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I.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
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Na temelju članka 11.a Odluke o komunalnom
doprinosu („Službeni vjesnik Općine Primošten broj:
1/13, 7/13, 1/14, 2/14, 3/14 i 6/17) i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine
Primošten na svojoj redovnoj 8. sjednici održanoj dana
08. lipnja 2018. godine, u postupku razmatranja pojedinačnih zamolbi za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa, donosi:

ODLUKU
o pojedinačnim zahtjevima
za oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa u sklopu postupka legalizacije
uključujući i pravo nadzora u tri
pojedinačna predmeta
1. Utvrđuje se da je zahtjev za oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonito
izgrađene građevine u postupku legalizacije podnijelo ukupno četrdesetosam (48) podnositelja zahtjeva /
imajući u vidu da su dva predmeta u sklopu zahtjeva
ad/41/ uključujući četrnaest (14) zamolbi, osamnaest
(18) žalbi / imajući u vidu da su četiri predmeta u sklopu žalbenog zahtjeva ad/ 8./ uključujući i pravo nadzora u tri (3) pojedinačna predmeta.
2. Općinsko vijeće Općine Primošten, temeljem
priložene dokumentacije koja se nalazi u privitku
svakog pojedinačnog zahtjeva, raspravljajući posebno o svakom pojedinačnom zahtjevu iz točke 1. ove
Odluke, odlučilo je na način kako slijedi:
a) usvajaju se zahtjevi za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa ad/: 1., 5.,7., 8.,12., 16.,
17.,.,18., 19.,21.,22.,25.,29., 31., 33., 34., 35., 37., 38.,
41./ u odnosu na Ž.Č././ 42., 46., 47. i 48.;
b) odbijaju se zahtjevi ad/: 14., 15., 20. i 41/ u
odnosu na A.F./ .;
c) prolongira se raspravljanje i odlučivanje u odnosu na zahtjeve ad/:2, 3.,4.,6., 9., 10., 11., 13., 23., 24.,
26., 27., 28., 30., 32., 36., 39., 40., 43., 44. i 45.
d) u sklopu četrnaest pojedinačnih zamolbi prolongira se raspravljanje u odnosu na zamolbe ad/: 1., 9.
i 12 ; dok su usvojene zamolbe ad: 3., 4., 6. i 14. a
odbijene ad/: 2., 5., 7., 8., 10., 11. i 13.
e) u sklopu žalbi kojih ima osamnaest (18) usvaja
se ad/: 5., 7., 8. / u odnosu na M.S./ 12. i 17.; odbija
se žalba ad/: 1., 2., 6., 11., 13., 14. i 18. dok se odgađa
odlučivanje povodom žalbi ad/: 8. / u odnosu na ostale
osim usvojene žalbe u odnosu na M.S. iz Primoštena /
, 9., 10., 15. i 16.;
f) uvjetno se prihvaćaju žalbe ad: 3. i 4.
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3. U odnosu na pravo nadzora u tri (3) pojedinačna
predmeta ukinute su sve tri prethodno donijete Odluke
odnosno Odluka ad/: 1., 2. i 3..
4. Ovlašteni Službenik JUO Općine Primošten zadužen za obračun i donošenje pojedinačnih rješenja
o komunalnom doprinosu obavijestiti će sve podnositelje raspravljenih zahtjeva za oslobađanje plaćanja te
pozvati:
- podnositelje pobrojane pod 2f) iz točke 2. da postupe na određeni način najkasnije u roku od osam (8)
dana od dana primitka službene obavijesti ovlaštenog
Službenika JUO Općine Primošten Službe za komunalne poslove zaduženog za obračun i donošenje
rješenja o komunalnom doprinosu. Ukoliko u ostavljenom roku od osam (8) dana isti ne postupe na
određeni način bit će odbijeni.
5. Svih četrdesetosam (48) zahtjeva, četrnaest (14)
zamolbi, osamnaest (18) žalbi uključujući i tri pojedinačna predmeta za nadzor sastavni su dio ove Odluke
i kao takvi nalaze se u privitku iste.
6. Nadalje je obavezno je da u sklopu dokumentacije podnositelji predoče kopije osobne iskaznice za sve
članove domaćinstva koji žive u objektu za kojeg se
traži bilo koji vid olakšice u svezi plaćanja komunalnog doprinosa.
7. Ova Odluka stupa danom donošenja a objavit će
se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 363-05/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-11
Primošten, 08. lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih
površina («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
1/18 i 2/18 ) Općinsko vijeće Općine Primošten na
svojoj redovnoj 8. sjednici održanoj dana 08. lipnja
2018. godine donosi:

ODLUKU
o IX . Izmjeni i dopuni Odluke o naknadama
za korištenje javnih površina
Članak 1.
U Odluci o naknadama za korištenje javne površine
(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj
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4/11 i 6/11 te „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj
2/12, 3/12, 5/13, 1/14, 1/15 i 5/17) briše se dosadašnji
članak 6. i stavlja novi koji glasi:
„Obračun naknade za korištenje javne površine
za postavljanje štekata neposredno uz ugostiteljski
objekt, maksimalne udaljenosti od istog do 6. metara
uključivši štekate u ulici „Mala Raduča“ /iz razloga
prostorne ograničenosti/ vrši se mjesečno a plaća se
po 1m2 za:
a) predsezonu / razdoblje od 01. travnja do 31.
svibnja / u iznosu od 49,66 kuna,
b) sezonu / razdoblje od 01. lipnja do 31. kolovoza / u iznosu od 158,96kuna,
c) podsezonu / razdoblje od 01. rujna do 30. rujna
/ u iznosu od 49,66 kuna,
d) ostalo razdoblje tijekom godine /od 01.listopada
do 31.ožujka/u iznosu od 24,84 kuna.
Obračun naknade za štekat koji predstavlja odvojenu cjelinu i udaljen je preko deset (10) metara od
ugostiteljskog objekta za kojeg se koristi vrši se
mjesečno a plaća po dvadeset (20) posto višoj cijeno od prethodno utvrđene u stavku 1. ovog članka. Obračun iz ovog stavka ne odnosi se na štekate
postavljene u ulici „ Mala Raduča“.
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144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 33. stavka 1.
točke 1., članka 35 i članka 123. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ „ broj
1/18 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 8. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018.
godine donosi:

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Primošten
Članak 1.
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Primošten mijenja se i dopunjuje na način da se briše dosadašnji
članak 63 i stavlja novi članak 63.koji treba da glasi:
„Sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten
saziva se elektroničkim putem a samo u iznimnim
slučajevima telegramom, telefonom ili na drugi način.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.“
Članak 2.
Iza prethodnog članka 63. dodaje se novi članak
63.a koji glasi:

U slučaju da se koristi veća javna površina od
dopuštene, obračun naknade za nedopušteni dio plaća
se po m2 po trideset (30) posto višoj cijeni od osnovne
iz stavka 1. ovog članka.

„ Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose
na prijedlog dnevnog reda, dostavlja se vijećnicima
najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice. Samo iz
osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

Za kontrolu korištenja javne površine zaduženi
su redari Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten / komunalni i prometni/ koji u svrhu stvaranja
reda Općinskom načelniku podnose dnevno pismeno
izvješće za svaki pojedinačni slučaj nedopuštenog korištenja javne površine.“

Po potrebi dopuna materijala može se dostaviti
vijećnicima i naknadno ali prije odlučivanja o točci
dnevnog reda na koju se odnose.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten„ a
primjenjuje se od 01. srpnja 2018. godine.
Klasa: 363-01/11-01/16
Ur.broj: 2182/02-01-18-2/8
Primošten, 08.lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 33.stavka 1. točka 1. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («
Narodne novine « broj 33/01, 60/01- vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, Općinskom načelniku, zamjeniku
Općinskog načelnika i sredstvima javnog priopćavanja.“
Članak 3.
Iza novog članka 63.a tekst se nastavlja novim
člankom 63.b koji glasi:
„ Za potrebe rada tijela Općine Primošten prethodno je osiguran dostatan broj prenosnih računala / laptopa/.
Vijećnik je dužan nakon početka obnašanja dužnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten
preuzeti prenosno računalo /laptop/ što potvrđuje
svojim vlastoručnim potpisom Izjave o preuzimanju
računala.
Po preuzimanju računala za potrebe rada svakog
vijećnika pojedinačno, Općinskog Načelnika i njegovog zamjenika uključujući i zaduženog službenika JUO
Općine Primošten bit će otvoren e-mail na kojeg će
se članovima predstavničkog tijela odnosno izvršnog
tijela Općine Primošten izravno dostavljati Poziv
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za sazivanje sjednice s prijedlogom dnevnog reda,
zapisnikom o radu s prethodno održane sjednice i materijalom o kojem će se voditi rasprava na planiranoj
sjednici Općinskog vijeća.
Ukoliko vijećnik odnosno načelnik i/ili njegov
zamjenik ne želi preuzeti prijenosno računalo / laptop/
dužan je u roku od 24 sata dostaviti e-mail na koji će
mu se za potrebe rada dostavljati poziv s prijedlogom
dnevnog reda, zapisnikom o radu prethodne sjednice i
pratećim materijalom.

