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I.
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PRIMOŠTEN

28
Na temelju članka 35. Stavak 1. Točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/098, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), i članka 
33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine 
Primošten na 14. hitnoj sjednici održanog dana 15. veljače 2019. godine, daje: 

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE 
članka 2. Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu 

na području Općine Primošten
KLASA: 410-10/19-01/01 URBROJ: 2182/02-01-19-2

od dana 18. siječnja 2019. godine

I. Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 12. sjednici održanoj dana 18. siječnja 2019. godine donijelo 
je Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Primošten Klasa: 410-10/19-01/01 Ur.broj: 
2182/02-01-19-1 Odluka je objavljena u Službenom vjesniku Općine Primošten broj: 1/19 i dostavljena na-
dležnim tijelima.

Predmetna odluka odnosila se na obvezu utvrđivanja visine paušalnog poreza poreznih obveznika za djelat-
nost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu, po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i 
kamp odmorištu te objektu za robinzonski smještaj koje ne može biti manji od 150,00 kuna niti veći od 1.500,00 
kuna sve sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj: 115/16) odnosno odredba-
ma Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je objavljen u Narodnim novinama broj 
106 od 26. studenog 2018. godine a stupio na snagu 3. siječnja 2019. godine. 

Sukladno Statutu odnosno Poslovniku Općinskog vijeća, predlagatelj, Općinski načelnik predložio je Općins-
kom vijeću Općine Primošten, da iznos „paušala“ - paušalnog poreza na djelatnost iznajmljivanja i organiziranja 
smještaja u turizmu, po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i kamp odmorištu te objektu za rob-
inzonski smještaj, ostane isti kao što je bio za 2018. godinu. 

Općinsko vijeće Općine Primošten, jednoglasno je usvojilo tako predloženu Odluku o visini paušalnog pore-
za po krevetu na području Općine Primošten pa je paušalni porez za porezne obveznike na djelatnost iznajml-
jivanja i organiziranja u turizmu, na području Općine Primošten, odnosno za sva naselja odnosno mjesta u općini, 
u 2019. godini, ostao jednak utvrđenom iznosu poreza koji se na porezne obveznike primjenjivao u 2018. godini.

Općinsko vijeće je sukladno ovlastima koja proizlaze iz Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ broj 1/18 i 2/18) u svezi Zakona o područjima županija, gradova i općine u Republici Hrvatskoj 
(„Narodne novine“ broj: 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44713, 45/13 i 110/15) i Statuta 
Općine Primošten koji određuje naselja i mjesta na području općine u 2018. godini paušalni porez za mjesto Pri-
mošten, po krevetu odredilo u iznosu od 300,00 kuna a za kamp i robinzonski smještaj porez je iznosio 354,00 
kune.

Iznos paušalnog porezna za ostala naselja na području Općine Primošten, kolokvijalno nazvana „Primošten 
burnji“ a koja se odnose na naselja Kruševo, Primošten Burnji, Široke, Vadalj i Vezac  (Gornji i Donji) odnosno 
mjesta Bilo, Dolac, Draga, Kalina, Ložnice, Milišine, Prhovo, Stavor, Supljak i Tribešić, porez u 2018. godini, 
po krevetu, iznosio je 210,00 kuna a za kamp i robinzonski smještaj, iznosio je 245,00 kuna.

II. Slijedom navedenog, članak 2. Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Primošten 
objavljene u Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj: 1/19, opisan kao turistički razred „C“, pod nazivom 
naselja „Primošten Burnji“ odnosi se na slijedeća naselja Kruševo, Primošten Burnji, Široke, Vadalj, Vezac  
(Gornji i Donji) odnosno mjesta Bilo, Dolac, Draga, Kalina, Ložnice, Milišine, Prhovo, Stavor, Supljak i Tribešić 
koja čine sva naselja i mjesta na području Općine Primošten.

III. Vjerodostojno tumačenje čl. 2. Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Pri-
mošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/19) objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten 
i dostaviti nadležnim tijelima.
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KLASA: 410-10/19-01/01
URBROJ: 2182/02-01-19-2
Primošten, 15. veljače 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine“ broj 64/13, 

73/17 i 14/19) i članka 33. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten, 1/18 i 2/18), uz pre-
thodnu  Suglasnost na Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018.-2023. go-
dine Šibensko-kninska županija Upravni odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove  Klasa:351-01/18-01/41, 
Ur.broj: 2182/1-15-19-6 od 28. siječnja 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 14. hitnoj 
sjednici, održanoj dana 15. veljače 2019. godine, donosi:

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten 

za razdoblje od 2018.-2023. godine

Članak 1.
Donosi se Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018.-2023. godine kojeg je izradi-

la ovlaštena tvrtka Vizor d.o.o. ekologija zaštita konzalting, studeni 2018. godine.
Plan Gospodarenja otpadom  iz st.1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i objavit će se u Službenom 

vjesniku Općine Primošten.

Članak 2.
Stupanjem na snagu  ove Odluke  prestaje važiti Odluka o donošenju  Plana gospodarenja otpadom Općine 

Primošten  objavljena u Službenom vjesniku Općine Primošten broj 5/15.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa:351-01/19-01/01
Ur.broj:2182/01-01-19-1
Primošten,15. veljače 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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KRATICE 

 

U ovom dokumentu korištene su slijedeće kratice: 

 

EE otpad Električni i elektronički uređaji i oprema 

EU   Europska unija  

FZOEU  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

JLS   Jedinica/e lokalne samouprave  

MKO   Miješani komunalni otpad 

MRD  Mobilno reciklažno dvorište 

MZOE  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

NN   Narodne novine 

RCGO  Regionalni centar za gospodarenje otpadom  

Općina  Općina Primošten 

Plan  Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave  

Plan RH  Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine 

RD  Reciklažno dvorište  

RH   Republika Hrvatska  

Uredba  Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) 

ZOGO  Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) 

 
POJAŠNJENJE POJMOVA  
     U ovom Planu uporabljeni su pojmovi sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom  

(NN. 94/13 i 73/17) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17): 

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, 

restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih 

proizvoda. 

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan 

otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom 

sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.  

Divlje odlagalište je odlagalište na koje neko naselje, skupina domaćinstava ili pojedina domaćinstva 

unutar neke općine ili grada odlažu svoj otpad na nekontroliran način.  

Građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, 

pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje 

otpadom. 
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Inertni otpad jest otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim kemijskim i/ili biološkim 

promjenama.  

Komunalni otpad jest otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po 

svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.  

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase 

neprikladno sakupljati u sklopu usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada.  

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je 

po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni 

pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.), te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.  

Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili 

dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.  

Neopasni otpad jest otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava.  

Odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i 

svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.  

Obrada otpada jest postupak kojim se u mehaničkom, fizikalnom, termičkom, kemijskom ili 

biološkom procesu, uključujući razvrstavanje, mijenjaju svojstva otpada u svrhu smanjivanja količine 

i/ili opasnih svojstava, te olakšava rukovanje i poboljšava iskoristivost otpada.  

Opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava.  

Oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad 

zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako 

bi ispunio tu svrhu.  
 
Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, 

a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada. Proizvodnim otpadom se ne smatraju 

ostaci iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača. 

Proizvođač otpada jest svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač) i/ili koja 

prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom, mijenja sastav ili svojstva otpada. 

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 

skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.  

Regionalni centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki 

povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. 
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UVOD 
     Odnos prema zbrinjavanju otpada je jedno od mjerila kojim se može prosuđivati o civilizacijskoj, 

političkoj i gospodarstvenoj razvijenosti regije. 

Jedini put u rješavanju problema zbrinjavanja otpada je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja 

otpadom. To obuhvaća, kako formiranje odgovornih tijela na državnoj razini i donošenje legislative, 

tako i izgradnju cjelovitog sustava - od specijaliziranih organizacija za skupljanje i obradu otpada do 

objekata za njegov prihvat, predobradu, te konačno zbrinjavanje.  

     Problem gospodarenja otpadom ne predstavlja problem sam za sebe, njegovo rješenje jedan je od 

preduvjeta ostvarenja strateških gospodarskih ciljeva Republike Hrvatske – privlačnost kao turističkog 

odredišta, te uspostave imidža zemlje proizvodnje zdrave hrane. Uspješnost tih kampanja uvelike ovisi 

o efikasnosti strategije i plana gospodarenja otpadom; dugoročno, turizam mora zbrinuti otpad na 

način da se ne narušava krajobraz, a sa mnoštvom deponija razasutih diljem zemlje, koje ugrožavaju i 

vodene tokove i kvalitetu obradive zemlje stoga posljedično i hrane, Hrvatska ugrožava svoje 

potencijale i kao turističke destinacije i proizvođača zdrave hrane. „Divlje deponije“ su posljedica 

nekontroliranog odlaganja gdje se ocjed, plinovi i ostale tvari iz opasnog i neopasnog otpada 

nekontrolirano šire u okoliš.  

     Osnovni cilj u procesu zbrinjavanja otpada na prostoru Županija i Općina je realizacija cjelovitog 

sustava gospodarenja otpadom sa što manje štetnih utjecaja na zdravlje, okoliš i klimu uz što bolje 

gospodarsko korištenje otpada i što manje trajnog odlaganja neobrađenog otpada.  

     Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom regulira se zasebno kao cjelina u 

pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u više jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave koje mogu sporazumno osigurati zajedničku provedbu mjera 

gospodarenja otpadom. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), 

članka 21., jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti svoje Planove gospodarenja otpadom za 

određeni period primjene (6 godina).  
 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Općina Primošten dužna je na svom području, 

samostalno ili zajedno s drugim JLS osigurati: 

1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada, 

2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada, 

3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako 

odbačenog otpada, 

4. provedbu Nacionalnog Plana gospodarenja otpadom, 

5. donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom Općine Primošten 
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7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada, a ovaj plan gospodarenja otpadom predstavlja 

operativnu uputu kako osigurati sve uvjete koje Zakon od Općine Primošten traži. 

 

Plan gospodarenja otpadom općine Primošten sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 

(NN 94/13 i 73/17) donosi se prema sljedećem postupku: 

1. Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom (Putem medija se izvješćuje javnost o mjestu na 

kojem je nacrt Plana gospodarenja otpadom dostupan te o načinu i vremenu iznošenja 

mišljenja, rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može biti 

kraći od 30 dana od dana objave.)  

2. JLS dužna je za prijedlog plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu suglasnost upravnog 

tijela županije nadležnog za poslove zaštite okoliša. 

3. Nadležno upravno tijelo izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da je prijedlog Plana 

gospodarenja otpadom Općine Primošten usklađen sa odredbama Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom, propisa donesenih na temelju ovog Zakona i Plana gospodarenja 

otpadom RH  

4. Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten usvaja općinsko Vijeće nakon ishođenja 

prethodne suglasnosti. 

5. Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten objavljuje se u službenom glasilu Šibensko – 

Kninske županije 

 

Plan prema čl. 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) sadrži:  

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne 

samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva,  

2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju 

komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,  

3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te 

statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,  

4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,  

5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući 

izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,  

6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,  

7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,  

8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada,  

9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,  

6. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području i 
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11. rokove i nositelje izvršenja Plana.  

 

Pojam gospodarenje otpadom koristi se za otpad generiran ljudskom aktivnošću i općenito se 

poduzima radi smanjena utjecaja rezultata tih aktivnosti na:  

 zdravlje,  

 okoliš,  

 krajobraznu estetiku te u novije vrijeme radi povrata iskoristivog materijala/sirovine.  

Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje i da se 

ne rabe postupci i/ili načini koji bi mogli štetiti okolišu, kako bi se izbjegao: 

 rizik onečišćenja mora i voda, tla i zraka,  

 nastajanje eksplozije ili požara,  

 pojava buke,  

 pojava neugodnih mirisa,  

 ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta,  

 štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti.  

 
 
 
Podaci iz prostorno – planske dokumentacije 

 
Smještaj i naseljenost Općine Primošten 
 
Za Općinu Primošten, važeći je Prostorni plan uređenja Općine Primošten (Službeni glasnik 

općine Primošten 04/17). 

