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I.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
140

Na temelju članka 86 i 87. Zakona o proračunu (Narodne novine broj;87/08,136/12, 15/15) i čl.10. i članka
2.točka 1.Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj; 55/04 i 139/10) i članka 33.
Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 1/18 ,2/18) Općinsko vijeće Općine
Primošten na svojoj 9. sjednici održanoj dana 26.lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o zaduženju zbog reﬁnanciranje kredita Općine Primošten
Članak 1.
Općinsko vijeće donosi odluku o reﬁnanciranju postojećeg kredita koji je podignut kod Erste & Steiermarkische bank d.d Rijeka - Ugovor o dugoročnom kreditu broj 2402006-1031260/51226007-5109659777 od
20.11.2013. godine u iznosu od 657 149,48 eura . Ostalo je za isplatu 477.000,00 eura u kn protuvrijednosti.
Članak 2.
Općina Primošten zadužuje se kod OTP banke d.d. po sljedećim uvjetima i iznosu od:
Indikativni uvjeti dugoročnog kredita iz sredstava banke u iznosu do 477.000,00 EUR u kn protuvrijednosti
Korisnik kredita:

OPĆINA PRIMOŠTEN

Opis plasmana:
Vrsta plasmana:

dugoročni kredit iz sredstava banke

Namjena plasmana:

Za refinanciranje dugoročnog kredita Erste banke

Uvjeti plasmana:
Iznos plasmana:

do 477.000,00 EUR obračunato po srednjem tečaju HNB za 1 EUR na dan korištenja

Otplata kredita:

Maksimalno do 31.01.2025.

Poček kredita:

Bez počeka

Način povrata kredita:

U mjesečnim/tromjesečnim ratama

Redovna kamatna stopa:

˗
˗

Interkalarna kamata:
Trošak kreditne usluge:

Naknada za rezervaciju sredstava:

3M EURIBOR +300 bp godišnje promjenjivo, maksimalno 350 bp
Kamata se naplaćuje mjesečno/tromjesečno u razdoblju otplate kredita

U razdoblju korištenja kredita Banka obračunava interkalarnu kamatu u visini
redovne kamate, koja dospijeva i naplaćuje se prilikom stavljanja kredita u otplatu
- ne obračunava se
- ne obračunava se

Osiguranje naplate:
-

-
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Članak.3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten za zaključivanje Ugovora o kreditu nakon dobivanja suglasnosti od
Vlade Republike Hrvatske.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti Vlade RH i objavit će se u Službenom vjesniku
Općine Primošten.
Klasa:403-02/18-01/01
Ur. Broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 26. lipnja 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

II.
OPĆINSKI NAČELNIK
38

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 15. lipnja. 2018. godine donosi:

III. 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, 2/18 i 3/14) mijenjaju se i dopunjuju podaci na način kako u nastavku slijedi:
5. / radovi na zaštiti obale / na način da se iza prethodno navedene oznake
predmeta EV NAB 7/18, 10/18, 12/18,15/18, 22/18, 23/18 , 24/18; tekst nastavlja
slijedećim oznakom „ i 28/18;
8./ radovi javne rasvjete na DC8 iza prethodno navedene oznake
predmeta EV NAB 8/18, ; tekst nastavlja oznakom „ i 31/18;
dok se procijenjena vrijednost bez PDV-a mijenja i glasi: : 246.535,00 kuna
9. / izgradnja nerazvrstanih cesta/ na način da se između prethodno navedene oznake
predmeta EV NAB 11/18, 12/18,17/18 treba dopisati „18/18 i 19/18.“;
11./ izrada prostorno planske dokumentacije / na način da iza već navedene oznake predmeta
EV NAB 14/18 treba dopisati „ i 20/18;
14. / nabava oblaganja betona/ umjesto prethodno navedene oznake predmeta EV NAB
20/18 treba pisati EV NAB 30./18;
16. produžetak vodovodne mreže Dolac umjesto prethodno navedene oznake predmeta EV
NAB 25/18 treba pisati EV NAB 29/18;
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Članak 2.
U nastavku iza dosadašnjeg rednog broj 16. /predmet nabave: produžetak vodovodne mreže Dolac/ nastavlja se tekst rednim brojevima kako slijedi:
17. Predmet nabave: nabava usporivača brzine
CPV: 34996000-5
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 32.200,00.kuna
Redni broj: EV – NAB 25/18
/skraćeni post.- čl. 5. st.1.točka a /
18. Predmet nabave: nabava naknadnih radova na spomeniku Gospe od Loreta
CPV: 45243000-2
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 246.100,49 kuna
Redni broj: EV – NAB 26/18
/skraćeni post.- čl. 5. st.1.točka a /
19. Predmet nabave: izrada kameno betonskih i armirano betonskih zidova i stepenica
CPV: 45262370-5
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 240.860,00.kuna
Redni broj: EV – NAB 30/18
/skraćeni post.- čl. 5. st.1.točka a /
20. Predmet nabave: Radovi javne rasvjete na DC8
CPV: 45317000
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 36.295,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 31/18
/skraćeni post.- čl. 5. st.1.točka a /.
21. Predmet nabave: Radovi asfaltiranja u više navrata u površini od 4000m2
CPV: 45233222-1
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 499.000,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 27/18
/redovni post.- čl. 4./
Članak 3.
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:2182/02-02-18-4
Primošten, 15. lipnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„ broj 153/13 i 65/17),
Odluke 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 i Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13, 1/14 i 4/17)
objavljenoj u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 04/17 i 02/18 i članka 45.Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 1/18 i 2/18) Općinski Načelnik Općine Primošten dana 04. srpnja
2018. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Primošten za javnu raspravu

10. srpnja 2018.
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1. Utvrđuje se Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten za javnu raspravu
(u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
2. Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i graﬁčkog dijela Plana.
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da izvrši objavu
javne rasprave sukladno članku 96. stavku 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj
153/13 i 65/17) u trajanju od 15 dana
4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da dostavi posebnu pisanu obavijest o vremenu
održavanja javne rasprave, sukladno članku 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„ broj 153/13
i 65/17).
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 4/18, oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici: www.primosten.hr
.
Klasa: 350-02/17-02/02
Ur.broj: 2182/02-02-18-25
Primošten, 04. srpnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Primošten, Sv. Josipa broj 7
Tel.: 022/571-910;fax: 022/571-902

OBJAVA
JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Primošten
1. Javna rasprava o prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će od 23.7. 2018. do 6.8.2018. godine.
2. Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa broj 7 u Primoštenu s mogućnošću javnog uvida, svakog radnog dana od 8,00 sati do sati do15,00 sati osim subotom, nedjeljom i blagdanom.
3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 24.7.2018.godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten.
4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe (s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom) primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa danom 6.8.2018. godine do 14,00 sati na adresu: Općina Primošten – Općinski Načelnik , Sv.Josipa broj 7, 22 202 Primošten.
5. U tijeku trajanja javne rasprave u uredskom prostoru Općine Primošten na istaknutom mjestu bit će dostupna knjiga primjedbi u koju zainteresirani mogu iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu poslati.
6. Objava javne rasprave, sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju „Narodne novine“ broj
153/13 i 65/17) objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 4/18, „Slobodnoj Dalmaciji,
oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici: www.primosten.hr, ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
te službenim stranicama Šibensko kninske županije.
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Klasa: 350-02/17-02/02
Ur.broj: 2182/02-02-18-26
Primošten, 05. srpnja 2018. godine

10. srpnja 2018.