Broj 3 - Stranica 5

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o davanju suglasnosti na Sporazum o provođenju
katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Primošten, Klasa: 931-01/ 1703/01; 2182 02-02-18-5 od dana 4. lipnja 2018. godine
kojim Općina Primošten i Državna geodetska uprava iz Zagreba, Gruška 20, uređuju svoje međusobne
odnose.
2. Sporazum iz točke 1. ove Odluke sastavni je njen
dio i kao takav nalazi se u privitku iste.

Ukoliko vijećnik ne preuzme prenosno računalo /
laptop/ a ne dostavi
svoj e-mail, istome će se poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda uputiti poštom te će u pozivu
biti naznačeno da materijale o kojima će voditi rasprava na sjednici uključujući zapisnik o radu s prethodne
sjednice može preuzeti s internetske stranice Općine
Primošten
www.primosten.hr

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

Nakon prestanka obnašanja dužnosti dotični koji je
preuzeo računalo, obvezan je u roku od pet radnih dana
općini vratiti prenosno računalo / laptop/ što potvrđuje
svojim vlastoručnim potpisom Izjave o razduživanju
računala.

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

Vijećnik ne smije ta dati drugome na korištenje.“
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Općine Primošten“.
Klasa: 012-04/18-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-2
Primošten, 08.lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten („
Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 1/18 i 2/18
) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 8. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine
donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Sporazum o
provođenju katastarske izmjere u svrhu
izrade katastra nekretnina na području
Općine Primošten
Klasa: 931-01/ 17-03/01; 2182 02-02-18-5
od dana 4. lipnja 2018. godine

Klasa: 931-01/17-03 /01
Ur.bro2182 02-01-18-5/1
Primošten, 08. lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
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Na temelju članka 167. Zakona o prostornom
uređenju („ Narodne novine „ broj 153/13 i 65/17),
članka 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu („
Narodne novine“ broj, 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96Uredba, 70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03proč. text, 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 147/14 i 36/15) te članka 33. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 1/18 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 8. sjednici održanoj dana 08. lipnja
2018. godine donosi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju suﬁnanciranja izrade
VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Primošten
1.Općinski Načelnik Općine Primošten prihvaća
inicijativu i spremnost koju je iskazao Ivan Džaja
iz Drniša, Put Glavice 4; OIB: 99020989311 (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj sredstava) inače vlasnik
građevine na izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja Bilo, da sudjeluje u ﬁnanciranju izrade prostorno planske dokumentacije - VII. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Primošten, imajući
u vidu da je Općinsko vijeće Općine Primošten već
donijelo Odluku o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten ( „ Službeni
vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 13/05, 10/08,
5/11 i 10/11 te „ Službeni vjesnik Općine Primošten“
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broj 3/13, 1/14 i 4/17) objavljenu u „ Službenom
vjesniku Općine Primošten“ broj 2/18.
Sukladno Pismu namjere Osiguravatelja sredstava
službeno zaprimljenim dana 22.05. 2018.godine pod
rednim brojem pošiljke 1261, kako je prethodno utvrđeno i činjenicom da se ovom izmjenom prostorno
planske dokumentacije radi korekcija provedbenih
odredbi u smislu promjene uvjeta gradnje unutar više
cjelina na području Općine Primošten i to: Primošten
istok, Dolac i Bilo / planskih oznaka E, F i G / u interesu je ubrzana realizacija poboljšanja reda u prostoru i
ispunjenje zakonom propisanih uvjeta za novi priliv
sredstava u smislu naplate komunalnog doprinosa kao
redovitog izvora općinskog proračuna.
2. Osiguravatelj sredstava po izradi predmetne
izmjene i dopune ne očekuje nikakvu naknadu za
konkretno suﬁnanciranje niti polaže ikakva prava na
revidirani prostorni plan koji kao takav ostaje isključivo vlasništvo Općine Primošten.
3. Sukladno članku 167. Zakona o prostornom
uređenju („ Narodne novine „ broj 153/13 i 65/17)
Općina Primošten ne obvezuje se Osiguravatelju sredstava priznati beskamatno stvarne troškove izrade
VII. Izmjena i dopuna PPUO Primošten, sve sukladno
ponudi “ ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11;
OIB: 02095263263, službeno zaprimljenoj dana 24.
svibnja 2018. godine pod rednim brojem 1280, koju
će izradu po sklapanju Ugovora iz točke 4. ovog Zaključka Općina Primošten izravno naručiti u šest potrebnih istovjetnih primjeraka uvezanih u format mape A4
te u odgovarajućem digitalnom obliku / 6 primjeraka
CD-a sa cjelokupnom sadržajem prostornog plana po
ukupnoj nabavnoj cijeni od 11.250,00 kuna ( slovima: jedanaesttisućadvjestopedesetkuna) s uračunatim
PDV-om.
4.Općina Primošten i Ivan Džaja regulirat će svoja
međusobna prava i obveze posebnim Ugovorom o suﬁnanciranju izrade VII. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Primošten ( „ Službeni vjesnik
Šibensko kninske županije „ broj 13/05, 10/08, 5/11
i 10/11 te „ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj
3/13, 1/14, 4/17 i 2/18).
5. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje
Načelnika da sklopi Ugovor o suﬁnanciranju izrade
VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Primošten i donese Odluku o nabavi izrade
VII. Izmjena i dopuna PPUO Primošten s Izrađivačem
PPUO Primošten.
ja.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenKlasa:350-05/18-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-18-2
Primošten, 08. lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

13. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35 stavaka 1. i članka 391 stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12 i 152/14)i članka 33.Statuta Općine Primošten
(«Službeni vjesnik Općine Primošten«, broj 1/18 i
2/18) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 8. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
o namjeri otkupa „stare zgrade škole“
čest. zgr. 390 k.o. Primošten
1. Općinsko vijeće Općine Primošten utvrđuje
interes i namjeru Općine Primošten za otkupom od
stvarnog vlasnika „ stare zgrade škole“ smještene u
užem središtu starog dijela Primoštena, označene kao
čest. zgr. 390 k.o. Primošten.
2. Otkup prethodno citirane zgrade smještene s
desne strane po Ulazu u Bedem u stari dio poluotoka Primošten ima za svrhu daljnji razvitak sjedišta
općine, opravdan je i zanimljiv jer otvara mogućnost
da općina osigura nove prostore, poboljša i obogati
već raspoložive sadržaje sukladno aktualnim potrebama bitnim za funkcioniranje općine i zadovoljavanje
potreba domaćeg stanovništva, gostiju i posjetitelja te
bi se na određeni konkretni naknadno odabrani način
koristila za slobodno tržište a kako bi za slučaj kupnje
investicija brzo vratila natrag u općinski proračun.
3. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje
Općinskog Načelnika Općine Primošten da u ime i za
račun Općine Primošten poduzme potrebne predradnje
i aktivnosti u smislu nastavka pregovora sa stavrnim
vlasnika uz podršku Pravne služba Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, sve sukladno važećoj
pravnoj regulativi o čemu će ovo predstavničko tijelo
biti izvještavano na jednoj od narednih sjednica .
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 947-03/18-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 08.lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

13. lipnja 2018.
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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 1/18 i 2/18 ) Općinsko vijeće Općine
Primošten na svojoj redovnoj 8. sjednici održanoj dana
08. lipnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti
na II. Izmjene i dopune Plana nabave
Općine Primošten
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o davanju suglasnosti II. Izmjene i dopune Plana
nabave Općine Primošten, Klasa: 400-08/18-02/1;
Ur.broj:2182/02-02-18-3
od dana 14. svibnja 2018. godine.
2. Izmjene i dopune Plana iz točke 1. ove Odluke
sastavni su njen dio i kao takve nalaze se u privitku
iste.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 400-08/18-02/1
Ur.broj:2182/02-01-18-3/1
Primošten, 08. lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten(„
Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj: 1/18 i 2/18)
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 8.sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine,
donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o
donošenju „Bucavca“ d.o.o. o cijenama
prijevoza putnika i roba na području
Primoštena u 2018. godini
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o davanju suglasnosti na Odluku „ Bucavca“ d.o.o.
o cijenama prijevoza putnika i roba na području Primoštena .u 2018. godini, Klasa:402-07/18-03/05, Urbroj:2182/02-01-18-17. .“ službeno zaprimljenim dana
22. svibnja 2017.godine pod rednim brojem pošiljke
1259, koja je kao takva podnijeta ovom predstavničkom tijelu na raspravljanje.