Općina Primošten ukupne površine 58,78 km² smještena je u zemljopisnom središtu hrvatskog 

primorja, u jugoistočnom dijelu Šibensko-kninske Županije. 

Prostor općine Primošten, svojim prirodnim obilježjima i krajobraznom osnovom, može se svrstati u 

posebno vrijedan prostor RH, te kao takav zahtijeva zaštitu i unapređenje temeljnih vrijednosti. 

Općina Primošten je nužno usmjerena ka Šibeniku, kao županijskom središtu s brojnim značajnim 

funkcijama za život stanovnika. Postoji određena, neobvezatna gravitacija ka Splitu kao snažnom 

centru u kojem je moguće zadovoljiti određenu, višu razinu potreba, koje nisu vezane uz 

administrativne i slične obvezatne usluge. 

U odnosu na turističke resurse Primošten pripada primorsko turističkom području i čini turističko 

središte sub regionalnog značenja. 

Pripadnost općine Primošten obalnom području podrazumijeva prihvaćanje principa održivog 

razvitka kao cjelovitog razvojnog koncepta, koji se ogleda u osiguranju stabilnog i trajnog rasta 

10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja 

otpadom,  
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U sastavu Općine je šest (6) naselja: Primošten, Kruševo, Primošten Burnji, Široke, Vadalj i Vezac u 

sklopu kojih su mjesta: Supljak, Prhovo, Draga, Krčulj, Donji i Gornji Vezac, Dolac, Stavor, Kalina, 

Tribešić, Milišine, Ložnice i Bilo 

 

     Prema popisu stanovništva iz 2011. godine (podaci Državnog zavoda za statistiku Republike 

Hrvatske) na području Općine Primošten evidentirano je ukupno 3 754 kućanstava, od toga je 1 100 

stalno naseljenih, 1 410 stanova koji se koriste za odmor, a privremeno nastanjenih ima 196. 

Evidentirano je ukupno 915 stanova u kojima se odvija djelatnost, odnosno stanova za iznajmljivanje 

turistima. 

Prema popisu stanovnika iz 2011. u naselju Primošten živio je 1631 stanovnik, a u ostalim naseljima 

zaobalja ukupno 1197 stanovnika (podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske). 

 
Tablica 1: Prostorni pokazatelji po naseljima  

NASELJE BROJ 
STANOVNIKA 

Primošten 1631 
Primošten Burnji 739 
Široke 154 
Vadalj 93 
Vezac 88 
Kruševo 79 
Ložnice 44 
UKUPNO: 2 828 

životnog standarda i potpunijeg zadovoljavanja osobnih i zajedničkih interesa stanovništva, a 

istovremeno budućim generacijama ostavlja u nasljeđe kvalitetan i očuvan prostor i okoliš, nužan za 

njihov život i razvitak. 
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Slika 1: Položaj Općine Primošten u Šibensko – Kninskoj županiji 

 

Primoštenski prostor nalazi se u fizionomskom pogledu u priobalnom razvojnom težištu, a po 

gospodarsko društvenim obilježjima nalazi se u Primoštensko-rogozničkom razvojnom težištu. Po 

obilježju dominantnih gospodarskih komponenti Primošten pripada onom težištu razvitka u kojem 

dominira i dominirati će turističko-poljoprivredna komponenta razvoja. Primoštensko područje 

smješteno je na razvojnom veznom pravcu Šibenik-Split na jadranskoj razvojnoj okosnici. Do 

prednosti položaja došli su izgradnjom jadranske magistrale (danas D-8) čime je područje povezano s 

regionalnim središtem Šibenikom i makroregionalnim središtem Splitom. Ovi elementi geografskog 

položaja, uz izvanredne prirodne uvjete mogu se danas dobro iskoristiti nađu li se odgovarajuća 

rješenja zaštite okoliša, smještaja sportskih i ribarskih brodova, te odgovarajuće lokacije i vrste 

turističkog smještaja. U odnosu na proces urbanizacije i sustav razvojnih središta Primošten 

predstavlja inicijalno razvojno (lokalno) središte. 

Smještaj Općine Primošten 
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Obilježja reljefa 

     Općina Primošten nalazi se u priobalnom području Šibensko – Kninske županije kojeg 

karakteriziraju uzdužni vapnenački grebeni i dolomitsko-laporne udoline koje se pružaju u smjeru SZ-

JI. Vapnenački grebeni daju osnovno prirodno-geografsko obilježje primorskom kraju malih 

poljodjelskih mogućnosti. S druge pak strane, pojedine udoline (važne za poljoprivredu) zauzimaju 

znatno manje površine, a nalaze se i na području primoštensko-rogozničkih doca.  

 

Klimatska obilježja 

     Područje Županije karakterizirano je različitim tipovima klime, od mediteranske i submediteranske 

do kontinentalne i planinske. Otočno i priobalno područje pod jakim utjecajem Jadranskog mora imaju 

obilježja mediteranske klime, topla/vruća i suha ljeta i blage i vlažne zime. Prema Köppenovoj 

klasifikaciji, koja uvažava srednji godišnji hod temperature i razdiobu oborina, područje Općine 

Primošten pripada tipu klime Csax (sredozemnoj klimi obilježenoj blagom zimom i suhim i vrućim 

ljetom). Najviše oborina ima u zimskim mjesecima a sekundarni maksimum javlja se u proljeće (od 

ožujka do lipnja). Drugi dio ima umjereno toplu vlažnu klimu, Cfsax, koju karakteriziraju vruće i suho 

ljeto i dva maksimuma oborine, proljetni i jesensko-zimski.  

Prema Thornthwaitovoj klasifikaciji klime, baziranoj na odnosu količine vode potrebne za 

potencijalnu evapotranspiraciju i oborinske vode, na području županije postoje tri klimatska tipa: 

subhumidni, humidni i perhumidni. U Općini Primošten prevladavaju subhumidni uvjeti. 

 

Oborine  

     Količina oborina određena je prolaskom baričkih sustava, nadmorskom visinom, lokalnom 

topografijom, udaljenošću od mora i sl. Srednja godišnja količina oborina na području cijele Županije 

kreće se između 490 i 2 440 mm. Najmanje oborina ima na otocima i u obalnom pojasu (područje 

općine Primošten), povećavaju se prema unutrašnjosti i postižu maksimum na dinarskom području. 

Snijeg je u otočnom i priobalnom području rijetkost i ne zadržava se duže od jednog dana. 
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1. ANALIZA, TE OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU 

OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN, UKLJUČUJUĆI 

OSTVARIVANJE CILJEVA  

1.1. Analiza postojećeg stanja u sustavu gospodarenja otpadom na području 

Općine Primošten  
     Sukladno članku 28. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) jedinica 

lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:  

 javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,  

 odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 

(glomaznog) komunalnog otpada,  

 sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom 

(NN 94/13 i 73/17) te uklanjanje tako odbačenog otpada,  

 donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,  

 provedbu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,  

 provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području,  

 mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 

 

     Općina Primošten je odlukom o komunalnom redu i drugim odlukama propisala obvezatno 

korištenje komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada na svom području. 

Organiziranim skupljanjem i odvozom komunalnog otpada su obuhvaćena sva kućanstva na području 

Općine, odnosno, obuhvaćeno je 100 % stanovništva, a od 1. 5. 2014. kompletna Općina Primošten 

više ne koristi kontejnere od 1 100 litara već je svako domaćinstvo zadužilo kante od 120 ili 240 litara, 

tj. podijeljeno je ukupno 2 370 spremnika. Pored domaćeg stanovništva, za vrijeme turističke sezone, 

skupljanjem i odvozom otpada su obuhvaćeni turisti i stanovnici koji povremeno borave u kućama za 

odmor. U Općini postoji 9 eko otoka sa sljedećim lokacijama: Bilo, Draga, Raduča, Ulica Grgura 

Ninskog, Ulica Dubrovačka, Nova Riva, Kamenar, Ulica Rupe i Glavičica. Staklo, papir, plastika, 

metal prikupljaju se na eko otocima Bilo, Draga, Raduča i Kamenar, dok se tekstil uz ostale vrste 

otpada prikuplja na eko otocima u naseljima Raduča i Porat. 

Na području Općine krupni (glomazni) otpad se prikuplja po pozivu korisnika. Svaki korisnik ima 

pravo na 2 besplatna odvoza godišnje. 

Općina Primošten je osnovala vlastito trgovačko društvo - Bucavac d.o.o., koje obavlja skupljanje 

komunalnog otpada. Na području Općine ne postoji odlagalište već se sav otpad zbrinjava na CGO 

Bikarac kod Jadrtovca. Općina Primošten je pokrenula izgradnju reciklažnog dvorišta na svom 

području, te će osigurati korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta mještanima naselja u kojima neće  
biti izgrađeno reciklažno dvorište sukladno čl. 9 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom  

(NN 50/17). 
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1.2. Način sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Primošten 
     Komunalni otpad jest otpad od kućanstva, te otpad iz proizvodnje i uslužne djelatnosti, ako je po 

svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva. Gospodarenje komunalnim otpadom u nadležnosti je 

Općine koja je dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje 

komunalnim otpadom.  

Postupanje s komunalnim otpadom sastoji se od više faza:  

 sakupljanje na mjestu nastajanja otpada (u kućanstvu odlaganjem u spremnike ili 

vreće),  

 transport od područja sakupljanja do mjesta za tretman/odlaganje,  

 odlaganje,  
Organiziranim skupljanjem i odvozom komunalnog otpada su obuhvaćena sva kućanstva na području 

Općine, odnosno, obuhvaćeno je 100% stanovništva, a od 1. 5. 2014. kompletna Općina Primošten 

više ne koristi kontejnere od 1 100 litara za prikupljanje otpada od stanovništva već je svako 

domaćinstvo zadužilo kante od 120 ili 240 litara. Ukupno je na području Općine podijeljeno 2370 

spremnika za komunalni otpad. Spremnici od 1 100 l postavljeni su u sklopu lokacija gospodarskih 

subjekata.  

     Pored domaćeg stanovništva, za vrijeme turističke sezone, skupljanjem i odvozom otpada su 

obuhvaćeni turisti i stanovnici koji povremeno borave u kućama za odmor.  

     Općina Primošten je osnovala vlastito trgovačko društvo - Bucavac d. o. o., koje obavlja skupljanje 

komunalnog otpada na području cijelog prostora Općine. Općina Primošten nema svoje odlagalište 

već se sav otpad zbrinjava na CGO Bikarac kod Šibenika. Otpad se prikuplja tijekom sezone 3 puta 

tjedno u naseljima Primošten i Burni Primošten, a u naseljima Kruševo, Ložnice, Široke, Vadalj i 

Vezac 2 puta tjedno. Izvan sezone u svim naseljima otpad se prikuplja 2 puta. Miješani komunalni 

otpad se od pravnih osoba (kamp, hoteli) prikuplja svakim danom. 

Za obavljanje svoje djelatnosti sakupljanja i odvoza otpada s područja općine Primošten poduzeće 

Bucavac d.o.o. raspolaže sa sljedećim vrstama vozila i strojeva: 

 teretno vozilo za prikupljanje i prijevoz otpada MAN, LKO 18, 264 nosivosti 18 t 

 teretno vozilo za prikupljanje i prijevoz otpada IVECO, ML 180 E 28K EUROCARGO C-

139843 nosivosti 18 t 

 teretno vozilo za prikupljanje i prijevoz otpada IVECO, DAILY 70C17 nosivosti 7 t 

 3 vozila za prikupljanje otpada PIAGGIO PORTER, nosivosti 340 kg 

Otpad sa područja Općine Primošten odlaže se na centru za gospodarenje otpadom „Bikarac“ u 

dogovoru s Gradom Šibenikom u čijem vlasništvu se i nalazi odlagalište. Odlagalište Bikarac je u  
upotrebi od 1971. godine, nalazi se 12 km jugoistočno od grada Šibenika i 10 km od Primoštena 

(zračne linije) dok je cestovna udaljenost 27 km, a prostire se na ukupnoj površini od oko 25 ha. 