Klasa: 350-02/18-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-18-25
Primošten, 05. srpnja 2018. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________

41

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„ broj 153/13),
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „ AURORA“ i stavljanja van snage Urbanističkog plana
uređenja ugostiteljsko turističke zone Aurora –Zona
T2- Turističko naselje ( Službeni glasnik Šibensko
kninske županije 13/10) koja je objavljena u Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 2/18 i članka 45.Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik
Općine Primošten „ broj 1/18 i 2/18) Općinski Načelnik Općine Primošten dana 05.srpnja 2018. godine
donosi:

Z A K LJ U Č A K
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
„ AURORA“ i stavljanju van snage
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko
turističke zone Aurora –Zona T2- Turističko
naselje za javnu raspravu
1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana
uređenja ‘’Aurora’’ i stavljanje van snage Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Aurora
–Zona T2- Turističko naselje za javnu raspravu (u
daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
2. Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i
graﬁčkog dijela Plana.
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Primošten da izvrši objavu javne rasprave sukladno
članku 96. stavku 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) u trajanju
od 30 dana za Prijedlog Urbanističkog plana uređenja
‘’Aurora’’ i u trajanju od 15 dana za stavljanje van
snage Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Aurora –Zona T2- Turističko naselje.
4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Primošten da dostavi posebnu pisanu obavijest o vremenu održavanja javne rasprave, sukladno članku 97.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„
broj 153/13 i 65/17).
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 4/18, oglasnoj ploči općine i služnoj web
stranici: www.primosten.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Primošten, Sv. Josipa broj 7
Tel.: 022/571-910;fax: 022/571-902

OBJAVA
JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja
„AURORA“ i stavljanju van snage
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko
turističke zone Aurora –Zona T2- Turističko
naselje
1.Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „AURORA“ trajat će od 23.7.2018. do
23.8.2018.godine.
2.Javna rasprava o stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko Turističke zone
Aurora –Zona T2- Turističko naselje trajat će od
23.7.2018. do 6.8.2018.godine.
3. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „AURORA“ te važeći Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke zone Aurora –Zona T2- Turističko
naselje biti će izloženi u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa 7 u Primoštenu, s mogućnošću
javnog uvida, svakog radnog dana od 8,00 sati do
15,00 sati osim subotom, nedjeljom i blagdanom.
4. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog
plana uređenja „AURORA“ i stavljanju Van snage
Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke
zone Aurora –Zona T2- Turističko naselje održat će
se dana 24.7.2018. godine s početkom u 11,30 sati u
prostorijama Općine Primošten - Ured načelnika.
5. Pisana očitovanja , prijedlozi, i primjedbe (s
imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom) za Prijedlog Urbanističkog plana uređenja
„AURORA“ primaju se bez obzira na način dostave,
zaključno sa danom 23.8.2018. godine do 14,00
sati, a za stavljanje van snage Urbanističkog plana
uređenja ugostiteljsko turističke zone Aurora –Zona
T2- Turističko naselje zaključno sa danom 6.8.2018.
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godine do 14,00 sati, na adresu: Općina Primošten
– Općinski Načelnik , Sv. Josipa7, 22 202 Primošten.
6. U tijeku trajanja javne rasprave u uredskom
prostoru Općine Primošten na istaknutom mjestu bit
će istaknuta knjiga primjedbi za Prijedlog Urbanističkog plana uređenja „AURORA“ i knjiga primjedbi
za stavljanje van snage Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko turističke zone Aurora –Zona T2- Turističko naselje u koje zainteresirani mogu iznijeti
svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu
poslati.
7. Objava javne rasprave, sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju „Narodne novine“ broj
153/13 i 65/17) objavit će se u „Službenom vjesniku
Općine Primošten“ broj 4/18, „Slobodnoj Dalmaciji,
oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici:
www.primosten.hr, ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja te službenim stranicama Šibensko kninske županije .
Klasa: 350-02/18-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-18-26
Primošten, 05. srpnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„ broj 153/13 i 65/17),
Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja naselja Dolac (Službeni vjesnik Općine
Primošten broj 03/14) objavljenoj u Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 2/18 i članka 45.Statuta
Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 1/18 i 2/18) Općinski Načelnik Općine
Primošten dana 05.srpnja 2018. godine donosi:

Z A K LJ U Č A K
o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja
naselja Dolac za javnu raspravu
1.Utvrđuje se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac za javnu
raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
2. Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i
graﬁčkog dijela Plana.
3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Primošten da izvrši objavu javne rasprave sukladno
članku 96. stavku 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) u trajanju
od 8 dana.
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4. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Primošten da dostavi posebnu pisanu obavijest o vremenu održavanja javne rasprave, sukladno članku 97.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„
broj 153/13 i 65/17).
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 4/18, oglasnoj ploči općine i služnoj web
stranici: www.primosten.hr
Klasa: 350-02/16-01/2
Ur.broj: 2182/02-02-18-25
Primošten, 05. srpnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Primošten, Sv. Josipa broj 7
Tel.: 022/571-910; fax: 022/571-902

OBJAVA
JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja
naselja Dolac
1. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac ( u
daljnjem tekstu: Prijedlog Plana ) trajat će od
23.7.2018. do 31.7.2018.godine.
2. Prijedlog Plana biti će izložen u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa 7 u Primoštenu, s
mogućnošću javnog uvida, svakog radnog dana od
8,00 sati do 15,00 sati osim subotom, nedjeljom i
blagdanom.
3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat
će se dana 24.7.2018. godine s početkom u 12,00 sati
u prostorijama Općine Primošten - Ured načelnika.
4. Pisana očitovanja , prijedlozi, i primjedbe (s
imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom) primaju se
bez obzira na način dostave,
zaključno sa danom 31.7.2018. godine do 14,00
sati na adresu: Općina Primošten – Općinski Načelnik , Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten.
5. U tijeku trajanja javne rasprave u uredskom
prostoru Općine Primošten na istaknutom mjestu bit
će istaknuta knjiga primjedbi u koju zainteresirani
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mogu iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu poslati.
6. Objava javne rasprave, sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju „Narodne novine“ broj
153/13 i 65/17) objavit će se u „Službenom vjesniku
Općine Primošten“ broj 4/18, „Slobodnoj Dalmaciji,
oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici:
www.primosten.hr, ministarstva graditeljstva i
prostornog uređenja te službenim stranicama Šibensko kninske županije .
Klasa: 350-02/16-01/2
Ur.broj: 2182/02-02-18-26
Primošten, 05. srpnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 42. stavak 4. Zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi (« Narodne
novine « broj 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 i članka 48. stavka1. točke 1. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/18 i 2/18) Općinski Načelnik Općine
Primošten donosi:

ODLUKU
o obustavi od primjene IV. Izmjene i dopune
Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Primošten
„Službeni vjesniku Općine Primošten„ broj 3/18
1. Obustavlja se od primjene IV. Izmjene i dopune
Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten, Klasa: 372-01/09-01/3;
Ur. broj: 2182/02-01-18-5, objavljena u Službenom
vjesniku Općine Primošten„ broj 3/18, koju je donijelo
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj redovitoj
8. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine jer
je doneseni opći akt suprotan članku 6. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
.(«Narodne novine„ broj 125/11 i 64/15).
2. Nalaže se Općinskom vijeću Općine Primošten
da u roku od 8 dana uočene nedostatke ukloni odnosno
poništi citiranu Odluku („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/18). Ukoliko Općinsko vijeće Općine
Primošten to ne učini Načelnik će sukladno članku 48.
stavku 1. o tome obavijestiti predstojnicu Državne uprave u Šibensko kninskoj županiji.
3. Ova Odluka o obustavi skupa s preslikom obustavljene citirane Odluke bez odlaganja dostavit će se:
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Predstojnici Ureda državne uprave Šibensko – kninske županije - Editi Grubišić dipl. iur., Predsjedniku
Općinskog vijeća Općine Primošten – Jeri Gracin i nadležnom ministarstvu.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O b r a z l o ž e nj e
Neposrednim uvidom u IV. Izmjene i dopune
Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten, Klasa: 372-01/09-01/3;
Ur. broj: 2182/02-01-18-5, objavljene u Službenom
vjesniku Općine Primošten„ broj 3/18, koje je donijelo
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj redovitoj 8. sjednici održanoj dana 08. lipnja 2018. godine
Općinski načelnik je utvrdio da je povrijeđena odredba čl. 6. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora .(«Narodne novine„ broj 125/11
i 64/15).
Načelnik Općine Primošten nedvojbeno je utvrdio
da, budući je člankom 6. stavkom 2. Zakona o zakupu
i kupoprodaji poslovnog prostora izričito propisano
da se samo u iznimnim slučajevima ugovor o zakupu
poslovnog prostora sklapa bez javnog natječaja kada
ga međusobno sklapaju Republika Hrvatska i jedinice
lokalne samouprave odnosno jedinice područne / regionalne / samouprave te pravne osobe u vlasništvu
ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno pravne osobe u vlasništvu odnosno pretežitom
vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako je to u
interesi i cilju općeg gospodarskog i socijalnog
napretka njenih građana.
Dakle sukladno zakonskoj regulativi, poslovni
prostor redovito se daje se u zakup putem javnog natječaja.
Načelnik Općine Primošten i pored toga što se
startu imalo isključivu namjeru omogućiti prostor u
kojem bi struka pružala potrebitima psihološku pomoć, logopedski tertman, edukacijske i organizacijske aktivnosti što omogućuje pozitivne promjene
uključujući i rano otkrivanje i odgovarajuću intervenciju ovoj osobito ranjivoj skupini građana s područja Općine Primošten kojoj je ista neophodna , neposrednim uvidom u opći akt kojeg je Općinsko vijeće
Općine Primošten donijelo ishitreno i mimo zakonom
propisane odredbe nikako ne smije biti donijeto po
cijeni kršenja zakonitosti.
Obustavljeni akt ne može smatrati valjanim budući
nije sukladno odredbama članka 6. stavka 2. Zakona
(«Narodne novine„ broj 125/11 i 64/15).
Načelnik je u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine iskoristio je ostavljenu pravnu
mogućnost obustave od primjene naprijed citiranog
akta, budući je ocijenio da postoji povreda važećih
zakonskih propisa u sadržaju istog te sukladno odredbi
članka 48. stavka 1. točke 1. Statuta Općine Primošten
(u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga
općine iskoristio ovu pravnu mogućnost obustave od

10. srpnja 2018.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

primjene općeg akta budući je ocijenio da postoji
povreda važećih zakonskih propisa u sadržaju istog. .
Slijedom naprijed iznijetog opći akt je manjkav,
postavlja se pitanje njegove provedivosti, i istog
se smatra nezakonitim te ga je kao takvog Načelnik
Općine Primošten , sukladno uvodnom naprijed navedenom i citiranom propisu Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi smatrao potrebnim
obustaviti od primjene kako je to odlučeno u izreci
ove Odluke.
Klasa: 040-01/18-02/01
Ur.broj: 2182/02-02-18-3
Primošten, 09. srpnja 2013. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1718,
2718 i 3718), temeljem odredbe članka 47. Zakona o
prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“
br: 41/18) i Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila
kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za
vlastite potrebe („Narodne novine“ br.:50/18), općinski načelnik Općine Primošten, donosi:

ODLUKU
o stajalištima za autotaksi prijevoz putnika i
nadzoru autotaksi prijevoza
u unutarnjem cestovnom prometu
u Općini Primošten
1. Pravne i ﬁzičke osobe obrtnici - imatelji
dozvole za autotaksi prijevoz putnika u unutarnjem
cestovnom prometu u Općini Primošten, isključivo
radi zaustavljanja u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika
ovlašteni su koristiti stajališta namijenjena za vozila
javnog prijevoza i autotaksi stajališta.
- Stajališta namijenjena za vozila javnog prijevoza
nalaze se u Zagrebačkoj ulici s ukupno šest (6) mjesta
i ulici Varoš (prema Trgu don Ive Šarića) s ukupno dva
(2) mjesta i posebno su označena.
2. Nadzor nad obavljanjem autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu u Općini Primošten provodi Komunalna služba Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten odnosno;
- Referent Komunalni redar
- Referent Prometni redar.
3. U obavljanju nadzora iz točke 2. ovog članka
komunalni i/ili prometni redari Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten imaju ovlast pregleda
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dokumentacije, licencije, dozvola, vozila i vozača. U
slučaju utvrđenih nepravilnosti službenici su obvezni
o tome sastaviti pisano izvješće i dostaviti ga inspekciji cestovnog prometa na daljnje postupanje.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se na internetskim stranicama općine www.
primosten.hr i u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Obrazloženje
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu
(„Narodne novine“ br: 41/18) i Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne
novine“ br.:50/18), utvrđeni su posebni uvjeti za
obavljanje za autotaksi prijevoza putnika. Nadzor nad
autotaksi prijevozom putnika u unutarnjem cestovnom prometu obavlja Komunalna služba Općine Primošten. Autotaksi prijevoz putnika obavlja se tako da
prijevoznik koji obavlja djelatnost autotaksi prijevoza
smije ukrcati putnika i započeti prijevoz samo na području jedinice lokalne samouprave, za koju ima dozvolu. Komunalna služba Općine Primošten ovlaštena
je provoditi nadzor nad dokumentacijom, licencijama,
dozvolama, vozilima i vozačima te u slučaju utvrđenih
nepravilnosti službenici su obvezni o tome sastaviti
pisano izvješće i dostaviti ga inspekciji cestovnog prometa na daljnje postupanje.
KLASA: UP/I-340-01/18-2/1
URBROJ: 2182/02-02/18-02/1
Primošten, 4. srpnja 2018.godine.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1718,
2718 i 3718), temeljem odredbe članka 47. St.7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne
novine“ br: 41/18) i Pravilnika o posebnim uvjetima za
vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne novine“ br.:50/18),
općinski načelnik Općine Primošten, donosi:

ODLUKU
o visini naknade za izdavanje dozvole za
autotaksi prijevoz putnika
u unutarnjem cestovnom prometu
1. Naknada za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu u Općini Primošten iznosi 519,80 kn, a što prema zadnje objavljenom podatku o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj
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neto plaći za Šibensko-kninsku županiju, Državnog
zavoda za statistiku, predstavlja jednu desetinu iznosa
od 5.198,00 kn.
2. Naknadu iz čl. 1. ove odluke podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu a koji
ispunjava uvjete iz Pravilnika o posebnim uvjetima
za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i
prijevoz za vlastite potrebe – dalje u tekstu Pravilnik
(„Narodne novine“ br.:50/18), dužan je jednokratno
uplatiti u korist proračuna Općine Primošten.
3. Naknada se isplaćuje u roku od 15 dana od
dana pravomoćnosti rješenja o dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza iz čl.1. ove odluke, uplatom u
proračun Općine Primošten na žiro račun broj: IBAN
HR3924070001835700004 model HR
poziv na
broj – OIB.
4. Zadužuje se Pravna služba Jedinstvenog upravnog odjela da sukladno uvjetima utvrđenim u Pravilniku podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju uvjete
izradi Rješenje o obavljanju autotaksi prijevoza.
5. Zadužuje se Financijsko-računovodstvena služba Jedinstvenog upravnog odjela da prati naplatu naknade iz čl.1. u svezi čl. 5. te o istom obavijesti Pravnu
službu.
6. Zadužuje se Komunalna služba Jedinstvenog upravnog odjela da po pravomoćnosti Rješenja iz čl.4.
izradi Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza.
7. Rješenje i Dozvola iz ove odluke izdaju se u
dovoljnom broju primjeraka za podnositelja zahtjeva
i službe JUO.
8. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se na internetskim stranicama Općine Primošten i u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Obrazloženje
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu
(„Narodne novine“ br: 41/18) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe („Narodne
novine“ br.:50/18), utvrđeni su posebni uvjeti za
obavljanje za autotaksi prijevoza putnika. Autotaksi
prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
obavlja se na temelju licencije za autotaksi prijevoz
putnika i dozvole za autotaksi prijevoz putnika. Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza rješenjem izdaje nadležno upravno tijelo za promet jedinice lokalne
samouprave odnosno Jedinstveni upravni odjel Općine
Primošten. Dozvola za autotaksi prijevoz putnika izdaje pravnoj ili ﬁzičkoj osobi – obrtniku koja ima važeću
licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje zahtjeva
za izdavanje dozvole. Općina Primošten ne može
ograničiti broj izdanih dozvola na svom području. Za-
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konom je propisano da najviša naknada za izdavanje
dozvole ne može biti viša od jedne desetine prosječne
mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u jedinici lokalne samouprave, za posljednji mjesec za koji
su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole. Prema Izvodu Državnog
zavoda za statistiku (DSZ), pod Zaposlenost i plaće
- pregled po županijama, zadnji objavljeni podatak o
neto plaćama po županijama je za 2015. godinu, a koji
je za Šibensko-kninsku županiju iznosio 5.198,00 kn,
iz čega proizlazi da 519,80 kn predstavlja jednu desetinu iznosa koji se uzima u obzir za obračun naknade za
izdavanje autotaksi dozvole. Naime, Državni zavod za
statistiku ne prati podatke o plaćama po općinama/gradovima. Podaci o plaćama raspoloživi su samo do razine županija i raspoloživi su samo na godišnjoj razini.
Dakle, kako ne postoji podatak o prosječnoj mjesečnoj
isplaćenoj netoplaći u pravnim osobama u jedinici lokalne samouprave uzima se u obzir najrelevantniji objavljeni podatak Državnog zavoda za statistiku.
Pravna osoba ili ﬁzička osoba – obrtnik ovlašten je
Općini Primošten podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole u pisanom ili u elektroničkom obliku na službeni mail info@primosten.hr .Uz zahtjev treba priložiti
presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika.
Ako podnositelj urednog zahtjeva ispunjava propisane uvjete, JUO Primošten u roku od 15 dana od dana
podnošenja urednog zahtjeva izdaje rješenje o dozvoli
za obavljanje autotaksi prijevoza te po uplati naknade
podnositelju zahtjeva dostavlja izvornik dozvole. U
slučaju da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za
dobivanje dozvole izdaje se Rješenje kojim se zahtjev za izdavanje dozvole odbija. Financijska služba
zadužena je za praćenje naplate naknade u skladu s
ovom odlukom dok izdavanje i evidenciju dozvola za
obavljanje autotaksi prijevoza vrši Komunalna službe
Jedinstvenog upravnog odjel Općine Primošten.
KLASA: UP/I-340-01/18-2/1
URBROJ: 2182/02-02/18-02/1
Primošten, 4. srpnja 2018.godine.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.
____________________

III.
TAJNIK
3

Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni
vjesnik Općine Primošten“ br. 2/18) u Odluci o izmjeni i dopuni odluke 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 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“
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broj 3/13, 1/14 i 4/17) koja je objavljena u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 2/18 uočena je
tiskarska pogreška te Tajnik Općine Primošten daje:

I S PRAVAK
U članku 11. stavku 1. točki 3. Odluke o izmjeni
i dopuni odluke 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 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“
broj 3/13, 1/14 i 4/17) koja je objavljena u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 2/18 briše se
podatak o roku trajanja javne rasprave koji je glasio
„ – Javna rasprava: 8 dana“ tako da
ispravljen treba da glasi„ – Javna rasprava: 15
dana“ .
Klasa: 350-02/17-02/02
Ur.broj: 2182/02-03-18-4
Primošten, 04. srpnja 2018. god
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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