Broj 3 - Stranica 7

2. Odluka iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke i
kao takva nalazi se u privitku iste.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten.„
Klasa: 402-07/18-03/05
Ur.broj: 2182/02-01-18-17/1
Primošten, 08. lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten(„
Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj: 1/18 i 2/18)
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 8.sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine,
donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o
donošenju „Bucavca“ d.o.o. o cijenama
zakupa prodajnog mjesta na zelenoj tržnici
u 2018. godini
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o davanju suglasnosti na Odluku „ Bucavca“ d.o.o.
o cijenama zakupa prodajnog mjesta na zelenoj tržnici
na Trgu don Ive Šarića u Primoštenu u 2018. godini,
Klasa:402-07/18-03/05, Urbroj:2182/02-01-18-17. .“
službeno zaprimljenim dana 22. svibnja 2017.godine
pod rednim brojem pošiljke 1259, koja je kao takva
podnijeta ovom
predstavničkom tijelu na raspravljanje.
2. Odluka iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke i
kao takva nalazi se u privitku iste.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten.„
Klasa: 402-07/18-03/05
Ur.broj: 2182/02-01-18-17/2
Primošten, 08. lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten(„
Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj: 1/18 i 2/18)
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 8.sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine,
donosi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća
neovisnog revizora i Financijskih izvještaja
„Primošten odvodnje“ d.o.o.
za 2017. godinu
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora i
Financijskih izvještaja „ Primošten odvodnje“ d.o.o.
za 2017. godinu, Klasa: 402
-07/18-03/04, Urbroj:2182/02-01-18-5 .“ službeno zaprimljenim dana
24. svibnja 2017.godine pod rednim brojem pošiljke
1278, koja je kao takvo podnijeto ovom predstavničkom tijelu na raspravljanje.
2. Zaključak iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke
i kao takav nalazi se u privitku iste.

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18), mijenja se glava V. (mikrolokacije za obavljanje djelatnosti), toč. 13., na način da ista sada glasi:
„13. Djelatnost komercijalno – rekreacijskih sadržaja mogu se obavljati na mikrolokacijama koje su
označene na katastarskim mapama kao područje „C“,
a to su aquapark i drugi morski sadržaji, zabavni sadržaji, kulturne, komercijalne, sportske priredbe, snimanje komercijalnog programa i reklamiranje.
Lokacije su:
- Plaža Velika Raduča
- Plaža Mala Raduča
- Plaža Josipa Bana Jelačića
- područje Autokampa Adriatic Primošten
Članak 2.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu 8. dan od dana
objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten.“
Klasa: 934-01/18-01
Ur. broj: 2182/02-01-18-3
Primošten, 08. lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten.„
Klasa: 402-07/18-03/05
Ur.broj: 2182/02-01-18-5/1
Primošten, 08. lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj:
158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 5. st. 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine“
br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), te članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 8.-oj redovnoj sjednici održanoj dana
08. lipnja 2018. godine, donosi sljedeći:

13. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15 i 123/17), članka 2. stavak 2. Prekršajnog zakona (”Narodne novine”, broj 107/07, 39/13,
157/13, 110/15, 70/17), članka 28. stavka 1. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”,
broj 94/13, 73/17), članka 5. Zakona o sigurnosti
prometa na cestama (“Narodne novine”, broj 67/08,
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15), i članka 33.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na svojoj redovnoj 8. sjednici, održanoj
dana 08. lipnja 2018. godine donosi

IZMJENU I DOPUNU
Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim
dobrom na području Općine Primošten
za 2018. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE
Odluke o komunalnom redu
Općine Primošten

Članak 1.
U Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2018. godinu

Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 3/16 i 6

13. lipnja 2018.
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/17) briše se tekst dosadašnjeg članka 156. i stavlja
novi koji treba da glasi:
(1) Na području Općine Primošten zabranjuje se
izvođenje radova koji stvaraju buku od 15.lipnja do
15.rujna, bez pismenog odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.
(2) Odobrenje za izvođenje radova koji stvaraju
buku u zabranjenom vremenu izdaje se, na zahtjev
izvođača radova ili vlasnika nekretnine – pokretnine,
samo u slučaju:
a) ako zbog prekida izvođenja radova postoji opasnost od nastanka znatne štete u ﬁzičkom smislu na
nekretnini – pokretnini koja se radi (ne podrazumijeva
se šteta koja može proizaći iz pada tržišne vrijednosti
nekretnine – pokretnine);
b) ako se radi o radovima popravaka ili sanacije
vodovodne ili elektro mreže na objektu ili na mjesnom
vodu;
c) ako se radi o sanaciji oštećene septičke ili crne
jame čija sanacija ne trpi odgodu.
(3) Radovi iz stavka 5. ovoga članka moraju se završiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za 5
dana.
(4) Zabranjenim radovima smatraju se svi radovi koji proizvode buku, a osobito: iskopni radovi,
građevinski radovi, rad s raznim strojevima, mješalicom, pikamerom, bušilicom, brusilicom, pilom, batom,
radovi pretovara ribe i ribarske opreme, brodograditeljski radovi, limarski, drvodjelski, elektro-instalacijski,
prijevozno-mehanizacijski i pretovarni radovi i radovi
kojima prethode transporti s velikim vozilima (kamioni, kiperi, bageri, viljuškari), te radovi koji se izvode
tako da izazivaju, plinske, dimne i druge neadekvatne
imisije (npr. u trenutku dolaska gostiju), makar se smatrali i dopuštenim radovima, po stavku 8. ovog članka.
(5) Ostali radovi koji se izvode bez buke: žbukanje,
uređenje interijera, tihi pretovari i slično mogu se izvoditi (ukoliko ne stvaraju ni najmanju buku).
(6) Radovi iz stavka 7. ovog članka mogu započeti:
- zimi najranije u 9,00 sati, a završiti najkasnije u
17,00 sati,
- ljeti ukoliko postoji pismeno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine najranije u 9,00 sati, a
završiti najkasnije u 20,00 sati uz obvezu (u ljetnom
periodu – od 15.lipnja do 15.rujna) poštivanja dnevnog odmora od 14,00 – 17,00 sati.
(7) Radovi koji se moraju obavljati noću u periodu
od 22,00 do 06,00 sati, kao što su primjerice ribarski
radovi pretovara, moraju se vršiti jako tiho i na način
da se obvezno izbjegne buka i uznemiravanje mještana.
(8) Radovi iz stavka 7. ovog članka (koji stvaraju
buku ) zabranjuju se na cijelom području Općine Primošten izvoditi nedjeljom i blagdanom ( što vrijedi za
period cijele godine).“

Broj 3 - Stranica 9

Članaka 2.
Ove II. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom
redu Općine Primošten stupaju na snagu osmog dana
od dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 363-01/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-3
Primošten, 08.lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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 1/18 i 2/18) i članku 5. stavku 2. točki b./ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine
Primošten„ broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Primošten dana 08. lipnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
o nabavi naknadnih radova
na Spomeniku Gospe od Loreta
1. Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o
nabavi naknadnih radova na Spomeniku Gospe od Loreta. Predmetni radovi se sastoje od: a/ građevinskih/
zemljanih, zidarskih i izolaterskih radova AB zidova
vodospreme i poklopca , izolaterskih i limarskih ravnih
zidova neprohodnog krova te nepredviđenih radova/;
b/ obrtničkih i c/ instalaterskih radova.Građevinski radovi podrazumijevaju: zemljane, zidarske i izolaterske
radove AB zidova vodospreme i poklopca , izolaterske
i limarske ravnih zidova neprohodnog krova te nepredviđene radova. Obrtnički radovi podrazumijevaju:
kamenarske, keramičarske, bravarske ,limarskie, radove vanjske i unutarnje stolarije, fasaderske radove,
radove s gips kartonskim pločama. Instalaterski radovi podrazumijevaju: instalaterske radove i montažu
sanitarija počevši stavkom 1. i zaključno se rednim br.
staavke 32.
2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi- Troškovniku 11/18 „ AKRO OBJEKT“ d.o.o. iz Zaprešića, K.Š.Đalskog 33, OIB:
99374221236, službeno zaprimljenoj dana 07. lipnja
2018. pod rednim brojem pošiljke 1381, Općina Primošten izravno naručuje nabavu iz točke 1. ove Odluke
i prihvaća ponudu navedenog Izvođača po cijeni od
246.100,49 kuna (slovima: dvjestočetrdesetosamtisućastokunačetrdesetdevetlipa) bez PDV-a odnosno
po ukupnoj cijeni sa uključenim PDV-om u iznosu od
307.625,61 kuna(slovima tristosedamtisućašestodvadesetpetkunašezdesetjednulipu).
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3. Sredstva za ﬁnanciranje predmetne nabave osigurava Proračun.
4. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine
Primošten da s „“Akro objekt-om“ d.o.o. iz Zaprešića
međusobne odnose regulira posebnim Ugovorom o
jednostavnoj nabavi.
5. Ugovor iz točke 4. ove Odluke objavit će se u Tablici svih sklopljenih ugovora Općine Primošten koja
je javno objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr, najkasnije do 5. u narednom mjesecu
za prethodni mjesec u kojem je sklopljen konkretni
ugovor te na prvu redovnu sjednicu Općinskog vijeća
proslijediti radi davanja naknadne suglasnosti predstavničkog tijela općine na sklopljeni ugovor.