Ukupan kapacitet CGO ''Bikarac'' iznosi 1.800.000 mᶾ otpada. 
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1. 3. Krupni (glomazni) otpad  
     Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno 

prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz 

članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom: Popis vrsta predmeta i tvari koji se 

smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom propisuje ministar naputkom.  

Krupni (glomazni) otpad na području Općine također sakuplja komunalno društvo Bucavac d.o.o. i to 

2 puta godišnje ili po pozivu korisnika. Svaki korisnik ima pravo na 2 besplatna odvoza godišnje uz 

uvjet da je podmirio sve račune za odvoz komunalnog otpada.  

Krupni (glomazni) otpad treba biti pripremljen u dvorištu jer prema Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom zabranjuje se krupni (glomazni) otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini.  

Glomazni otpad se također odlaže u centru za gospodarenje otpadom „Bikarac“. 

 

 

1.4. Sustav prikupljanja reciklabilnog otpada putem zelenih otoka i na kućnom 

pragu korisnika  
     Reciklabilni otpad prikuplja se putem „zelenih otoka“, u spremnicima za papir i karton, staklo, 

plastiku i tekstil. U Općini postoji 9 eko otoka na slijedećim lokacijama: Bilo, Draga, Raduča, Ulica 

Grgura Ninskog, Ulica Dubrovačka, Nova Riva, Kamenar, Ulica Rupe i Glavičica.  

Zeleni otok je uređeno i pristupno mjesto na javnoj površini gdje se nalaze spremnici (kontejneri) za 

selektivno odlaganje otpada. Na zelenom otoku jasno je istaknuta tabla s nazivom „Zeleni otok“. 

Spremnici sa „zelenih otoka” prazne se prema potrebi.  

U planu je prikupljanje reciklabilnog otpada na kućnoj adresi korisnika pa su tako spremnici za 

odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada zatraženi na javnom pozivu iskaza potreba za nabavu 

spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada objavljenom od strane Fonda za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost. 

 

 

1.5. Biorazgradivi komunalni otpad  
     Biorazgradivi komunalni otpad je otpad koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad, a 

nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.  

Na području Općine trenutno je dio kućanstava uključeno u organizirano prikupljanje biootpada na 

način da su kućanstvima podijeljene specijalizirane vrećice za biorazgradivi otpad. Spremnici za 
 
biootpad su zatraženi na javnom pozivu iskaza potreba za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje 

komunalnog otpada objavljenom od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Većina 

građana Općine biootpad trenutno odvaja i prikuplja unutar kućanstva, te njegovim tretmanom u 
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procesu kompostiranja dobiva ekološki prihvatljivo bio-gnojivo tj. kompost za vlastitu upotrebu. 

Građani koji se neće uključiti u organiziranu predaju biootpada biti će u obvezi uspostaviti vlastiti 

susutav kompostiranja prema uputama i nadzoru djelatnika Bucavac d.o.o. 

 

 

1.6. Problematični otpad  
     Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u 

kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji 

uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod 

proizvođača tog otpada. U problematični otpad spadaju: kiseline, lužine, fotografske kemikalije, 

baterije, akumulatori, pesticidi, otpad sa živom, citostatici, citotoksici i slično.  

Trenutno se na području Općine Primošten problematični (opasni) otpad ne prikuplja odvojeno već ga 

stanovnici sami zbrinjavaju putem ovlaštenih poduzeća ili ga predaju u trgovinama. Stoga ne postoje 

ni podaci o količinama navedene vrste otpada.  

 

 

1.7. Ocjena postojećeg stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području 

Općine Primošten 
     Način gospodarenja otpadom koji se provodi na području Općine još uvijek nije u potpunosti u 

skladu s odredbama ZOGO i Planom RH te je svakako potrebno povećanje učinkovitosti gospodarenja 

otpadom. Izdvajanje iskoristivih komponenti iz komunalnog otpada trenutno na području Općine je 

nedovoljno, što postojeće gospodarenje otpadom još uvijek čini neracionalnim, ekonomski 

neisplativim, a predstavlja i nepotrebno opterećenje kapaciteta odlagališta. 

Kako bi se unaprijedilo postojeće stanje gospodarenja otpadom na području Općine uskladilo sa 

ZOGO, Planom RH te ostalim relevantnim zakonskim propisima, pristupilo se izradi ovog Plana 

gospodarenja otpadom Općine za razdoblje 2018. godine do 2023. godine. 

     Trenutačni sustav gospodarenja otpadom potrebno je nadograditi slijedećim segmentima: 

a) Uvođenje odvojenog prikupljanja biootpada „od vrata do vrata“ na teritoriju Općine, uz 

mogućnost samostalnog kućnog kompostiranja, 

b) Uspostaviti sustav gospodarenja građevinskim otpadom putem RD-a za građevinski otpad  

c) uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom uspostavom rada reciklažnog dvorišta,  

d) poduzimanje mjera u cilju sprečavanja nezakonitog odlaganja otpada i mjera za uklanjanje 

istog, 

e) provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti, 
 

f) osiguranje mogućnosti i provođenje akcija prikupljanja otpada odbačenog u okoliš.  
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g) Potrebno je kreirati promotivne materijale na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane 

usmjerene i na odgojno-obrazovne ustanove (vrtići, osnovne i srednje škole), te u njima 

organizirati edukativno-informacijske kampanje.  

2. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG 
OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, 
ODLOŽENOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG 
OTPADA, TE OSTVARIVANJE CILJEVA 

 

Kategorije otpada definirane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17), koje se 

u daljnjim poglavljima obrađuju su: 

 MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD - otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz 

ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim 

postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu 

otpada označen kao 20 03 01; 

1.9. Ostvarivanje ciljeva  
     Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom RH proizlaze iz ocjene stanja gospodarenja otpadom i 

obvezama koje proizlaze iz EU zakonodavstva i propisa. Temeljem ocjene postojećeg stanja u 

gospodarenju otpadom i obveza koje RH mora postići sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu. 

Planom RH definirani su ciljevi za sve JLS-ove koji se trebaju dostići do 2022. godine. Postizanje 

ciljeva u gospodarenju otpadom planirano je provedbom mjera definiranih Planom RH, odredbama 

ZOGO-a i pripadajućih podzakonskih akata u cilju unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom. 

U narednom periodu nastojati će se ostvariti sljedeći potrebni ciljevi: 

 povećati odvojeno sakupljanje otpada na kućnom pragu na min. 60% do 2022. godine, 

 smanjiti ukupnu količinu miješanog komunalnog otpada za 5% u odnosu na ukupno 

proizvedenu količinu komunalnog otpada u 2015. godini, 

 dodatno povećati količinu odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada za 4% u odnosu na 

ukupno prikupljenu količinu istog otpada u 2016. godini,   

 uspostaviti sustav sakupljanja i obrade biorazgradivog otpada,  

 povećati postotak uključenosti kućanstva u sustav gospodarenja otpadom, 

 sprječavati odbacivanje otpada suprotno ZOGO-u, 

 uspostaviti sustav sakupljanja otpada putem reciklažnog dvorišta za građane sa područja 

Općine. 

Ispunjenjem navedenih ciljeva Općina će izbjeći plaćanje poticajne naknade za smanjenje komunalnog 

otpada, no također će se time sačuvati okoliš (tlo, podzemne vode, zrak) za buduće naraštaje. 
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 KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD - predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno 

prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom 

iz članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom; 

 BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD - otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i 

sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, 

šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad; 

 OTPADNI PAPIR, METAL, STAKLO, PLASTIKA I TEKSTIL 

 GRAĐEVNI OTPAD – otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i 

održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materilaja, koji se ne može bez 

prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao  

 PROBLEMATIČNI OTPAD - opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno 

nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s 

opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom 

smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada 

 

Raspoloživi podaci o prikupljenim količinama komunalnog otpada u proteklim godinama prikazani su 

sljedećom tabelom (Tablici 2). 

GODINA 
Miješani komunalni 

otpad (t) 

Papir i karton 

(t) 

Plastična 

ambalaža 

Staklena 

ambalaža 

UKUPNO 

(t) 

2014. 1 772,91 20,32 / / 1 793,23 

2015. 1 626,27 19,82 / / 1 646,09 

2016. 1 748,46 18,23 17,78 11,95 1 796,42 

2017. 1 832,7 39,52 2,60 3,27 1 878,09 

 

Količine otpada se povećaju tijekom turističke sezone, tj. od travnja do studenog, te ovise o ljetnoj 

sezoni i broju ostvarenih noćenja. 

Sa odvojenim prikupljanjem otpada započelo se početkom listopada 2014. g i od tada je prikupljeno 

98,87 t papira i kartona, 15,22 t ambalažnog stakla i 20,38 t plastike. 

      Otpad sa područja Općine Primošten odlaže se na centru za gospodarenje otpadom „Bikarac“ u 

dogovoru s Gradom Šibenikom u čijem vlasništvu se i nalazi odlagalište. Odlagalište Bikarac je u 

upotrebi od 1971. godine, nalazi se 12 km jugoistočno od grada Šibenika i 10 km od Primoštena 

(zračne linije) dok je cestovna udaljenost 27 km, a prostire se na ukupnoj površini od oko 25 ha. 

Ukupan kapacitet CGO ''Bikarac'' iznosi 1.800.000 mᶾ otpada.  

Tablica 2: Evidentirane količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada na području Općine Primošten u 
periodu od 2014. do 2017. godine 
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2.1. Ostvarivanje ciljeva 
     Ciljevi u gospodarenju komunalnim otpadom Općine, definirani su postojećim stanjem u 

gospodarenju komunalnim otpadom na području Općine te obvezama iz zakonske regulative RH, a 

poglavito obvezama koje proizlaze iz ZOGO i Plan gospodarenja otpadom RH.  

     Općina je dužna na svom području provoditi i slijedeće obveze, koje nisu direktno vezane uz 

gospodarenje samo komunalnim otpadom, ali imaju vrlo značajan ukupni utjecaj na gospodarenje 

otpadom: 

 osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom na svom području (članak 

23. ZOGO), 

 provoditi Plan gospodarenja otpadom (članak 28. ZOGO), 

 provoditi izobrazno-informativne aktivnosti (članak 28. ZOGO). 

Sukladno postojećem, prethodno opisanom, stanju u gospodarenju komunalnim otpadom, kao i 

navedenim obvezama iz zakonske regulative, definirani su slijedeći osnovni ciljevi u gospodarenju 

komunalnim otpadom: 

 provoditi izobrazno-informativne aktivnosti na području Općine, 

 povećati količine odvojeno sakupljenog otpadnog papira, metala, plastike, stakla, tekstila i 

krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te biootpada s područja Općine 

 osigurati korištenje reciklažnog dvorišta za građane Općine  

 osigurati korištenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad 

 osigurati korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta 

 

 

3. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I 
UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUSU 
SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA 
ONEČIŠĆENIH OTPADOM 
 
3.1. Podaci o postojećim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom 
     Na području Općine Primošten ne postoje građevine i uređaji za gospodarenje otpadom niti 

službena odlagališta. U Općini postoji 9 eko otoka sa sljedećim lokacijama: Bilo, Draga, Raduča, 

Ulica Grgura Ninskog, Ulica Dubrovačka, Nova Riva, Kamenar, Ulica Rupe i Glavičica. Staklo, papir, 

plastika, metal prikupljaju se na eko otocima Bilo, Draga, Raduča i Kamenar, dok se uz ostale vrste 

otpada tekstil prikuplja na eko otocima Raduča i Porat.  

     Otpad sa područja Općine Primošten odlaže se na centru za gospodarenje otpadom „Bikarac“ u 

dogovoru s Gradom Šibenikom u čijem vlasništvu se i nalazi odlagalište. Odlagalište Bikarac je u 

upotrebi od 1971. godine, nalazi se 12 km jugoistočno od grada Šibenika i 10 km od Primoštena 
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3.2. Podacio o planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom  
 

U PPUO Primošten, Odredbe za provođenje, poglavlje 7. Postupanje s otpadom, navodi se:  

 

Članak 97. 

