj službenika određene struke na određeno vrijeme za 2017.
godinu te potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2017. godinu.
Članak 3.
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, u Jedinstvenom
upravnom odjelu sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je ukupno 15 (petnaest) službeničkih radnih mjesta.
Stvarno stanje popunjenosti na dan 30. prosinca 2016. godine je ukupno 9 službeničkih radnih mjesta.
Članak 4.
Na dan 30. prosinca 2016. godine, nepopunjeno je (8) radnih mjesta.
1. I PROČELNIK ODJELA
Redni broj 1. - Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
1. izvršitelj
3. IV SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE
Redni broj 8 - Referent prometi redar
Redni broj 8a -Viši referent za prostorno planiranje

3 izvršitelja
1 izvršitelj

4. V FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA
Redni broj 11. - referent za računovodstvo

1. izvršitelj

Članak 5.
Tijekom 2017. godine planira se prijam u službu:
Na neodređeno vrijeme putem javnog natječaja za radna mjesta:
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
- 1 izvršitelj (na neodređeno vrijeme)
na određeno vrijeme putem oglasa:
3. Referent prometni redar
4. Savjetnik za računovodstvo i financije

- 3 izvršitelja (na određeno vrijeme)
-1 izvršitelj (na određeno vrijeme)

Članak 6.
Tijekom godine ne planira se prijam vježbenika u službu.
Članak 7.
Tijekom 2017. godine, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj;57/12, 120/12)
planira se stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za sveukupno četiri polaznika i to dva
ekonomske, i jedan pravne ili tehničke struke.
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Članak 8.
Načelnik Općine Primošten može tijekom 2017. godine izmijeniti i dopuniti ovaj Plan.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 112-02/16-02/1
Urbroj: 2182/02-02-16-2
Primošten, 30. prosinca 2016.
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br: 3/13 i 5/13), članka
93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 86/08 i 61/11) i članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12), načelnik Općine
Primošten, dana 13. siječnja 2017. godine donosi:

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA
RADNOG ODNOSA U OPĆINI PRIMOŠTEN ZA 2017. GODINU
I.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2017. godini prijam četvero osoba, od čega:
-2 osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i
diplomskim stručnim studijem pravnog, građevinskog, arhitektonskog, tehničkog il iprometnogsmjera,
-2 osobe sa završenim završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od
najmanje tri godine ekonomske i upravne struke.
II.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje.
Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana
kod nadležne službe za zapošljavanje.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten i na službenoj
stranici Općine Primošten www@primosten.hr.
Klasa: 112-02/17-02/2
Urbroj: 2182/02-02-17-1
Primošten, 13. siječnja 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.

06. veljače 2017.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Broj 1 - Stranica 63

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U OPĆINI PRIMOŠTEN U 2017. GODINI
TABLICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

SLUŽBA I NAZIV
RADNOG MJESTA

STUPANJ
OBRAZOVANJA
I STRUKA

BROJ
ZAPOSLENI
H
SLUŽBENIK
A

6758ý1$
SPREMA
SLUŽBENIK
A

GODINE
STAŽA
SLUŽBENIK
A

BROJ OSOBA ZA
6758ý12
OSPOSOBLJAVANJ
E

SLUŽBA ZA KOMUNALNE
POSLOVE
Savjetnikzaprostornoplaniranj
e
i komunalnoredarstvo

0DJLVWDUVWUXNHJUDÿHYLQVNR
g,
arhitektonskog,
WHKQLþNRJLOLSURPHWQRJVPMH
ra,

1

VSS

17

2

SLUŽBA TAJNIŠTVA
6WUXþQLVXUDGQLN

3UHGGLSORPVNLVYHXþLOLãQL
studij ili
VWUXþQLVWXGLMXWUDMDQMXRG
najmanje
tri godine upravnestruke.

1

VŠS

16

1

FINANCIJSKO
5$ý81292'679(1$
SLUŽBA
6WUXþQLVXUDGQLN]DUDþXQRYRGVW
vo

3UHGGLSORPVNLVYHXþLOLãQL
studij ili
VWUXþQLVWXGLMXWUDMDQMXRG
najmanje
tri godine
ekonomskestruke.

1

VŠS

11

1

PRAVNA SLUŽBA
Savjetnikpravnik

3UHGGLSORPVNLVYHXþLOLãQL
studij ili
VWUXþQLVWXGLMXWUDMDQMXRG
najmanje
tri godine
ekonomskestruke.

1

VSS

10

1

____________________
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3. TAJNIK
1
Temeljem članka 19.Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine
Primošten „ broj 5/13), članka 8. Pravilnika o načinu rada Povjerenika etike Općine Primošten i osobe zadužene
za nepravilnosti( „ Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 2/14) i članka 10. Odluke o imenovanju Povjerenika/
ce za etiku Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 2/14) , dana 05. siječnja 2017. godine,
Povjerenik za etiku Općine Primošten, Dijana Rinčić dipl. iur., podnosi Načelniku Općine Primošten

GODIŠNJE I Z V J E Š Ć E
Povjerenika za etiku Općine Primošten
za 2016. godinu
1.Načelniku Općine Primošten Povjerenik za etiku Općine Primošten podnosi Izvješće o podnesenim
pritužbama na neetičko postupanje za vremensko razdoblje s početkom od 01. siječnja 2016. zaključno sa 31.
prosinca 2016. godine.
2. Tijekom prethodne 2016. godine službeno nije zaprimljena nijedna prijava zaključno s danom 31. prosinca
2016.
3. Ovo Izvješće dostavlja se Načelniku Općine Primošten, a objavljuje se na službenoj stranici Općine Primošten:
www.primosten.hr
4. Godišnje Izvješće stupa na snagu danom donošenja, a o objavit će se u prvom narednom broju „Službenog
vjesnika Općine Primošten“ pod /akti Tajnika/.
Klasa: 114-06/17-03/1
Urbroj: 2182/02-03-17-2
Primošten, 05. siječnja 2017.
POVJERENIK ZA ETIKU
OPĆINE PRIMOŠTEN
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.