13. lipnja 2018.

ječaja dade poslovni prostor uz naknadu određenu na
način kao i zakupnina iz čl. 15. a, alineja 1. Odluke,
uz obvezu plaćanja troškova korištenja prostora, a uz
kriterije koji će se objaviti u javnome pozivu kojeg će
objaviti Načelnik za svaki pojedinačni poslovni prostor, te sa odabranim korisnikom zaključiti ugovor.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten.“
Klasa: 372-01/09-01/3
Ur. Broj: 2182/02-01-18-5
Primošten, 08. lipnja 2018. godine

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

Klasa:363-05 /18-01/26
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 08. lipnja 2018. godine

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju čl. 33. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18 i 2/18),
čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Zakona o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne
novine“ br. 125/11 i 64/15), u daljnjem tekstu: Zakon,
Općinsko vijeće Općine Primošten, na svojoj redovitoj 8. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine,
donosi:

IV. IZMJENU I DOPUNU
Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Primošten
Članak 1.
U Odluci o davanju poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 38/09 i „Službeni vjesnik Općine
Primošten“ br. 1/14, 1/16, 5/16 – Ispravka Tajnika i
2/18, dalje Odluka) dopunjuje se članak 15. a, alineja
1. na način da iza riječi „čl. 3.“ treba stajati „i čl. 37.“
Odluke.
Članak 2.
Mijenja se čl. 37. Odluke na način da isti sada glasi:
„Općinsko vijeće može posebnim zaključkom ovlastiti
Načelnika da udrugama i privatnim ﬁzičkim i pravnim
osobama od interesa za Općinu, bez provođenja nat-

136

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15:
dalje: Zakon), čl. 37. Odluke o davanju u zakup
poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.
38/09 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/14,
1/16, 5/16 i 2/18) i IV. izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Primošten Klasa: 372-01/09-01/3, Ur. Broj: 2182/0201-18-5 od dana 08. lipnja 2018. godine, te članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten“ br. 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na svojoj redovnoj 8.oj sjednici održanoj
dana 08. lipnja 2018. godine, donosi:

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da u
odnosu na poslovni prostor u sklopu zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu, na adresi Kamenar 2e,
položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, u ukupnoj površini od 23,78 m2, na Skici koja je sastavni dio
Zaključka označen žutom bojom:
-raspiše i objavi javni poziv za korištenje predmetnog poslovnog prostora, te sa korisnikom odabranim
prema raspisanim kriterijima, sklopi konkretan ugovor
o korištenju predmetnog poslovnog prostora.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten.“
Klasa: 372-01/09-01/3
Ur. Broj: 2182/02-01-18-6
Primošten, 08. lipnja 2018. godine

13. lipnja 2018.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

137

Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“
broj 50/2017.) i članka 33. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18 i 2/18),
Općinsko vijeće Općine Primošten dana 8. lipnja 2018.
godine donosi:

I IZMJENU I DOPUNU
Odluke o načinu pružanja javnih usluga
prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Primošten
Članak 1.
U Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada („Službeni vjesnik Općine
Primošten“ broj: 1/18), u članku 3. dodaje se st.5. koji
glasi: „Za kućno kompostiranje koriste se spremnici
za odvojeno prikupljanje komposta-komposteri od 200
litara do 400 litara“
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2/18) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 8. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti na
Odluku o davanju zajma
SD „LIGNJA“ d.o.o. iz Primoštena
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o davanju zajma
SD „LIGNJA“ d.o.o. iz Primoštena, Klasa: 402-04/
18-03/01; 2182 02-16-18-3 od dana 09. svibnja 2018.
godine kojim Općina Primošten ŠD „LIGNJA“ PRIMOŠTEN , uređuju svoje međusobne odnose.
2. Odluka iz točke 1. ove Odluke uključujući i
Ugovor o namjenskom zajmu sklopljen dana 6. lipnja
2018. godine sastavni su njen dio i kao takvi nalaze se
u privitku iste.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 402-04/ 18-03 /01
Ur.bro2182 02-01-18-3/1
Primošten, 08. lipnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

Članak 2.
U članku 7. dodaje u st.3. iza prve rečenice koja
završava s riječju „otpadom“, ispred rečenice koja
započinje riječima „Davatelj usluge…“ dodaje se
rečenica koja glasi: „Općina Primošten, iznimno ukoliko za to budu osigurana sredstva, korisnicima može
na trajno ili privremeno korištenje uz naknadu ili bez
naknade osigurati komposter“

Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten („
Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 1/18 i 2/18
) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 8. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine
donosi:

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 363-05/18-01/1
Urbroj: 2182/02-01-18-2
Primošten, 8. lipnja 2018. godine

ZAKLJUČAK
vijećnika o preuzimanju preslike
materijala predmeta
„PRIMA CENTAR“ d.o.o. i primanju na
znanje istog

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Zaključak o preuzimanju preslike materijala predmeta „
PRIMA CENTAR“ d.o.o. i primanju na znanje istog.

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 1/18 i
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2. Preslika komplet materijala kojeg je pripremila
Pravna služba Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Primošten iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je
njegov dio i kao takva nalazi se u privitku istog.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
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Klasa: 740-15/ 18-01 /01
Ur.bro2182 02-01-18-2/1
Primošten, 08. lipnja 2018. godine

13. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

____________________

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

II.
OPĆINSKI NAČELNIK
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Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 5. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ 120/16), članka
3. Pravilniku o planu nabave , registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (
„Narodne novine“ 101/17) i članka 45. Statuta Općine Primošten ( Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj
1/18 i /2/18) Općinski načelnik Općine Primošten dana 14. svibnja. 2018. godine donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE
Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu
Članak 1.
U članku 8. Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu ( “ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj
1/18 i 2/18) mijenja se i dopunjuje podatak u dosadašnjem red. broju:
3. / uredski materijal/ na način da umjesto prethodno navedene oznake predmeta
EV NAB 3/18 treba pisati EV NAB 2/18;
4. / poslovi D.D. / na način da umjesto prethodno navedene oznake predmeta
EV NAB 4/18 treba pisati EV NAB 2/18;
5. / radovi na zaštiti obale / na način da se iza prethodno navedene oznake predmeta
EV NAB 15/18 tekst nastavlja slijedećim oznakama: 22/18, 23/18 i 24/18;
9. / izgradnja nerazvrstanih cesta/ na način da se između prethodno navedene oznake predmeta
EV NAB 11/18 i 17/18 treba dopisati i 12/18;
11./ izrada prostorno planske dokumentacije / na način da iza već navedene oznake predmeta
EV NAB 14/18 treba dopisati EV NAB 19/18, 20/18 i 22/18;
nakon čega se iza dosadašnjeg rednog broj 13. nastavlja rednim brojevima kako slijedi:
14. Predmet nabave: Radovi oblaganja betona
CPV:45262370-5
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 240.860,00.kuna
Redni broj: EV – NAB 20/18
/skraćeni post.- čl. 5. st.1.točka a /
15. Predmet nabave: Nabava laptopa
CPV: 302131100– 6
Procijenjena vrijednost bez PDV-a:42.250,00.kuna
Redni broj: EV – NAB 21/18
/redoviti post.- čl. 4. internog akta/
16. Predmet nabave: produžetak vodovodne mreže Dolac
CPV:
Procijenjena vrijednost bez PDV-a:74.933,00.kuna
Redni broj: EV – NAB 25/18
/skraćeni post. sukladno Ugovoru o suﬁnanciranju izgradnje objekta
Produžetak vodovodne mreže Dolac ( DN 3“ I=110m) /

13. lipnja 2018.
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Članak 2.
Ovaj Plan nabave objavljuje se na internetskim
stranicama Općine Primošten i „Službenom vjesniku
Općine Primošten a primjenjuje se od 1. siječnja 2018.
godine.
Klasa: 400-08/18-02/1
Ur.broj:2182/02-02-18-3
Primošten, 14. svibnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa br. 7, Primošten, OIB: 16878804200, zast. po Načelniku Stipe
Petrina, s jedne strane (u daljnjem tekstu: Općina)
i
„CASTA ADRIA“ d.o.o. iz Splita, Trg braće Radića
15, OIB: 57255962264, zast. po Dariju Drinković,
prokuristu, s druge strane (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj sredstava)
dana 23. studenog 2017. godine u Primoštenu sklapaju sljedeći:

Sporazum o ﬁnanciranju uređenja
građevinskog zemljišta
Članak 1.
Strane u sporazumu suglasno utvrđuju da sklapaju
ovaj Sporazum temeljem čl. 165. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17)
i čl. 33. i 37. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ br. 36/95 i dr. – 36/15) te Zaključka
Općinskog vijeća o prihvaćanju ﬁnanciranja uređenja
građevinskog zemljišta Klasa: 363-01/15-03/03, Ur.
broj: 2182/02-01-15-42/1 od dana 11. prosinca 2015.
godine.
Članak 2.
Strane u sporazumu suglasno utvrđuju:
1/ da će Osiguratelj sredstava sukladno Prostornom
planu uređenja Općine Primošten izgraditi naselje luksuznih vila na nekretninama: čest. zem. 15696/44 i
čest. zem. 15696/430 k.o. Primošten (predio Bilo) u
vlasništvu Osiguratelja sredstava, u ukupnoj površini
od 5272 m2
2/ da je radi pristupa od građevinskih čestica do
javno prometne površine potrebno urediti građevinsko
zemljište, sukladno građevinskoj dozvoli za izgradnju
kolne prometnice s komunalnom infrastrukturom na
nekretnini označenoj kao čest. zem. 15696/428 k.o.
Primošten (nekretnina susjedna pobrojanima u čl. 2.
toč. 1.), u vlasništvu Općine.
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3/ da je Osiguravatelj sredstava izrazio spremnost
da ﬁnancira troškove uređenja građevinskog zemljišta
iz prethodne alineje ovog članka obzirom na to da njihovo ﬁnanciranje nije predviđeno Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine
Primošten za 2017. godinu.
(Općina će troškove za ugovorene radove ili usluge
koji će biti predmet budućeg/budućih ugovora u svezi
gradnje prometnice uvrstiti u Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Primošten, a najkasnije u roku od 5 godina s
početkom računanja od dana sklapanja ovog Sporazuma).
4/ da je od strane Općine prihvaćeno naprijed navedeno ﬁnanciranje uređenja građevinskog zemljišta na
način utvrđen ovim Sporazumom.
Članak 3.
Ovim Sporazumom Osiguravatelj sredstava preuzima obvezu da u cijelosti ﬁnancira kompletne troškove u svezi s predmetnom prometnicom (čest. zem.
15696/428 k.o. Primošten) s pripadajućim objektima
i uređajima komunalne infrastrukture (struja, voda,
odvodnja i telekomunikacije), i to:
- tehničku (projektnu) dokumentaciju – troškove
geodeta i projektanta, sve u svrhu ishodovanja potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji,
- troškove same gradnje predmetne prometnice,
- troškove stručnog nadzora po izboru Općine
(eventualno, prema međusobnom dogovoru), ali po
tariﬁ ne višoj od one koju je propisala Hrvatska komora inženjera građevinarstva.
- sve ostale troškove u odnosu na istu.
Tehničku dokumentaciju Osiguravatelj sredstava
će izraditi sam o svom trošku, a u ime Općine kao investitor, koju dokumentaciju će, po kompletiranju i završetku, ustupiti Općini bez ikakve naknade.
Članak 4.
Osiguratelj sredstava se obvezuje da će predmetna
prometnica i nakon izgradnje zadržati isti oblik i isti
položaj u prostoru, kao i istu površinu koju je imala u
trenutku početka gradnje.
Članak 5.
Ugovorne Strane u Sporazumu suglasno utvrđuju
da će Općina temeljem zakonom određenog postupka nabave („Narodne novine“ br. 120/16) odabrati sve
izvođače radova i usluga vezanih za predmetnu pristupnu prometnicu s komunalnom infrastrukturom koji
su predmet ovog Sporazuma, te ev. imenovati stručni
nadzor nad navedenom gradnjom.
Postupak za odabir Izvođača radova i ev. stručnog
nadzora će se provesti bez odlaganja po konačnosti
građevinske dozvole za prometnicu, ali ne dulje od 60
dana po konačnosti.
Članak 6.
Strane u sporazumu suglasno utvrđuju da će po
odabiru najpovoljnijeg izvođača i stručnog nadzora na
način utvrđen prethodnim člankom 5. ovog Ugovora,
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za obavljanje konkretnih radova sklapati višestrani/višestrane ugovor(e), i to: Općina, Osiguravatelj sredstava te
odabrani najpovoljniji izvođač(i) radova ili usluga.
Navedenim višestranim ugovorom/ugovorima utvrdit će se sve bitne stavke za izvršenje radova ili usluga,
opis, iznos, način i rok plaćanja troškova ugovorenog uređenja građevinskog zemljišta.
Radovi će se izvesti sukladno dinamici izgradnje luksuznih vila navedenih u čl. 2. toč. 1. Sporazuma. Radovi
će se izvesti u dvije faze, u prvoj fazi široki iskop i uređenje posteljice, a u drugoj fazi ostali radovi.
Članak 7.
Strane u sporazumu suglasno utvrđuju da će stručnu koordinaciju tijekom izrade svakog pojedinog posla za
Općinu obavljati za to posebno imenovani službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine od strane Načelnika,
dok će za Osiguravatelja sredstava koordinaciju vršiti od njega imenovani predstavnik.
Osiguratelj sredstava odnosno od istoga određeni projektant, geodet i drugi za projektnu dokumentaciju
određeni stručni izrađivač dužan je na traženje Općine u svako doba za vrijeme izrade dokumentacije surađivati s
posebno imenovanim službenikom Općine odnosno samim Načelnikom u vezi svega što se odnosi na projektiranje i s projektiranjem povezanim radnjama sve kako bi Općina bila upoznata s namjeravanim zahvatom i na isti se
očitovala dajući sugestije, primjedbe i komentare isl., i bez čije potvrde se projekt ne može nastaviti niti završiti.
Članak 8.
Osiguravatelj sredstava se obvezuje da će za radove i usluge koji su predmet ovog Sporazuma i budućeg/
budućih ugovora o gradnji Općini kao investitoru, sukladno važećim zakonskim propisima, osigurati sredstva
za plaćanje radova i usluga izvođačima i ev. stručnom nadzoru, prema ispostavljenim privremenim situacijama/
računima odnosno prema konačnim obračunima (okončanoj situaciji-računu) odnosno računu u roku od 30 dana
od dana ovjere situacije/računa, obvezno prethodno uplatiti na račun Općine koja će istu uplatu najdalje u roku
od 8 dana proslijediti na račun izvođača radova ili usluga i ev. nadzora.
Porez na dodanu vrijednost plaća se sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne
novine“ br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).
Članak 9.
Osiguravatelj sredstava se obvezuje da će prigodom potpisa Ugovora o izvođenju konkretnih radova ili usluga u korist Općine Općini predati Općini javnobilježnički ovjerenu bjanko zadužnicu radi osiguravanja sredstava
za pokriće troškova prema ugovoru/ugovorima sklopljenima sa izvođačima radova i ev. nadzorom.
Članak 10.
Općina Primošten će Osiguravatelju sredstava, a najviše do visine komunalnog doprinosa, troškove gradnje
predmetne prometnice (čl. 3. st. 1, alineja 2.) beskamatno priznati upravo kroz komunalni doprinos, i to:
- do visine ugovorene vrijednosti radova/usluga sukladno odgovarajućim postupcima prema zakonu o javnoj
nabavi koje će Općina provesti prema čl. 6. ovog Sporazuma, na način da će se iznos tih troškova kompenzirati
prebijanjem istih s iznosom obračunatim na ime komunalnog doprinosa, kojeg će Osiguravatelj sredstava inače
biti u obvezi platiti Općini u redovitom upravnom postupku ishođenja građevinske dozvole u odnosu na predmetne luksuzne vile.
Ukoliko vrijednost komunalnog doprinosa bude premašivala vrijednost ugovorenih radova/usluga, tada Osiguravatelj sredstava nadoplaćuje Općini razliku iznad visine ugovorenih radova/usluga.
Članak 11.
Sve eventualne sporove proizišle iz ovog Sporazuma, ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, u
protivnom stranke ugovaraju nadležnost suda u Šibeniku
Članak 12.
Strane u sporazumu preuzimaju sva prava i obveze po ovom Sporazumu danom sklapanja istog.
Članak 13.
Ovaj Sporazum sklopljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 2 (dva) primjerka zadržava Osiguravatelja sredstava, dok Općina zadržava 4 (četiri) primjerka.
Klasa: 740-06/17-02/61
Ur. broj: 2182/02-02-17-1
Primošten, 23. studenog 2017. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
zast. po Stipi Petrina
Načelniku

OSIGURAVATELJ SREDSTAVA
„CASTA ADRIA d.o.o.“
zast. po prokuristu
Dariju Drinković
____________________

13. lipnja 2018.
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OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, Primošten,
OIB: 16878804200; zast. po Načelniku Stipi Petrina (u
daljnjem tekstu : Općina ) s jedne strane
i
„PALM BEACH CORPORATE“ d.o.o. iz Zagreba,
Jačkovinski Klanec 73; OIB:92149613845, zast. po
zak. zast. Direktorici Marini Jurić (u daljnjem tekstu:
Osiguravatelj sredstava) s druge strane,
dana 08. ožujka 2018. godine sklapaju:

UGOVOR
o prethodnom ﬁnanciranju izrade
II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja naselja Dolac
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ugovorne strane pristupaju sklapanju ovog Ugovora temeljem članka 167. Zakona o prostornom uređenju („ Narodne novine „ broj 153/13 i 65/17), članka
33. 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. text,
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
147/14 i 36/15) i Zaključka Općinskog Načelnika o
prethodnom ﬁnanciranju izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac, Klasa:350-06/18-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-18-2 od dana
28. veljače 2018. godine.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da postoji zajednički interes za uređenje građevinskog zemljišta u
naselju Dolac imajući u vidu da je Općinsko vijeće
Općine Primošten 14. lipnja 2017. godine već donijeto Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna UPU naselja Dolac ( Sl. vjesnik 03/14 i 04/17) objavljenu u
Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 5/17.
Članak 3.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju:
1/ da Osiguravatelj sredstava sukladno Prostornom
planu uređenja Općine Primošten odnosno II. Izmjenama i dopunama UPU naselja Dolac namjerava izgraditi apart - hotel na nekretninama u njegovom vlasništvu
koje se nalaze na području obuhvaćenom konkretnim
urbanističkim planom;
2/ da je Osiguravatelj ﬁnancijskih sredstava izrazio spremnost da ﬁnancira izradu prostorno planske
dokumentacije - II. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja naselja Dolac za koju je Općinsko vijeće Općine Primošten već donijeto Odluku o izradi
II. Izmjena i dopuna UPU naselja Dolac ( Sl. vjesnik
03/14 i 04/17) objavljenu u Službenom vjesniku
Općine Primošten“ broj 5/17 ali se još nije krenulo s
realizacijom;
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3/Osiguravatelj sredstava sklapanjem ovog Ugovora ne stječe nikakve pogodnosti niti privilegije u
odnosu na ostale korisnike prostora već je u obostranom interesu ubrzana realizaciju poboljšanja reda
u prostoru povećanjem postojeće kvalitete i potencijala turističkih kapaciteta kojim će se pribrojiti i apart
–hotel Osiguravatelja sredstava kojeg planira izgraditi
na tom području.
Članak 4.
Osiguravatelj sredstava preuzima obvezu da će sam
o svom trošku ﬁnancirati izradu II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac, sve sukladno važećoj zakonskoj regulativi i proceduri propisanoj za izradu i donošenja prostornih dokumenata,
koja kao takva ostaje isključivo vlasništvo Općine Primošten.
PRIPREME ZA PRETHODNO FINANCIRANJE
Članak 5.
Prijedlog Osiguravatelja ﬁnancijskih sredstava
mora biti utemeljen na Odluci o izradi II. Izmjena i
dopuna UPU naselja Dolac ( Sl. vjesnik 03/14 i 04/17)
objavljenoj u Službenom vjesniku Općine Primošten“
broj 5/17 i važećim pravnim propisima, u protivnom
ne obvezuju Općinu i Izrađivača plana.
ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 6.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Općina
temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi
(„ Narodne novine“ 120/16) ) u postupku jednostavne
nabave temeljem članka 5. stavka 2. točke b./ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/18) i Zaključku
Općinskog Načelnika Općine Primošten iz članka 1.
ovog Ugovora, donijeti Odluku o nabavi izrade II.
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac te sklopiti odgovarajući trostrani ugovor kojem će ugovorne strane biti Općima kao Naručitelj,
Osiguravatelj sredstava i Izrađivač predmetnog urbanističkog plana.
Sastavni dio ovog Ugovora su:
a.) Zaključak Općinskog Načelnika o prethodnom
ﬁnanciranju izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja naselja Dolac, Klasa:350-06/18-02/1;
Ur.broj: 2182/02-02-18-2 od dana 28. veljače 2018.
godine i
b.) Troškovnik - ponuda “ ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11; OIB: 02095263263, službeno
zaprimljena dana 05. rujna 2017. godine pod rednim
brojem 2572, koju će izradu po sklapanju ovog Ugovora, Općina Primošten trostranim ugovorom iz stavka 1. ovog članka izravno naručiti. Predmetna izrada
podrazumijeva izradu u šest istovjetnih primjeraka
uvezanih u format mape A4 te u odgovarajućem digitalnom obliku / 6 primjeraka CD-a sa cjelokupnom
sadržajem urbanističkog plana uključujući i troškove
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usklađivanja graﬁčkog dijela predmetnog plana sa Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja ( „
Narodne novine“ broj 115/15) /sve po cijeni od 64.000,00 kuna (slovima: šezdesetčetiritisućekuna) plus PDV
odnosno po ukupnoj nabavnoj cijeni od 80.000,00 kuna ( slovima: osamdesettisućakuna) s uračunatim PDV-om.
Prethodno citirani trošak izrade predmetnog urbanističkog plana služi kao temeljni orijentir jediničnih cijena
koje Općina priznaje Osiguravatelju sredstava kao stvarne troškove izrade II. Izmjena i dopuna UPU naselja
Dolac.
Članak 7.
Trostranim Ugovorom o nabavi iz članka 6. stavka 1. ovog Ugovora ugovorne strane utvrdit će sve bitne
stavke za pružanje predmetnih usluga, rok izvršenja, iznos, način i rok plaćanja budućih troškova izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac.
Članak 8.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će stručnu koordinaciju tijekom izrade svakog pojedinog posla za
Općinu obavljati za to inače zaduženi službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.
Članak 9.
Osiguravatelj sredstava obvezuje se sredstva za usluge izrade urbanističkog plana iz članka 6. stavka 2. točke
b.) prethodno uplatiti najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana obostranog sklapanja ovog Ugovora na IBAN
Općine na broj:
HR3924070001835700004, model plaćanja 68; s pozivom na broj: 5720-OIB Osiguravatelja sredstava, koja
će sredstva Općina namjenski koristiti za plaćanje Izrađivača prema ispostavljenim privremenim situacijama –
računima odnosno konačnom obračunu zadnjom privremenom situacijom - računom.
Porez na dodanu vrijednost plaća se sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („ Narodne
novine „ broj 73/13,99/13, 148/13, 153/13 i 115/16 ).
Članak 10.
Osiguravatelj sredstava obvezuje se za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
naselja Dolac, sukladno prihvaćenom Pismu namjere i zajedničkom interesu da se ubrza realizacija donošenja
istog prethodno bespovratno uplatiti cjelokupni iznos od 80.000,00 kuna ( slovima: osamdesettisućakuna) s
obračunatim PDV-om na IBAN račun Proračuna Općine Primošten na broj: HR3924070001835700004 kod OTP
banke d.d. Zadar ; model plaćanja 68; s pozivom na broj 5720- OIB Osiguravatelja sredstava. Navedena uplata
uvjet je za sklapanje trostranog Ugovora iz članka 7. ovog Ugovora.
POVRAT SREDSTAVA
Članak 11.
Općina Primošten Osiguravatelju sredstava beskamatno će vratiti plaćene troškove iz članka 10. ovog Ugovora na način da se temeljem ovog Ugovora Općina ne obvezuje na isplatu konkretnih troškova niti preuzima
nikakve druge obveze osim one da Osiguravatelju sredstava kroz iznos komunalnog doprinosa prizna iznos stvarnih troškova izrade II. Izmjena i dopuna UPU naselja Dolac do visine vrijednosti od 80.000,00 kuna( slovima:
osamdesettisućakuna) tako da će iste kompenzirati prebijanjem s iznosom obračunatog na ime komunalnog doprinosa kojeg bi Osiguravatelj ﬁnancijskih sredstava, sukladno članku 122. Zakona o gradnji („ Narodne novine„
broj 153/13) inače bio obvezan platiti Općini Primošten u trenutku ishođenja građevinske dozvole za apart –hotel
kojeg namjerava graditi na nekretnini u svom vlasništvu.
Osiguravatelj sredstava ima pravo u bilo kojem trenutku odustati od izrade konkretnog urbanističkog plana u
smislu daljnju provedbe izrade ali se sklapanjem ovog Ugovora odriče prava na naknadu nastalih troškova koje
je inicirao Pismom namjere.
Naručitelj- Općina ne snosi nikakvu materijalnu odgovornost odnosno nema obvezu nadoknade troškova
izrade predmetnog urbanističkog plana prema Osiguravatelju sredstava i/ili trećim osobama u slučaju obustave
postupka izrade i donošenja plana uslijed više sile odnosno po sili zakona kao posljedice akta javnopravnog tijela
čije je sudjelovanje u izradi i donošenju plana pravno propisano.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ugovorne strane suglasne su da će troškove eventualne izrade drugih elaborata, ukoliko njihova izrada bude
nužna za izradu i donošenje konkretnog urbanističkog plana biti predmetom zasebnog ugovora.
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Članak 13.
Sve eventualne sporove proizišle iz ovog Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, u protivnom stranke ugovaraju nadležnost suda u Šibeniku.
Članak 14.
Ugovorne strane danom sklapanja Ovog Ugovora preuzimaju sva prava i obveze po istom.
Članak 15.
Ovaj Ugovor objavit će se u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Članak 16.
Ovaj Ugovor sklopljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 2 ( dva ) primjerka za Investitora a
preostala 4 (četiri) primjerka za Općinu Primošten.
Klasa:350-06/18-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-18-4
Primošten, 08. ožujka 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
zast. po Opć. Načelniku
Stipi Petrina

OSIGURAVATELJ SREDSTAVA
„PALM BEACH CORPORATE“d.o.o.
zast. po Dir. Marini Jurić
____________________
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OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, Primošten, OIB: 16878804200; zast. po Načelniku Stipi Petrina (u
daljnjem tekstu : Općina ) s jedne strane
i
JOSIP JURIĆ iz Primoštena, Kamenar 9a; OIB: 61176387057, (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj sredstava)
s druge strane,
dana 27. travnja 2018. godine sklapaju:

UGOVOR
o prethodnom ﬁnanciranju izrade
II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Ugostiteljsko turističke zone Aurora - Zona T2 - turističko naselje
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ugovorne strane pristupaju sklapanju ovog Ugovora temeljem članka 167. Zakona o prostornom uređenju
(„ Narodne novine „ broj 153/13 i 65/17), članka 33. 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. text, 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 147/14 i 36/15) i
Zaključka Općinskog Načelnika o prethodnom ﬁnanciranju izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Ugostiteljsko turističke zone Aurora -ZONA T2 - turističko naselje , Klasa:350-06/18-02/2; Ur.broj:
2182/02-02-18-2 od dana 27. travnja 2018. godine.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da postoji zajednički interes za uređenje građevinskog zemljišta u naselju
Kamenar imajući u vidu da je Općinsko vijeće Općine Primošten 27. travnja tekuće godine donijelo . Odluka o
izradi Urbanističkog plana uređenja „ Aurora“ i stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko – turističke zone Aurora - Zona T2 – turističko naselje( Službeni vjesnik Šibensko kninske županije 13/10 ),
Klasa:350-02/18-01/1, Urbroj: 2182/02-01-18-1.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

Članak 3.

1/ da Osiguravatelj sredstava sukladno Prostornom planu uređenja Općine Primošten odnosno II. Izmjenama
i dopunama UPU Ugostiteljsko turističke zone Aurora -ZONA T2 - turističko naselje namjerava izgraditi više
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stambenih objekata za stanovanje i najam koje planira izgraditi na području Kamenar.na nekretninama
u svom vlasništvu koje se nalaze na području obuhvaćenom konkretnim urbanističkim planom;
2/ da je Osiguravatelj ﬁnancijskih sredstava izrazio spremnost da ﬁnancira izradu prostorno planske
dokumentacije - II. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Aurora
-ZONA T2 - turističko naselje za koju je Općinsko
vijeće Općine Primošten donijelo Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „ Aurora“ i stavljanju van
snage Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko –
turističke zone Aurora - Zona T2 – turističko naselje(
Službeni vjesnik Šibensko kninske županije 13/10 ),
Klasa:350-02/18-01/1, Urbroj: 2182/02-01-18-1,
3/Osiguravatelj sredstava sklapanjem ovog Ugovora ne stječe nikakve pogodnosti niti privilegije u odnosu na ostale korisnike prostora već je u obostranom
interesu ubrzana realizaciju poboljšanja reda u prostoru povećanjem postojeće kvalitete i potencijala turističkih kapaciteta kojima će se pribrojati više stambenih objekata za stanovanje i najam Osiguravatelja
sredstava koje planira izgraditi na tom području.
Članak 4.
Osiguravatelj sredstava preuzima obvezu da sam
o svom trošku ﬁnancira izradu II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke
zone Aurora -ZONA T2 - turističko naselje, sve sukladno važećoj zakonskoj regulativi i proceduri propisanoj za izradu i donošenja prostornih dokumenata,
koja kao takva ostaje isključivo vlasništvo Općine Primošten.
PRIPREME ZA PRETHODNO FINANCIRANJE
Članak 5.
Prijedlog Osiguravatelja ﬁnancijskih sredstava
mora biti utemeljen na Odluci o izradi II. Izmjena i
dopuna UPU uređenja „ Aurora“ i stavljanju van
snage Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko –
turističke zone Aurora - Zona T2 – turističko naselje(
Službeni vjesnik Šibensko kninske županije 13/10 ),
Klasa:350-02/18-01/1, Urbroj: 2182/02-01-18-1. te
važećim pravnim propisima, u protivnom ne obvezuje
Općinu i Izrađivača plana.
ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 6.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će Općina
temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine“ 120/16) ) u postupku jednostavne nabave temeljem članka 5. stavka 2. točke b./
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/18) i
Zaključku Općinskog Načelnika Općine Primošten
iz članka 1. ovog Ugovora, donijeti Odluku o nabavi izrade predmetnih Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Aurora Ugostiteljsko – turističke zone
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Aurora - Zona T2 – turističko naselje te sklopiti odgovarajući trostrani ugovor kojem će ugovorne strane
biti Općima kao Naručitelj, Osiguravatelj sredstava i
Izrađivač predmetnog urbanističkog plana.
Sastavni dio ovog Ugovora su:
c.) Zaključak Općinskog Načelnika o prethodnom
ﬁnanciranju izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja , Klasa:350-06/18-02/2; Ur.broj:
2182/02-02-18-2 od dana 27. travnja 2018. godine i
d.) Troškovnik - ponuda “ ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11; OIB:
02095263263, službeno zaprimljena dana 18.
travnja 2018. godine pod rednim brojem 974, koju će
izradu po sklapanju ovog Ugovora, Općina Primošte
trostranim ugovorom iz stavka 1. ovog članka izravno naručiti. Predmetna izrada podrazumijeva izradu
u šest istovjetnih primjeraka uvezanih u format mape
A4 te u odgovarajućem digitalnom obliku / 6 primjeraka CD-a sa cjelokupnom sadržajem urbanističkog
plana uključujući i troškove usklađivanja graﬁčkog dijela predmetnog plana sa Uredbom o informacijskom
sustavu prostornog uređenja ( „ Narodne novine“ broj
115/15) /sve po cijeni od 36.000,00 kuna (slovima:
tridesetšesttisućakuna) plus PDV odnosno po ukupnoj
nabavnoj cijeni od 45.000,00 kuna ( slovima: četrdesetpettisućakuna) s uračunatim PDV-om.
Prethodno citirani trošak izrade predmetnog urbanističkog plana služi kao temeljni orijentir jediničnih
cijena koje Općina priznaje Osiguravatelju sredstava
kao stvarne troškove izrade II. Izmjena i dopuna UPU
Ugostiteljsko turističke zone Aurora - Zona T2 - turističko naselje.
.
Članak 7.
Trostranim Ugovorom o nabavi iz članka 6. stavka
1. ovog Ugovora ugovorne strane utvrdit će sve bitne
stavke za pružanje predmetnih usluga, rok izvršenja,
iznos, način i rok plaćanja budućih troškova izrade II.
Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Aurora - Zona T2 - turističko
naselje.
Članak 8.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će stručnu
koordinaciju tijekom izrade svakog pojedinog posla za
Općinu obavljati za to inače zaduženi službenik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.
Članak 9.
Osiguravatelj sredstava obvezuje se sredstva za
usluge izrade urbanističkog plana iz članka 6. stavka 2.
točke b.) prethodno uplatiti u roku od sedam (7) dana
od dana obostranog sklapanja ovog Ugovora na IBAN
Općine na broj: HR3924070001835700004, model
plaćanja 68; s pozivom na broj: 5720-OIB Osiguravatelja sredstava, koja će sredstva Općina namjenski
koristiti za plaćanje Izrađivača prema ispostavljenim privremenim situacijama – računima odnosno
konačnom obračunu zadnjom privremenom situacijom - računom.
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Porez na dodanu vrijednost plaća se sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („ Narodne
novine „ broj 73/13,99/13, 148/13, 153/13 i 115/16 ).
Članak 10.
Osiguravatelj sredstava obvezuje se za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Ugostiteljsko turističke zone Aurora -ZONA T2 - turističko naselje, sukladno prihvaćenom Pismu namjere i
zajedničkom interesu da se ubrza realizacija donošenja istog prethodno bespovratno uplatiti cjelokupni iznos
od 45.000,00 kuna ( slovima: četrdesetpettisućakuna) s obračunatim PDV-om na IBAN račun Proračuna Općine
Primošten. Navedena uplata uvjet je za sklapanje trostranog Ugovora iz članka 7. ovog Ugovora.
POVRAT SREDSTAVA
Članak 11.
Općina Primošten Osiguravatelju sredstava beskamatno će vratiti plaćene troškove iz članka 10. ovog Ugovora na način da se temeljem ovog Ugovora Općina ne obvezuje na isplatu konkretnih troškova niti preuzima
nikakve druge obveze osim one da Osiguravatelju sredstava kroz iznos komunalnog doprinosa prizna iznos
stvarnih troškova izrade II. Izmjena i dopuna UPU Ugostiteljsko turističke zone Aurora -ZONA T2 - turističko
naselje do visine vrijednosti od 45.000,00 kuna ( slovima: četrdesetpettisućakuna) tako da će iste kompenzirati
prebijanjem s iznosom obračunatog na ime komunalnog doprinosa kojeg bi Osiguravatelj ﬁnancijskih sredstava,
sukladno članku 122. Zakona o gradnji („ Narodne novine„ broj 153/13) inače bio obvezan platiti Općini Primošten u trenutku ishođenja građevinske dozvole za više stambenih objekata za stanovanje i najam koje namjerava graditi na nekretninama u svom vlasništvu.
Osiguravatelj sredstava ima pravo u bilo kojem trenutku odustati od izrade konkretnog urbanističkog plana u
smislu daljnju provedbe izrade ali se sklapanjem ovog Ugovora odriče prava na naknadu nastalih troškova koje
je inicirao Pismom namjere.
Naručitelj - Općina ne snosi nikakvu materijalnu odgovornost odnosno nema obvezu nadoknade troškova
izrade predmetnog urbanističkog plana prema Osiguravatelju sredstava i/ili trećim osobama u slučaju obustave
postupka izrade i donošenja plana uslijed više sile odnosno po sili zakona kao posljedice akta javnopravnog tijela
čije je sudjelovanje u izradi i donošenju plana pravno propisano.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ugovorne strane suglasne su da će troškove eventualne izrade drugih elaborata, ukoliko njihova izrada bude
nužna za izradu i donošenje konkretnog urbanističkog plana biti predmetom zasebnog ugovora.
Članak 13.
Sve eventualne sporove proizišle iz ovog Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, u protivnom stranke ugovaraju nadležnost suda u Šibeniku.
Članak 14.
Ugovorne strane danom sklapanja Ovog Ugovora preuzimaju sva prava i obveze po istom.
Članak 15.
Ovaj Ugovor objavit će se u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Članak 16.
Ovaj Ugovor sklopljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 2 ( dva ) primjerka za Osiguravatelja
sredstava a preostala 4 (četiri) primjerka za Općinu Primošten.
Klasa:350-06/18-02/2
Ur.broj: 2182/02-02-18-4
Primošten, 27. travnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
zast. po Opć. Načelniku
Stipi Petrina