(1) Sa područja općine Primošten otpad se sakuplja i odvozi na deponiju Šibenik na lokaciji Bikarac-

Donje polje prema dogovoru s Gradom Šibenikom. 

 

Članak 98. 

(1) U cilju unapređivanja postupanja sa otpadom i zaštite okoliša, prioritetne su slijedeće aktivnosti:  

• Ustrojavanje učinkovitog, tehnički suvremenog, po okoliš i ljude neškodljivog, estetski 

prihvatljivog i ekonomski podnošljivog načina sakupljanja, odvoženja i dispozicije 

komunalnog i drugog otpada koji će pokriti čitavo područje općine i biti kapacitiran da 

zadovolji potreba turističke sezone i s mogućnošću izdvojenog sakupljanja otpada na mjestu 

nastanka. 
 

• Sanacija sadašnjih odlagališta i "divljih" deponija na području općine, pri čemu polaziti od 

toga da se na području odlagališta uspostavi prijašnje stanje prvenstveno provodeći mjere 

rekultivacije i sprječavanja utjecaja deponija na okoliš.  

(2) Postupanje s otpadom vrši se u skladu s važećim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i 

važećim Pravilnikom o gospodarenju otpadom. 

 

Članak 98.a. 

(1) Prostornim planom uređenja Općine Primošten određene su lokacije za izgradnju reciklažnog 

dvorišta (RD) i reciklažnog dvorišta za građevni otpad (GO) koje su prikazane na kartografskim 

prikazima 1. Korištenje i namjena površina, 3.C. područja primjene planskih mjera zaštite u mjerilu 

1:25 000, te na kartografskom prikazu 4.2.B. Građevinska područja naselja Primošten Burni u mjerilu 

1:5000. (slika 2).  

 (2) Promjena granica površina reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta za građevni otpad neće se 

smatrati izmjenom Plana.  

 

Članak 98.b. 

(1) Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i 

privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Unutar reciklažnog dvorišta mogu se 

(zračne linije) dok je cestovna udaljenost 27 km, a prostire se na ukupnoj površini od oko 25 ha. 

Ukupan kapacitet CGO ''Bikarac'' iznosi 1.800.000 mᶾ otpada.  
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odlagati - boce, 

PE - 

 

 

 

  

 maksimalni koeficijent iskoristivosti Kis = 0,3 
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iskopanog materijala. 

-

gospodarenju otpadom. 
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Slika 2: Kartografski prikaz: Korištenje i namjena površina; Izvadak iz PPUO Primošten 
 
 

Reciklažno dvorište izgraditi će se na dijelu katastarske čestice 16818/1.”K.O.Primošten” Reciklažno 

dvorište za građevinski otpad u prostornom planu Općine Primošten predviđen je s južne strane 

“Konjuške” na k.č.br. 17486/1, 17489/1, 17489/2, 17489/9, 17486/2, 17486/3, 17486/6, 17486/7, 

17486/8, 17486/9, 17489/1, 17489/2, 17489/9,  17489/10, 17485/12, 17485/13, 17485/14, 17485/15, 

17485/16 sve  k.o. Primošten. 

     Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje 

najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem 

području. S obzirom na navedeno, na području Općine Primošten potrebno je uspostaviti jedno 

reciklažno dvorište. 

       
Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) reciklažno dvorište u svom radu mora 

udovoljiti sljedećim uvjetima: 

1. Na glavnom ulazu u reciklažno dvorište mora biti istaknuta oznaka koja mora sadržavati 

podatke o nazivu trg. društa ili obrta, broj upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta i radno 

vrijeme 
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3. Mora biti opremljeno video nadzorom ukoliko se u reciklažnom dvorištu obavlja trgovanje 

otpadom. 

4. Mora biti onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, 

vode, podzemne vode i more. 

5. Građevina mora imati podnu površinu otpornu na djelovanje otpada. 

6. Neovlaštenim osobama mora biti onemogućen pristup otpadu 

7. Na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa moraju biti postavljene 

upute za rad. 

8. Građevina mora biti opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog 

otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada. 

9. Ukoliko se u reciklažnom dvorištu gospodari opasnim otpadom potrebno je da je građevina 

natkrivena i da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad. 

10. Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti 

odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. 

11. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja opasnog otpada mora biti pod 

neprekinutim nadzorom. 

12. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno 

primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti izrađeni od materijala 

otpornog na djelovanje uskladištenog otpada, izrađeni na način koji omogućava sigurno 

punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno 

zatvaranje. 

Uspostavom gore opisanog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, zajedno sa navedenim 

kapacitetima za postupanje sa otpadom omogućiti će adekvatno postupanje sa svim vrstama otpada 

koje se na području Općine generiraju. 

3.3 Status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom 
     Na području Općine Primošten nema neusklađenih odlagališta otpada. Sukladno članku 36. Zakona 

o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) komunalni redar osigurava provedbu obveza 

sprječavanja odbacivanja otpada na način suprotan propisima te uklanjanje tako odbačenog otpada. 

2. Mora biti opremljeno odgovarajućom vagom. 
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4. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I 

NJIHOVOM OTKLANJANJU 
     Na području općine Primošten nema podataka o evidentiranim lokacijama odbačenog otpada 

(divlja odlagališta). Kroz povijest bi se periodično pojavljivala na pojedinim lokacijama divlja 

odlagališta, no pravovremenim uklanjanjem istih te komunikacijom sa stanovništvom (postavljanje 

natpisa sa zabranom odlaganja otpada, upozoravanje i kažnjavanje stanovništva) sva divlja odlagališta 

su uklonjena s područja Općine. 

 
 
 
5. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA 

SMANJIVANJA ILI SPREČAVANJA NASTANKA OTPADA, 

UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO – INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I 

AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA 
     Temeljni cilj svakog sustava održivog gospodarenja otpadom jest smanjivanje ili sprječavanje 

nastanka otpada. Uspostava sustava održivog gospodarenja otpadom na nekom području je dugotrajan 

proces kojem dužnu pažnju trebaju posvetiti svi stanovnici tog područja zajedno sa svojim izabranim 

predstavnicima. Potrebno je provoditi određene opće mjere koje čine okosnicu samog sustava kao što 

su:  

 odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;  

 odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog 

(glomaznog) otpada;  

 provođenje izobrazno - informativne aktivnosti na svom području;  

 provedba akcija prikupljanja otpada.  

 

     Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) nalaže odvojeno sakupljanje otpada 

čija se vrijedna svojstva (materijalna i energetska) mogu iskoristiti. Razvrstavanjem i odvojenim 

sakupljanjem otpada na mjestu nastanka omogućuje se njegova ponovna uporaba, recikliranje ili 

oporaba otpada u energetske svrhe, uz smanjenje količina ostatnog otpada koji se mora zbrinuti na 

odlagalište otpada.  

     Fokus Desetogodišnje razvojne strategije Europa 2020. (Europska strategija za pametan, održiv i 

uključiv rast) je prelazak s postojećeg linearnog na kružno gospodarstvo (slika 3). Kružno 

gospodarstvo je ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje 

životnog vijeka materijala i proizvoda. Cilj modela kružnog gospodarstva je nastajanje otpada svesti 
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na najmanju moguću mjeru i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, nego sustavno, 

tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njihovih komponenti. 
 

 
Slika 3: Model kružnog gospodarstva; (Izvor: Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. godine) 
 

Mjere za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada u potpunosti su prisutne u postojećem sustavu 

gospodarenja otpadom Općine Primošten, no za značajnije smanjenje količina otpada trebati će dulje 

vrijeme i disciplinirano pridržavanje svih predviđenih mjera za izbjegavanje nastanka otpada i u 

cijelosti mjera gospodarenja otpadom. Također, uspješnost implementiranih mjera uvelike ovisi i o 

uspostavi sustava gospodarenja otpadom na županijskom nivou.  

Korištenjem pogodnih načina proizvodnje i obrade, uvođenjem na tržište „povoljnih“ vrsta proizvoda 

te svjesnim ponašanjem krajnjih potrošača, smanjiti će se količine i štetnost otpada koje bi trebalo 

obraditi i/ili odložiti. Učinkovita primjena mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada na 

području Općine znači ujedno i osjetno smanjenje priliva otpada na postojeće odlagalište odnosno u 

centar za gospodarenje otpadom. Neki od najvažnijih načina za smanjenje količina otpada su:  

 sprječavanje nastajanja pojedinih vrsta i količina otpada, 

 sprječavanje da se u proizvod za tržište ugrađuju štetni sastojci, 

 sprječavanje miješanja raznih vrsta materijala pri proizvodnji novih roba za tržište koji 

onemogućava da se otpadni materijal koristi za ponovnu uporabu. 

 

Otpad koji se izbjegne ne oštećuje čovjekovo zdravlje i okoliš i ne troše se sredstva za njegovu obradu 

i/ili odlaganje. Korištenjem pogodnih načina proizvodnje i obrade, uvođenjem na tržište "povoljnih" 

vrsta proizvoda te ekološki svjesnim ponašanjem krajnjih potrošača, smanjiti će količine i štetnost 

otpada koje bi trebalo obraditi i/ili odložiti. U okviru tehničkih i gospodarstvenih mogućnosti treba: 
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 proizvode i robu tako upotrebljavati da nakon njihove primjene ostaje što manje štetnih tvari, 

te da se mogu maksimalno ponovno iskorištavati i da se tako količina otpada kod krajnjih 

potrošača stvara u što manjem obimu 

 
Osnovne mjere izbjegavanja otpada mogu se svesti na: 

 Izbjegavanje otpada u proizvodnji  

 koristiti tehnologije koje ne stvaraju otpad 

 ponovna uporaba otpada 

 proizvoditi robu koja nakon upotrebe ima manje otpada kojeg treba obraditi pri proizvodnji za 

tržište izbjegavati oblikovanje proizvoda s pretjeranom količinom i štetnosti otpada 

 proizvode pakirati u ambalažu koja se može ponovo koristiti  

 kod pripreme hrane paziti na količine kako nebi došlo do stvaranja otpada od hrane 

 

Ponašanje potrošača 

 da ne kupuju proizvode koji se ne mogu reciklirati, 

 da pri kupovanju preferiraju robu u povratnoj ambalaži, 

 da smanje korištenje plastičnih vrećica i slične ambalaže i dr. 

 kontrolirati zalihe hrane i rokove trajanja kako nebi došlo do stvaranja otpada od hrane 

 

Preventivne mjere koje treba provoditi su:  

 poštivanje svih zakonskih zahtjeva prema okolišu,  

 poticanje korištenja ekološki prihvatljivih proizvoda,  

 poticanje razvoja ekološko prihvatljive proizvodnje 

 

Posebne mjere za izbjegavanje i smanjenje količine otpada iz Plana RH primjenjive na Općinu 

obzirom na pravnu odgovornost glede gospodarenja s komunalnim otpadom su:  

1. Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada 

odbačenog u okoliš: 

a. uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,  

b. uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,  

c. provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi 

utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne 

dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada,  

d. druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave 
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2. Akcija prikupljanja otpada, 

Sukladno članku 40. ZOGO-a pravna ili fizička osoba - obrtnik može, u suradnji s osobom 

koja posjeduje važeću dozvolu iz članka 86. ZOGO-a za gospodarenje vrstom otpada koji će 

se prikupljati akcijom, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe 

sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja ako je ishodila suglasnost 

upravnog odjela JLS nadležnog za poslove zaštite okoliša. Zahtjev za suglasnost za 
 

organizaciju akcije prikupljanja otpada podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije. 