OSIGURAVATELJ SREDSTAVA
JOSIP JURIĆ
____________________
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Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i čl. 45. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik“ broj: 1/18), općinski načelnik Općine Primošten dana 24. svibnja 2018. godine donosi:

PRAVILNIK
o obradi i zaštiti osobnih podataka
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka Općina Primošten je obveznik primjene Opće uredbe o zaštiti
podataka (EU) 2016/679.
Ovaj pravilnik primjenjuje se na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na
neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava
pohrane.
Članak 2.
Općina Primošten je sukladno čl. 4. Opće uredbe voditelj obrade osobnih podataka koji sam ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili pravom EU.
Članak 3.
U skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:
„osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identiﬁcirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identiﬁkatora kao što su ime, identiﬁkacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identiﬁkator
ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za ﬁzički, ﬁziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni
ili socijalni identitet tog pojedinca
„obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima
osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje,
organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje
prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje
„sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo
da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi
„voditelj obrade” znači ﬁzička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni
pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se
predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;
„primatelj” znači ﬁzička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana.
„treća strana” znači ﬁzička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade
„privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na
njega odnose;
„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi
način obrađivani
„pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati
određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže
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odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu
pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.
Članak 4.
Općina Primošten putem svojih stručnih službi, osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno.
Općina Primošten putem svojih stručnih službi obrađuje samo primjerene i relevantne osobne podatke i to
isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.
Osobne podatke koje Općina Primošten putem svojih stručnih službi obrađuje su točni te se po potrebi
ažuriraju. Oni podaci koji nisu točni Općina Primošten bez odlaganja briše ili ispravlja.
Općina Primošten osobne podatke čuva u obliku koji omogućuje identiﬁkaciju ispitanika i to samo onoliko
dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti
i na dulja razdoblja ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe
znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.
Općina Primošten putem svojih stručnih službi osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od
slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
II. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Članak 5.
Općine Primošten imenuje službenika za zaštitu podataka. Službenik za zaštitu podataka imenuje se iz redova
službenika Općine Primošten.
Kontakt podatke službenika za zaštitu podataka Općine Primošten objavljuje na svojim web stranicama te o
osobi imenovanoj za službenika obavještava nadzorno tijelo.
Službenik za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja službenika općine koji neposredno
obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Opće uredbe, prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti, omoguće prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom.
Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje
dužnosti.
III. OBRADA OSOBNIH PODATAKA
Članak 6.
Općine Primošten osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
- da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha,
- da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka,
- da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza općine,
- da je obrada nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge ﬁzičke osobe,
- da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti
ili
- da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa općine ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka (osobito ako je
ispitanik dijete).
Članak 7.
Privola kojom ispitanik općine daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose mora biti
dobrovoljna, dana u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom
svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.
Ako se radi o obradi osobnih podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina, privolu na način opisanom
u stavku 1. ovog članka daje nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom (roditelj ili zakonski skrbnik djeteta).
Članak 8.
U postupku obrade osobnih podataka Općine Primošten na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno)
ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podata-
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ka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima općine, namjeri predaji osobnih podataka trećim
osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim
podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.
IV. PRAVA ISPITANIKA
Članak 9.
Ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke sadržane u sustavu pohrane Općine Primošten koji se na njega
odnose.
Ispitanik ima pravo ispisa osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose.
Općina Primošten će bez odgađanja, na zahtjev ispitanika ispraviti netočne podatke koji se na njega odnose
odnosno temeljem traženja ispitanika iste dopuniti.
Općina Primošten će bez odgađanja, temeljem zahtjeva ispitanika, provesti brisanje osobnih podataka koji se
na njega odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako
ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji.
Ispitanik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka ima
pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu.
Članak 10.
U svrhu zaštite osobnih podataka Općina Primošten, u svim slučajevima kada je to moguće, a posebice prilikom javnog objavljivanja informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, provodi pseudonimizaciju podataka.
V. SUSTAV POHRANE
Članak 11.
Općina Primošten prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:
− osobni podaci službenika općine (kadrovske evidencije, podaci o radnom vremenu, prijave odjave i sl.)
− osobnih podataka korisnika usluga općine i obveznika općine sukladno zakonima koji uređuju djelokrug
rada jedinice lokalne samouprave odnosno osobne podatke koji se mogu prikupljati u postupcima vezanim uz:
uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu
potrošača,zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području te
ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
− osobnih podatka roditelja/skrbnika djece korisnika usluga općine,
− osobnih podataka o članovima predstavničkog tijela, upravnih i nadzornih odbora ustanova i poduzeća koja
su u vlasništvu odnosno čiji je osnivač općina,
− osobnih podataka o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku ili javnom pozivu koje provodi
općina bilo iz područja radnih odnosa, stipendija, javne nabave, donacija i sponzorstva,
− osobnih podataka podnositelja predstavki, molbi, prijedloga i pritužbi na rad uprave,
− osobnih podataka zahtjevatelja ovjera i potvrda,
− osobnih podataka vanjskih suradnika općine,
− osobnih podataka svih ﬁzičkih i pravnih osoba s kojima općina zaključuje ugovore odnosno koji su evidentirani kao stranke u upravnom, prekršajnom, ovršnom postupku odnosno koji se evidentiraju kao stranke u
sudskim i drugim postupcima kod tijela javne vlasti u kojima je općina stranka u postupku.
Članak 12.
Za osobne podatke navedene u članku 11. ovog članka općina vodi evidenciju aktivnosti obrade koja se nalazi
u prilogu ovog Pravilnika i smatra se njezinim sastavnim dijelom.
Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke:
− ime i kontaktne podatke Općine Primošten, načelnika Općine Primošten i službenika za zaštitu podataka
Općine Primošten
− svrha obrade
− opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
− kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni
− predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka
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TAJNIK

− opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih
mjera za zaštitu podataka
Članak 13.
Načelnik Općine Primošten donosi odluku o osobama zaduženim za obradu i zaštitu osobnih podataka
iz čl. 11. ovog Pravilnika.
VI. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Članak 14.
Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu
zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata zaposlenicima zaduženim za obradu
podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.
Zgrada Općine zaštićena je sustavnom videonadzora.
Članak 15.
Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne
su poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere
zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja,
od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene,
nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja objavljen je na internetskim stranicama općine Primošten
www.primosten.hr te će biti objavljen u idućem broju
Službenog vjesnika Općine Primošten.
KLASA: 935-02718-02/1
URBROJ: 2182/02-02-18-1
Primošten, 24. svibnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik
Općine Primošten“ br. 2/18) u Odluci o komunalnom
redu Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten “ broj 3/16 uočena je tiskarska pogreška i
Tajnik Općine Primošten daje:

I S PRAVAK
U članku 42. stavku 2. Odluke o komunalnom redu
Općine Primošten broj 3/16, umjesto naznake spomenutog grada u dva navrata u citiranom stavku ispravno
je da piše na oba mjesta naznaka „Općine Primošten“
.
Klasa: 363-01/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-3
Primošten, 08.lipnja 2018. godine
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN
TAJNIK OPĆINE
Dijana Rinčić dipl. iur.
____________________
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Izdavač: OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, 22202 PRIMOŠTEN
Uređuje: Stipe Petrina, tel. 022/571-900, fax: 022/571-902
www.primosten.hr, info@primosten.hr
Tisak: PRINT MALENICA j.d.o.o., Šibenik
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