Nadležni upravni odjel dužan je dostaviti izvješće o provedenim akcijama prikupljanja otpada 

na svojem području Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu do 31. ožujka tekuće godine za 

prethodnu kalendarsku godinu 

3. Izobrazno – informativne aktivnosti,  

Kako bi se osiguralo da građani aktivno počnu primjenjivati načela smanjenja proizvodnje 

otpada u svakodnevnom životu i koristiti infrastrukturu za odvojeno odlaganje otpada JLS 

dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu izobrazno-

informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne 

tribine, informativne publikacije o gospodarenju otpadom i objavu putem javnih medija. Da bi 

se stanovnici motivirali za nove aktivnosti važno je i prikazati postignute rezultate u 

recikliranju otpada, organizirati posebne akcije – „Dane prikupljanja otpada“ npr. za 

elektroničku i električnu opremu, baterije, papir, staklo, nepovratnu plastičnu ambalažu. 

Edukaciju je potrebno provoditi prema ciljnim skupinama: za djecu predškolske i školske 

dobi, za mlade, odraslo stanovništvo, poduzetnike i obrtnike, turističke djelatnike i državnu 

administraciju. Općina Primošten vrši edukaciju stanovništva uz pomoć Eko udruge 

Primošten, putem održavanja javnih tribina, edukacijom djece u dječjim vrtićima i školama, 

djeljenjem letaka, te putem mjesnih portala 

4. Unapređivanje sustava odvojenog skupljanja i recikliranja otpada. 

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom postavljeni su zakonski zahtjevi za odvojenim 

sakupljanjem otpada, a pravilnicima je regulirano zbrinjavanje:  

 ambalaže i ambalažnog otpada,  

 otpadnih guma,  

 otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme,  

 otpadnih ulja,  

 otpadnih vozila,  

 građevinskog otpada,  

 otpadnih baterija i akumulatora koji sadrže opasne tvari,  

 infektivnog otpada iz zdravstvenih ustanova 
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U Općini postoji 9 eko otoka sa sljedećim lokacijama: Bilo, Draga, Raduča, Ulica Grgura Ninskog, 

Ulica Dubrovačka, Nova Riva, Kamenar, Ulica Rupe i Glavičica. Staklo, papir, plastika, metal 

prikupljaju se na eko otocima Bilo, Draga, Raduča i Kamenar, dok se uz ostale vrste otpada tekstil 

prikuplja na eko otocima Raduča i Porat. Sustavnim praćenjem uvoditi će se i nove mogućnosti 

odvojenog sakupljanja otpada 
 
 

6. OPĆE MJERE GOSPODARENJA OTPADOM, OPASNIM 
OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA  

 
6.1. Koncept cjelovitog sustava gospodarenja otpadom  
 
Integralni koncept gospodarenja otpadom u sebi sadrži osnovna načela, i to:  

 izbjegavanje otpada  

 vrednovanje otpada   

 zbrinjavanje otpada.  

  

 
 

Slika 4: Shematski prikaz gospodarenja otpadom 
 
Postupanje s otpadom na predmetnom području razvija se u skladu sa ciljem ostvarivanja integralnog 

koncepta gospodarenja otpadom čije su osnove:  

 sprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom  

 iskorištavanje vrijednih svojstava pojedinih vrsta otpada u materijalne svrhe  

 kontrolirano odlaganje otpada  

 saniranje otpadom onečišćenog tla  

 
Opće mjere za gospodarenje otpadom koje će se redovito provoditi u narednom razdoblju na području 

Općine su: 
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 organizirano i redovito prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog 

komunalnog otpada, 

 organizirano i redovito prikupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, 

 organizirano i redovito prikupljanje i odvoz otpadnog papira, plastike, stakla i metala putem 

spremnika postavljenih na kućnom pragu korisnika, 
 

 organizirano i redovito prikupljanje problematičnog, ambalažnog i drugih posebnih vrsta 

otpada u RD-u. 

 
 
6. 2. Gospodarenje opasnim otpadom  
     U opasne komponente komunalnog otpada (problematični otpad) svrstavaju se: 

 akumulatori  

 baterije  

 lijekovi (citotoksici, citostatici)  

 ostaci boja, lakova i otapala  

 tiskarske boje, fotografske kemikalije  

 stara ulja i masti  

 sredstva za zaštitu bilja  

 fluorescentne cijevi, živine i ostale sijalice koje sadrže otrovne supstance  

 kemikalije  

 EE otpad koji sadrži opasne tvari  

 ambalaža koja sadrži opasne tvari  

 prazni spremnici pod tlakom (bočice pod pritiskom) i dr.  

Navedeni opasni otpad koji se stvara u domaćinstvima kategorizira se kao problematični otpad te 

zahtjeva poseban tretman budući da se svrstava u opasni otpad. Ova vrsta otpada sakupljati će se 

reciklažnom dvorištu koje je u izgradnji na području Općine te će se predavati ovlaštenim 

obrađivačima na daljnji postupak (obrada ili izvoz).  

Mjere potrebne za usklađenje sustava gospodarenja problematičnim otpadom s odredbama ZOGO-a:  

 uspostaviti uslugu rada reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta 

 
 
6.3 Gospodarenje posebnim kategorijama otpada 
     Posebnom kategorijom otpada smatra se, sukladno ZOGO, biootpad, otpadni tekstil i obuća, 

otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad 

koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni 

brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad 

iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili. 
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Otpadni tekstil i obuća 

     Skupljanje otpadnog tekstila i obuće provodi se, na području Općine, na sljedeće načine: 

 odjeća i obuća koja još ima svoju uporabnu vrijednost može se predati Hrvatskom Caritasu, 
 

 otpadni tekstil i obuća koji više nemaju uporabnu vrijednost se mogu odložiti na zelenim 

otocima u spremnik za tekstil, 

Mjere potrebne za usklađenje sustava gospodarenja otpadnim tekstilom i obućom s odredbama 

ZOGO-a: 

 na području Općine uspostaviti će se reciklažno dvorište kako bi se omogućilo građanima u 

svim naseljima pristupačna odvojena predaja otpadnog tekstila i obuće, 

 
 
Građevni otpad 

     Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja 

postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne obrade 

koristiti za građenje građevine zbog čijeg građenja je nastao. Budući da je ovakvu vrstu otpada 

uglavnom isplativije reciklirati, a gotovo se sve u građevnom otpadu može reciklirati, cijena 

recikliranja je obično značajnije manja od cijene njegovog odlaganja. Trajno odlaganje neiskoristivog 

dijela prerade građevinskog otpada uvijek može naći korisnu primjenu, kao npr.: oblikovanje i 

izravnavanje terena i cestovnih ili privremenih prometnica na odlagalištima komunalnog otpada i sl., 

nasipi za zaštitu od buke, sanacija šljunčara i dr. Posjednik građevnog otpada koji nastaje tijekom 

gradnje ili uklanjanja građevine, odnosno tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije ili 

održavanja, dužan je gospodariti tim otpadom na način propisan Pravilnikom o građevnom otpadu i 

otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). 

 Građevinski otpad moći će se predati u reciklažnom dvorištu za građevinski otpad koji je u 

izgradnji  

 
 
Biootpad 

     Jedinice lokalnih samouprava dužne su osigurati odvojeno prikupljanje biootpada s ciljem 

kompostiranja, digestije ili energetske oporabe biootpada. 

Na području Općine Primošten trenutno je dio kućanstava uključeno u organizirano prikupljanje 

biootpada na način da su kućanstvima podijeljene specijalizirane vrećice za biorazgradivi otpad. 

Spremnici za biootpad su zatraženi na javnom pozivu iskaza potreba za nabavu spremnika za odvojeno 

prikupljanje komunalnog otpada objavljenom od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost. Dio građana Općine biootpad trenutno odvaja i prikuplja unutar kućanstva, te njegovim 

tretmanom u procesu kompostiranja dobiva ekološki prihvatljivo bio-gnojivo tj. kompost za vlastitu 

upotrebu. Građani koji se neće uključiti u organiziranu predaju biootpada biti će u obvezi uspostaviti 

vlastiti susutav kompostiranja prema uputama i nadzoru djelatnika Bucavac d.o.o. 
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 Potrebno je organizirati informacijsku kampanju kako bi se spriječilo nastajanja otpada od 

hrane. Ovakvi materijali sadržavaju podatke o pametnoj kupnji, načinu planiranja obroka, 

načinu iskorištenja ostatka od hrane i sl.  

 
 
Otpadna ambalaža 

    Vrste otpadne ambalaže definirane su Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15) pod grupom 15 i 

obuhvaćaju: papirnu i kartonsku ambalažu, plastičnu ambalažu, staklenu ambalažu i ambalažu 

izrađenu od drugih materijala. Gospodarenje otpadnom ambalažom uređeno je Pravilnikom o ambalaži 

i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17). Ovaj pravilnik propisuje mjere i aktivnosti za 

odvojeno skupljanje ambalažnog otpada prema vrsti ambalaže, uporabu, te zbrinjavanje otpadne 

ambalaže iz naknada proizvođača i uvoznika za proizvode koji se stavljaju u promet. 

Ambalaža od papira i kartona, staklena ambalaža i plastična ambalaža prikuplja se putem „zelenih 

otoka“, u spremnicima za papir i karton, staklo i plastiku. 

U Općini postoji 9 eko otoka na slijedećim lokacijama: Bilo, Draga, Raduča, Ulica Grgura Ninskog, 

Ulica Dubrovačka, Nova Riva, Kamenar, Ulica Rupe i Glavičica.  

Zeleni otok je uređeno i pristupno mjesto na javnoj površini gdje se nalaze spremnici (kontejneri) za 

selektivno odlaganje otpada. Na zelenom otoku jasno je istaknuta tabla s nazivom „Zeleni otok“. 

Spremnici sa „zelenih otoka” prazne se prema potrebi. Značajan dio ambalažnog otpada iz kućanstva 

zbrinjava se putem sustava povratne naknade za ambalažu. Kod stanovnika poljoprivrednika se 

također pojavljuje ambalaža od pesticida (sredstva za zaštitu bilja) koja predstavlja opasan otpad. 

Takav tip ambalaže posjednici trebaju predati u RD-e, odnosno ukoliko trebaju ovjereni prateći list 

putem sustava organiziranog sakupljanja ambalaže u sklopu godišnje akcije sakupljanja ambalaže od 

pesticida. 

 U planu je prikupljanje reciklabilnog otpada na kućnoj adresi korisnika pa su tako spremnici 

za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada zatraženi na javnom pozivu iskaza potreba za 

nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada objavljenom od strane Fonda 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

 

Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema 

     Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema ili EE otpad su sva otpadna električna i 

elektronička oprema koja uključuje sklopove i sastavne dijelove koji nastaju u gospodarstvu, industriji, 

obrtu i sl., te sva otpadna električna i elektronička oprema koja nastaje u kućanstvima ili u 

proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstava. EE 

otpad se svrstava u količinski najbrže rastuću kategoriju otpada, a predstavljaju je otpadni kućanski 

aparati, računala, telefoni, mobiteli i drugo. Prema Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15) EE otpad 

se može naći pod ključnim brojevima 16 02 i 20 01. Gospodarenje EE otpadom uređeno je 



SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN  Broj 3 - Stranica 3327. veljače 2019.

Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 

107/14, 139/14) kojim se propisuju mjere i aktivnosti za odvojeno skupljanje EE otpada radi njegove 

obrade i uporabe. 

Mjere potrebne za usklađenje sustava gospodarenja ambalažnim otpadom s odredbama ZOGO-a:  
 EE otpad moći će se predati u reciklažnom dvorištu ili u mobilnom reciklažnom 

dvorištu Općine Primošten ili kod drugih ovlaštenih sakupljača  

 

 
Otpadne gume 

     Gospodarenje otpadnim gumama propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim gumama  

(NN 113/16), prema kojem je cilj gospodarenja otpadnim gumama njihova oporaba, pri čemu 

recikliranje ima prednost u odnosu na korištenje u energetske svrhe. 

Mjere potrebne za usklađenje sustava gospodarenja otpadnim gumama s odredbama ZOGO-a: 

 otpadne gume moći će se predati u reciklažnom dvorištu, mobilnom reciklažnom 

dvorištu Općine Primošten ili kod drugih ovlaštenih sakupljača 

 otpadne gume mogu se predati i kod vulkanizera, odnosno kod drugih ovlaštenih 

sakupljača 

 
 
Otpadna ulja 

     Otpadno ulje je svako otpadno mazivo i otpadno jestivo ulje, klasificirano pod ključnim brojevima 

12 01, 13 i 20 01 Pravilnika o katalogu otpada (NN 90/15), a postupanje s otpadnim uljem definirano 

je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09,156/09, 91/11, 45/12, 

86/13, 95/15). 

Posjednik otpadnih ulja različitih kategorija, ako je to tehnički izvedivo, ne smije ih miješati 

međusobno i ne smije ih miješati s drugim vrstama otpada ili tvarima, ako to miješanje sprječava i/ili 

onemogućuje njihovu obradu. 

Otpadna ulja i masti preuzimaju se od građana od strana ovlaštenih sakupljača. 

Mjere potrebne za usklađenje sustava gospodarenja otpadnim uljima s odredbama ZOGO-a: 

 otpadna ulja moći će se predati u reciklažnom dvorištu ili u mobilnom reciklažnom 

dvorištu Općine Primošten  

 
 
Otpad koji sadrži azbest 

     Otpad koji sadrži azbest je otpadni sirovi azbest i svaka tvar ili predmet koji sadrži azbest i 

azbestna vlakna, azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak kod obrade azbesta ili tvari, 

materijala i proizvoda koji sadrže azbest koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Vrste 

otpada koji sadrže azbest su definirane Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15) pod ključnim 
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brojem 17 06 i obuhvaćaju izolacijske materijale koje sadrže azbest, građevinske materijale koje 

sadrže azbest, itd. Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja radova 

gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine obavlja se na posebno 

izgrađenim plohama odlagališta i neusklađenih odlagališta – kazetama za zbrinjavanje azbesta. 

Gospodarenje otpadom koji sadrži azbest propisano je Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji  
sadrži azbest (NN 69/16) i Naputkom o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08), a njihov 

je cilj utvrđivanje mjera u svrhu sprečavanja i smanjenja onečišćenja azbestom radi zaštite ljudskog 

zdravlja i okoliša. 

Člankom 59. ZOGO-a propisano je sljedeće: 

(2) Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja radova gradnje, 

rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine obavlja se na posebno 

izgrađenim plohama odlagališta i neusklađenih odlagališta – kazetama za zbrinjavanje azbesta. 

(3) Jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je u dokumentima prostornog uređenjam 

odrediti lokaciju kazete za zbrinjavanje azbesta. 

(5) Troškove prijevoza i zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom 

izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine u 

vlasništvu fizičke osobe osiguravaju zajednički jedinica lokalne samouprave na čijem području je 

takav otpad nastao i Fond iz sredstava prikupljenih prema članku 58. ovog Zakona i drugih sredstava 

Fonda. 

Sukladno navedenom, dužnost je Šibensko-kninske županije urediti kazetu za zbrinjavanje azbesta u 

koju će se odlagati ta vrsta otpada prikupljena na području Općine.  

Brigu o pravilnom zbrinjavanju otpada koji sadrži azbest preuzimaju pravne osobe koje su izvođači 

radova pri kojima nastaje azbestni otpad. Dužnost je jedinice lokalne samouprave da s Fondom za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigura pokrivanje troškova nastalih zbog prijevoza i 

zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest. Na području Općine Primošten prilikom izvođenja 

građevinskih radova izvođači radova su dužni otpad koji sadrži azbest zbrinjavati predajom istog 

ovlaštenim sakupljačima. 

 
 
 

7. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I 

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA 
     U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom 

primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom. Uzimaju u obzir opća načela zaštite okoliša –

načelo predostrožnosti i načelo održivosti, te tehničku izvedivosti i ekonomsku održivost, a u skladu s 

Europskim smjernicama, postupanje s komunalnim otpadom i biorazgradivim komunalnim otpadom 

definirano je kroz odabranu tehnologiju krajnje obrade. 
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Za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 

Općine Primošten primijenit će se sljedeće mjere: 

 osigurati redoviti odvoz miješanog komunalnog otpada korištenjem specijalnih vozila kojima će se 

spriječiti rasipanje otpada te širenje neugodnih mirisa. 
 
 osigurati kućne kompostere za građane koji žele biorazgradivi otpad kompostirati na razini 

kućanstva, te građane educirati i savjetovati pisanim materijalima o načinu kompostiranja. 

 organizirati informacijsku kampanju kako bi se spriječilo nastajanja otpada od hrane 

 osigurati spremnike za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada 

 

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog 

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Primošten Klasa: 363-

05/18-01/1; Urbroj: 2182/02-01-18-1, od 31.01.2018. godine. Predmetna Odluka objavljena je u 

Službenom vjesniku općine Primošten br. 1/2018, a ista sadrži: 

 kriterij obračuna količine otpada, 

 standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, 

 najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima, 

 obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, 

 područje pružanja javne usluge, 

 odredbe propisane uredbom o načinu gospodarenja komunalnim otpadom, 

 opće uvjete ugovora sa korisnicima. 

Po donošenju Odluke predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je istu bez odlaganja 

dostaviti nadležnom Ministarstvu i objaviti u službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice 

lokalne samouprave. 

 

 

8. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, 

METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) 

KOMUNALNOG OTPADA 
     Glavnu ulogu u uređenom cjelovitom sustavu gospodarenja komunalnim otpadom ima odvojeno 

prikupljanje korisnih komponenti na mjestu nastanka i njihova oporaba. Na taj način se izravno utječe 

na izbjegavanje i smanjenje količina komunalnog otpada. 

Mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog 

(glomaznog) otpada na području Općine i dalje će se provoditi: 

 prikupljanjem papira, plastike, stakla i tekstila putem zelenih otoka, 

 uspostavom rada reciklažnog dvorištana području Općine  
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 uspostavom mobilnog reciklažnog dvorišta 

 uspostavom reciklažnog dvorišta za građevni otpad 

 odvozom krupnog (glomaznog) otpada na poziv korisnika, 

 redovitim i pravovremenim pražnjenjem posuda/spremnika, 

 izobrazno –informativnim aktivnostima 

9. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, 
     Popis projekata/aktivnosti važnih za provedbu ovog Plana i dostizanje definiranih ciljeva dan je u 

slijedećoj tablici. 
Tablica 3: Popis projekata/aktivnosti važnih za provedbu Plana 
REDNI 

BROJ 
VRSTA PROJEKTA 

1 
Provođenje mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje odbačenog 

otpada u okoliš na području Općine Primošten 

2 Provođenje mjera za smanjenje otpada nastalog od hrane 

3 Nabava i podjela spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada 

4 Nabava i podjela spremnika za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada 

5 Uspostava reciklažnog dvorišta na području Općine 

6 Uspostava reciklažnog dvorišta za građevni otpad na području Općine 

7 
Uspostava rada MRD-a svaka 4 mjeseca, u svakom naselju Općine (osim u mjestu u kojem se nalazi 

reciklažno dvorište) radi mogućnosti odvojene predaje problematičnog i reciklabilnog otpada 

8 Provođenje akcija prikupljanja otpada 

9 Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti 

10 Provođenje godišnje analize izvršenja plana i izvješćivanje nadležnih tijela 

 
 
10.  ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 
     Općina je dužna osigurati provedbu mjera gospodarenja otpadom na kvalitetan, postojan i 

ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja 

otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno 

osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza za gospodarenje otpadom. Trošak sakupljanja i 

odvoza miješanog komunalnog otpada plaćaju stanovnici općine Primošten.  

Za realizaciju programa gospodarenja otpadom može se koristiti jedan ili više financijskih izvora:  

 Operativni Plan konkurentnosti i kohezije 2014 - 2020, 

 sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 
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 proračun Općine Primošten, 

 državni proračun. 

Ostali izvori financiranja mogu biti i prihodi od oporabljenog otpada, naknade za odlaganje inertnog 

otpada, namjenske naknade koje bi plaćali proizvođači otpada, kućanstva i pravne osobe, te ostali 

slični prihodi. 

10.1. Izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja 

otpadom 
U sljedećoj tablici prikazani su izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja 

otpadom na području Općine Primošten. 

 
Tablica 4: Izvori i visina financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom 
 MJERA Nabava i podjela spremnika za odvojeno sakupljanje biootpada 

1. 
IZVOR FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
BUCAVAC d.o.o., FZOEU, Općina Primošten 

 
VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
100.000,00 HRK, jednokratno 

2. 

MJERA 
Nabava i podjela spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog 

otpada 

IZVOR FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
BUCAVAC d.o.o., FZOEU, Općina Primošten 

VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
200.000,00 HRK, jednokratno 

 MJERA 
Uvođenje naplate sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja biootpada po 

volumenu i broju pražnjenja spremnika 

3. 
IZVOR FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
BUCAVAC d.o.o. 

 
VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
10.000,00 HRK, jednokratno 

 MJERA 
Preventivne mjere sprečavanja, odbacivanja otpada u okoliš i mjere 

uklanjanje odbačenog otpada 

4. 
IZVOR FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
Općina Primošten u suradnji sa BUCAVAC d.o.o. 

 
VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
15.000,00 HRK, godišnje 

 MJERA Provedba akcije sakupljanja otpada iz okoliša 

5. 
IZVOR FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
Općina Primošten u suradnji sa BUCAVAC d.o.o. 
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 MJERA 

Provedba redovitog godišnjeg nadzora radi utvrđivanja odbacivanja otpada u 

okoliš i naređivanje mjera za njegovo uklanjanje od strane komunalnog 

redara 

7. 
IZVOR FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
Općina pRIMOŠTEN 

 
VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
10.000,00 HRK, godišnje 

8. 

MJERA Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta 

IZVOR FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
Općina PRIMOŠTEN, EU 

VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
1 500 000,00 kn 

9. 

MJERA Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad 

IZVOR FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
Općina PRIMOŠTEN, EU 

VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
1 500 000,00 kn 

10. 

MJERA Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta  

IZVOR FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
Općina PRIMOŠTEN, EU 

VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
1 000 000,00 kn 

 

 

VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
20.000,00 HRK 

 MJERA Provedba informativno-izobraznih aktivnosti 

6. 
IZVOR FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 
Općina Primošten u suradnji sa BUCAVAC d.o.o. i FZOEU 

 
VISINA FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 

100.000,00 HRK, u razdoblju od 2018.-2019.godine 

10.000,00 HRK, godišnje od 2020.-2023.godine 

 
 

11. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 
     U slijedećoj tablici navedene su mjere, rokovi i nositelji zvršenja pojedinih aktivnosti koje je 

potrebno poduzeti sa svrhom uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine 

Primošten. Mjere i rokovi izvršenja dani su po primjeru podataka iz Plana gospodarenja otpadom RH 

za razdoblje od 2017.-2022., u dijelu Plana koji se obvezuju i jedinice lokalne samouprave.  
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Tablica 5: Rokovi i nositelji izvršenja plana 

R. Br. Aktivnost Rok 
izvršenja Nositelj 

1 Nabava i podjela spremnika za odvojeno sakupljanje biootpada 2019 

Općina 
Primošten, 
Bucavac 
d.o.o., 

FZOEU 

2 Nabava i podjela spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog 
otpada 2019 

Općina 
Primošten, 
Bucavac 
d.o.o., 

FZOEU 

3 Uvođenje naplate sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja biootpada po 
volumenu i broju pražnjenja spremnika 2019 

Općina 
Primošten, 
Bucavac 

d.o.o. 

4 Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem posuda za prikupljanje 
biootpada, metala i problematičnog otpada Kontinuirano  Općina 

Primošten 

5 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta 2019 

Općina 
Primošten, 
Bucavac 
d.o.o., 

FZOEU 

6 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad 2020 

Općina 
Primošten, 
Bucavac 
d.o.o., 

FZOEU 

7 Nabavka mobilnog reciklažnog dvorišta 2022 

Općina 
Primošten, 
Bucavac 
d.o.o., 

FZOEU 

8 Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području Općine Kontinuirano  Općina 
Primošten 

9 Provođenje informacijske kampanje kako bi se spriječilo nastajanja 
otpada od hrane Kontinuirano  Općina 

Primošten 

10 Izrada Izvješća o izobrazno - informativnih aktivnosti koji je sastavni 
dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom JLS Kontinuirano. Općina 

Primošten 

11 Provođenje akcija prikupljanja otpada Kontinuirano  Općina 
Primošten 

12 
Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada 
sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom 
kategorijom otpada 

Kontinuirano. Općina 
Primošten 

13 Provedba redovitog nadzora područja Općine radi utvrđivanja 
postojanja odbačenog otpada 

Kontinuirano  Općina 
Primošten 
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12. POPIS PRIMIJENJENIH, ZAKONA, PRAVILNIKA I 
DOKUMENTACIJE 
 
 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13 i 73/17  

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske NN 130/05  

- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. godine NN 3/17  

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13, 

95/15  

- Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 117/17  

- Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom NN 42/14, 48/14, 107/14, 

139/14  

- Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom NN 50/15  

- Naputak o glomaznom otpadu NN 79/15  

- Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži NN 88/15, 78/16, 116/17  

- Pravilnik o katalogu otpada NN 90/15  

- Ureda o gospodarenju otpadnom ambalažom NN 97/15  

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom NN 99/15  

- Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima NN 105/15  

- Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima NN 111/15  

- Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima NN 112/15  

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima NN 125/15, 90/16  

- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest NN 69/16  

- Pravilnik o termičkoj obradi otpada NN 75/16  

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama NN 113/16  

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13  

- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17  

- Prostorni plan Šibensko-kninske ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 4/17.)  

- Prostorni plan uređenja Općine Primošten ("Službeni glasnik općine Primošten” 04/17.)  

____________________

30
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18), i članka 33. 

Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Pri-
moštena svojoj hitnoj 14. sjednici održanoj dana 15. veljače 2019. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
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Članak 1. 
U članku 9. stavak 1. točka. 8. Odluke o komunalnoj naknadi objavljene u Službenom vjesniku Općine Pri-

mošten broj 1/18 KLASA: 363-05/19-01/2 Ur.broj. 2182/02-01-19-1 od dana 18. siječnja 2018. godine, briše se 
točka. 8. koja glasi: „Za poslovne prostore i građevno zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti koje 
su zbog trošnosti i starosti, odnosno zapuštenosti u derutnom stanju te se ne mogu koristiti za poslovnu namjenu, 
koefi cijent namjene umanjuje se za 75% ali ne može biti manji od koefi cijenta namjene za stambeni prostor,od-
nosno neizgrađeno građevno zemljište“.

Slijedom navedenog, mijenja se dosadašnji redoslijed točki u članku 9. stavku 1.  pa dosadašnja točka 9. 
postaje točka 8. odnosno točka 10. postaje točka 9. 

Članak 2.
Ova izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 363-05/19-01/2
Ur.broj. 2182/02-01-19-2
Primošten, 15. veljače 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

II. 
OPĆINSKI  NAČELNIK

5
Na temelju članka 4. stavka 3., i čl. 48. stavka 1.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) u svezi Odluke o ustrojavanju Je-
dinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj:1/19) i članka 45. 
Statuta Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj:1/18 i 2/18), dana 30. siječnja 2019. godine 
općinski načelnik donosi:

P R A V I L N I K
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uv-
jeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela 
općine Primošten.

Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel općine Primošten (u nastavku teksta: JUO) poslove određene zakonom, Odlukom 

o ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa:023-05/19-01/1 Ur.broj: 2182/02-01-19-1 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj:1/19 u nastavku teksta: Odluka) i drugim propisima. 

Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na 

muške i ženske osobe. U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i 
namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji 
odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II. UNUTRANJE USTROJSTVO
Članak 4.

Poslove općinske uprave obavljaju slijedeće službe : 
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1. Pravna služba, 
2. Služba tajništva, 
3. Služba za komunalne poslove i 
4. Financijsko-računovodstvena služba. 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI 
Članak 5.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Primošten upravlja pročelnik. Pročelnik, organizira i usklađuje rad 
Jedinstvenog upravnog odjela općine Primošten u skladu sa zakonom. Za zakonitost i učinkovitost rada uprav-
nog tijela pročelnik odgovara općinskom načelniku. 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, 
odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, općinski načelnik iz reda službenika zaposlenih u JUO imenu-
je osobu koji zadovoljava uvjete za imenovanje za radno mjesto pročelnika a koja će privremeno obavljati te 
poslove. a istim može biti imenovan službenik iz JUO. 

U razdoblju odsutnosti pročelnika upravnog tijela njegove poslove može obavljati službenik istoga upravnog 
tijela kojeg za to pisano ovlasti pročelnik, ako ga nije imenovao pročelnik onda vršitelj dužnosti pročelnika kojeg 
imenuje općinski načelnik. 

Općinski načelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten u obavljanju poslo-
va iz samoupravnog djelokruga, službenicima i pročelniku izdaje naloge i upute te nadzire izvršavanje istih.

Članak 6.
Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik na temelju 

suglasnosti općinskog načelnika raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na to radno 
mjesto uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

Članak 7.
Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općima aktima Općine Pri-

mošten, ovim Pravilnikom,  pravilima struke, naputku općinskog načelnika kao čelnika tijela te prema uputama 
pročelnika.

U obavljanju poslova iz st. 1. ovog članka, u međusobnim odnosima te u odnosu s korisnicima usluga, 
službenici su dužni pridržavati se temeljnih načela Etičkog kodeksa službenika Općine Primošten, a naročito:

- zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa; 
- poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;
- zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući zabranu spolnog uznemira-

vanja;
- zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te 

zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisanih ovlasti;
- profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti;
- ukazivanje i reagiranje na sve situacije u kojima postoji mogućnost sukoba interesa s ciljem sprječavanja 

sukoba interesa te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;
- zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari; 
- razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja sloboda i prava; 
- izvjesnosti postupanja;
- dužnosti pružanja informacija potrebnih za upućeno odlučivanje druge strane, u skladu s propisima;
- službene povjerljivosti i zaštite privatnosti, u skladu s propisima; 
- primjerenog komuniciranja;
- posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba, kao što su osobe s invaliditetom i druge 

osobe s posebnim potrebama; 
- pravodobnoga i učinkovitog obavljanja poslova;
- poštovanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;
- dužne pažnje prema povjerenoj općinskoj imovini; 
- primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora;
- uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju; 
- otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju metode rada;
- neprihvaćanja predrasuda o više ili manje važnim službama i/ili poslovima.

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA 
Članak 8.

Postupak prijema u službu i rasporeda na radno mjesto provodi se u skladu sa Zakonom o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi sukladno Planu prijma u službu odnosno izm-
jenama i dopunama plana. 
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Općinski načelnik, sukladno utvrđenim potrebama službe, daje nalog za provođenje natječaja odnosno oglasa 
za prijam u službu, u skladu s važećim Planom prijma u službu dok postupak natječaja ili oglasa za prijam u 
službu provodi pročelnik JUO ili osoba koju općinski načelnik za to ovlasti. 

Članak 9.
U slučaju privremenog povećanja opsega posla, potrebe zamjene odsutnog službenika, ili zbog potrebe obavl-

janja privremenih poslova, ukoliko te poslove ne mogu obavljati ostali službenici Jedinstvenog upravnog odjela, 
provodi se postupak prijema u službu na određeno vrijeme sukladno zakonu. 

Članak 10.
Javni natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme odnosno oglas za popunu radnog mjesta na 

određeno vrijeme, sukladno nalogu općinskog načelnika i u skladu s planom prijma u službu, raspisuje pročelnik 
JUO.

Radi provođenja postupka natječaja ili oglasa, pročelnik je obvezan u suradnji sa službenicima iz službe 
izraditi tekst natječaja ili oglasa za prijam u službu, izraditi i općinskom načelniku dostaviti odluku o imeno-
vanju povjerenstva za provedbu natječaja odnosno oglasa, izraditi sadržaj pisanog testiranja i područje provjere 
kandidata, pravne i druge izvore za pripremanje kandidata za tu provjeru. Pročelnik može predložiti i provjeru 
praktičnog rada na određenim poslovima. 

Članak 11.
Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje, 

a općinski načelnik može odlučiti da se objavi i u dnevnom ili tjednom tisku odnosno putem drugih službi za 
zapošljavanje. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana odnosno oglas je osam dana od dana objave 
u „Narodnim novinama“ ili drugom dnevnom ili tjednom listu odnosno kod nadležne službe za zapošljavanje. 

Članak 12.
Uvjerenje kojim kandidat dokazuje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od tri 

mjeseca od dana objave natječaja odnosno oglasa. 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja općini 

prije donošenja rješenja o rasporedu u službu. 
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti iz stavka 2. ovog članka snosi Općina Primošten. 

Članak 13.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere 

znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji 
su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testi-
ranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena. 

Povjerenstvo za provedbu natječaja odnosno oglasa kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profe-
sionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Jedinstvenom upravnom odjelu odnosno za obavljanje poslova 
određenog radnog mjesta.

 
Članak 14.

Službenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu 
propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifi kaciji 
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom. 

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez položeno-
ga državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima zakonom. 

Ukoliko je za obavljanje određenih poslova pozitivnim propisima odnosno posebnim potrebama u službi ut-
vrđena obveza polaganja dodatnog stručnog ispita, službenik je obvezan i taj ispit položiti u roku od 12 mjeseci 
od dana prijema u službu odnosno rasporeda na te poslove.

Službenik koji ima položen pravosudni ispit nije dužan polagati državni stručni ispit. 

Članak 15.
Prilikom stupanja u službu, pročelnik je dužan službenika upoznati sa propisima u svezi s radnim odnosima, 

organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.
Članak 16.

Službenik može izvan redovnog radnog vremena, po prethodnom pismenom odobrenju pročelnika JUO i 
prethodnoj suglasnosti općinskog načelnika, samostalno obavljati poslove ili raditi kod drugog, ako to nije u 
suprotnosti sa službom,odnosno ako posebnim zakonom nije drugačije propisano te ne predstavlja sukob interesa 
ili prepreku za uredno obavljanje redovitih zadataka niti šteti ugledu službe. 
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Članak 17.
Službeniku nije dozvoljeno otvaranje obrta ili osnivanje trgovačkog društva ili druge pravne osobe u područ-

ju djelatnosti na kojem je zaposlen kao službenik, odnosno u području djelatnosti koje je povezano sa poslovni-
ma iz djelokruga službe JUO u kojoj je zaposlen.

Članak 18. 
Službenik je dužan pisanim putem obavijestiti pročelnika o fi nancijskom ili drugom interesu koji on, njegov 

bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj može imati u odlukama službe JUO u kojoj radi.
Službenik ne smije donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na fi nancijski ili 

drugi interes. 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA 

Članak 19.
Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Primošten, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinome radnom mjestu. 
Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom. 

Članak 20.
Kada je za obavljanje poslova pojedinoga radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik upravnog 

tijela, odnosno drugi nadređeni službenik po prethodnoj suglasnosti općinskog načelnika, raspoređuje obavljan-
je poslova radnog mjesta među službenicima raspoređenima na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne 
potrebe i prioritete službe.

VIII. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

Članak 21.
U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje o up-

ravnim stvarima. Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji 
prethodi rješavanju upravne stvari. Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili 
rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno 
mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je drugi službenik ko-
jeg odredi pročelnik upravnog tijela odnosno općinski načelnik.

Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom ni ovim Pravilnikom, 
za rješavanje upravne stvari nadležna je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. Pročelnik je ovlašten svoje 
ovlasti iz ovog stavka prenijeti na drugog službenika Jedinstvenog upravnog odjela sukladno ovom Pravilniku.

Službenici JUO Općine Primošten dužni su u okviru svojih poslova koji su određeni ovim Pravilnikom te na-
putcima općinskog načelnika i uputama pročelnika savjesno, pravovremeno i stručno obavljati poslove i zadaće 
sukladno zakonu i drugim propisima te su dužni u obavljanju poslova međusobno surađivati.

Službenici imaju pravo i obvezu u svom radu koristiti nova saznanja, usvajati i primjenjivati stručna dostig-
nuća u svojoj struci te se trajno usavršavati.

U komuniciranju sa strankama službenici su dužni primiti stranku s dužnim poštovanjem i olakšati joj ost-
varivanje njezinih prava i izvršenja obveza te joj pružiti pomoć i potrebna objašnjenja.

U izvršavanju svog rada službenici imaju pravo na zaštitu svog prava osobnosti odnosno zaštitu od šikane 
kako od strane drugih službenika, nadređenog službenika, pročelnika tako i stranaka.  

Članak 22.
Službenici su dužni prijaviti mogući sukob interesa i u slučajevima propisanom Zakonom o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Službenici koji ostvare pristup ili postupaju s podacima utvrđenim jedim od stupnjeva tajnosti sukladno 

posebnom zakonu dužni su čuvati tajnost tih podataka za vrijeme i nakon prestanka službe.
Službenici su za vrijeme svog rada u službi i nakon prestanka iste dužni pridržavati se odredbi Opće uredbe 

o zaštiti podataka te tijekom obavljanja poslova u službi upozoriti stranke o primjeni uredbe. 

IX. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA 

Članak 23.
Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje općinski načelnik, 

nakon savjetovanja s pročelnikom i službenicima. 
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Članak 24.
Na zgradi u kojoj djeluje općinska uprava ističe se naziv općinskih tijela, u skladu s propisima o uredskom 

poslovanju. 
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika i službenika s naznakom poslova koje 

obavljaju. 

Članak 25.
Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem sandučića i službene mail adrese info@primo-

sten.hr. 
Članak 26.

Informacije iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten za potrebe javnosti daje Općinski 
načelnik, odnosno druga osoba koju isti ovlasti.

X. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI 

Članak 27.
Osim lakih povreda službene dužnosti koje su propisane zakonom, kao lake povrede službene dužnosti ut-

vrđuju se: 

1. Nedolično ponašanje službenika, ili vježbenika u odnosu prema strankama - građanima iz kojega se može 
zaključiti da isti neće obavljati svoju službu profesionalno, savjesno, nepristrano i pristojno. 

2. Odavanje tajnih zakonom zaštićenih osobnih podataka do kojih je službenik došao u obavljanju službe, 
osim ako zakonom, voljom stranaka-građana ili sadržajem pravnog posla ne proizlazi što drugo. 

3. Neopravdano neizvršenje naputka za rad koje usmeno ili pismeno donosi općinski načelnik, pročelnik i 
drugi nadređeni službenik. 

4. Neopravdano odbijanje pružanja stručne i druge pomoći, općinskom načelniku, pročelniku osobito radi 
završetka započetih i nedovršenih poslova kojim priroda posla ne trpi odgodu. 

5. Neizvršavanje dužnosti upoznavanja novoprimljenih službenika ili vježbenika s poslom na pristojan i str-
pljiv način, a koji su posao isti dužni obavljati kvalitetno uvažavajući druge zaposlenike u međusobnoj suradnji. 

6. Neopravdano neispunjenje zadanog roka u rješavanju zaduženih predmeta. 
7. Neizvršavanje naloga i nepoštivanje naputaka općinskog načelnika.

Postupak utvrđivanja odgovornosti za lake povrede službene dužnosti, tijela za vođenje postupka, postupak 
i sankcije zbog povrede službene dužnosti, utvrđeni su Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 28.
Službenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, u službama JUO na dan stupanja na snagu ovog 

Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema 
dotadašnjim rješenjima. 

Za službenike kod čijih je radnih mjesta na kojima su sada raspoređeni došlo do promjena u nazivu ili uv-
jetima ili će isti biti raspoređeni na drugo radno mjesto, rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom 
Pravilniku donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. 

Članak 29.
Kandidat za prijam u službu koji ne ispunjava poseban uvjet za raspored na radno mjesto (uvjet utvrđen 

posebnim zakonom ili ovim Pravilnikom), može biti primljen u službu, uz uvjet da u roku od 12 mjeseci od dana 
rasporeda, položi odgovarajući ispit ili stekne odgovarajući certifi kat, u protivnom će se smatrati da odnosni 
službenik više ne ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto. 

Članak 30.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/13, 3/14, 5/15, 4/16, 
5/16, 2/18 i 6/18).

Za sve odnose koji nisu regulirani ovim pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i nam-
ještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 31.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Općine Pri-

mošten“
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Primošten, 30. siječnja 2019. godine 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

Prilog

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PRIMOŠTEN

 
Redni broj: 1  
Naziv: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA  

Broj izvršitelja:1  
 
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 
 
KATEGORIJA   POTKATEGORIJA    RAZINA     KLASIFIKACIJSKI RANG 
I   Glavni rukovoditelj -    1. 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 
 
 

- Upravlja i rukovodi Jedinstvenim upravnim 
odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima, 

- prati propise iz nadležnosti upravnog odjela, 
- organizira, koordinira rad JUO i brine se o 

zakonitom i pravovremenom obavljanju poslova iz 
nadležnosti upravnog odjela, raspoređuje poslove i 
zadaće, daje službenicima upute za rad u skladu s 
uputama općinskog načelnika, 

- predlaže donošenje akata za čije je predlaganje 
ovlašten, donosi akte sukladno posebnim 
propisima, priprema nacrte općih akata, programa i  
izvješća,  

- brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju 
službenika kao i o prestanku službe,  

- obavlja nazor nad radom službenika, povrede 
službene dužnosti, ocjenjuje službenike, 

- vodi upravni postupak i rješava u upravnim 
stvarima iz nadležnosti upravnog odjela ukoliko isti 
nije raspoređen u rad drugom službeniku, 

- daje potrebna tumačenja i objašnjenja i 
obrazloženja iz nadležnosti rada JUO 

- osigurava suradnju JUO s tijelima državne uprave, 
tijelima jedinica lokalne i područne samouprave i 
drugim institucijama, 
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- koordinira rad odvjetničkih ureda angažiranih u 
postupku pružanja pravne pomoći, 

- obavlja i druge poslove iz djelokruga rada JUO i 
poslove po nalogu općinskog načelnika, 

- obavlja druge poslove po nalogu izvršnog tijela 
 

 
                                        
                                    < 70           
                                       30 
 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RANIH MJESTA 
 
POTREBNO 
STRUČNO 
ZNANJE 

 položen državni stručni 
ispit/pravosudni ispit ili bez položenoga državnog stručnog ispita uz obvezu 
polaganja u zakonskom roku. 

SLOŽENOST 
POSLOVA 

 
SAMOSTALNOST 
U RADU 

 
STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA 
DONOŠENJE 
ODLUKA 
  
STUPANJ 
SURADNJE S 
DRUGIM 
TIJELIMA I 
KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA 
 

 

 
 
 
Redni broj: 2 
Naziv: Viši savjetnik za imovinsko pravne poslove 

Broj izvršitelja: 1 
 
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 
 
KATEGORIJA   POTKATEGORIJA    RAZINA     KLASIFIKACIJSKI RANG 
II   Viši savjetnik -    4. 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 
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- Obavlja pravne poslove zastupanja općine u 

sudskim postupcima na sudskim raspravama te u 
postupcima pred drugim tijelima, priprema 
parnične predmete, izrađuje očitovanja, tužbe, 
žalbe, podneske za potrebe sudskih i upravnih 
postupaka i sporova uključujući i evidenciju za iste, 
zaprima podneske, isprave od odvjetnika, a za 
korespondenciju sa odvjetnicima i sudom izravno 
je subordiniran načelniku općine i od njega prima 
smjernice i upute za izradu svih pismena te 
smjernice i upute za strategiju zastupanja općine 
pred sudom, 

- sudjeluje u  obavljanju poslova u svezi poslova 
izvlaštenja, 

- izrađuje ugovore, 
- priprema pojedinačne odluke općinskog načelnika, 
- priprema nacrte općih akata, programa i  izvješća, 

sudjeluje u izradi drugih općih akata koje donosi 
Općinsko vijeće koje se povjere u rad, 

- obavlja opće i kadrovske poslove, sudjeluje u 
provođenju natječajni postupak odnosno postupka 
prijema u službu službenika na određeno i 
neodređeno vrijeme,  

- vodi upravni postupak i rješava u upravnim 
stvarima iz nadležnosti upravnog odjela koji su 
povjereni u rad odnosno nisu raspoređeni drugim 
službenicima, 

- prati i proučava propise iz svog područja djelovanja 
te predlaže poduzimanje mjera i donošenje akata iz 
svog djelokruga rada,  

- pruža punu pravnu pomoć općinskom načelniku, 
zamjeniku i drugim službenicima u izvršavanju 
njihovih radnih obveza, 

- izrađuje i vodi registar nekretnina u vlasništvu 
općine, 

- izdaje koncesijska odobrenja, 
- izrađuje upravni akt za obavljanje autotaksi 

prijevoza, 
- izrađuje odluke načelnika  o jednokratnoj novčanoj 

naknadi za novorođenče, 
- koordinira rad geodeta i nalaže te provjerava izradu 

planova i podloga, 
- na temelju informacija iz Financijske službe 

pokreće ovrhe za nepodmirena dugovanja iz svih 
ugovora, rješenja o komunalnom doprinosu 

- raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine 
(kupoprodaja, zakup, zamjena, darovanje),  

- sastavlja i podnosi tužbe,  
- pokreće zemljišnoknjižne postupke, 
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- ispunjava upitnike tijela javne vlasti, 
- vodi nadzor nad promjenom sastava Općinskog 

vijeća i obavještava za to  nadležna tijela, 
- izrađuje i sudjeluje u izradi programa, 
- odgovara na upite tijela javne vlasti, 
- izrađuje odgovore na tužbu u postupcima koje 

građani pokreću protiv rješenja iz nadležnosti 
drugih službenika JUO,  

- sudjeluje u izrađivanju nacrta odluka o općinskim 
porezima i drugim odlukama u kojima općina 
stječe prihode 

- vodi registar ugovora o donacijama, sponzorstvima 
i „ostalim“ ugovorima, 

- daje upute savjetniku za imovinsko pravne poslove 
u odnosu na obavljanje poslova iz njegovog 
djelokruga rada i nadzire njegov rad, 

- po potrebi prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća 
te po potrebi daje tumačenja i obrazloženja iz 
djelokruga rada 

- prati i proučava zakonske propise, daje upute i 
odluke iz svog područja djelovanja te predlaže 
pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga 
rada, 

- Obavlja druge poslove po nalogu izvršnog tijela  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                       < 80 
                                          20 
 
 
 
 

 
 
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RANIH MJESTA 
 
POTREBNO 
STRUČNO 
ZNANJE 

stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, 
najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
položen državni stručni ispit/pravosudni ispit ili bez položenoga 
državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku. 

SLOŽENOST 
POSLOVA 

stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnoga 
tijela, poslove pravnog zastupanja, vođenje upravnoga postupka i 
rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti 
upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje 
projekata; 

SAMOSTALNOST 
U RADU 

stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i 
specifične upute rukovodećeg službenika; 

 
STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA 
DONOŠENJE 
ODLUKA 

 
stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene 
informacija. 

STUPANJ stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
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SURADNJE S 
DRUGIM 
TIJELIMA I 
KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA 
 

kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu odluka iz odgovarajućeg područja; 

 
 
 
Redni broj: 3 
Naziv: Savjetnik za imovinsko pravne poslove 

Broj izvršitelja: 1  
 
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 
 
KATEGORIJA   POTKATEGORIJA    RAZINA     KLASIFIKACIJSKI RANG 
II   Savjetnik -    5 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 
 
 

- obavlja pravne i opće poslove, priprema nacrte i 
prijedloge općih akata iz nadležnosti pravne službe, 
službenicima JUO daje pravnu pomoć i pomaže u 
izradi nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata 
ili o tome daje savjete, stručna mišljenja i 
obrazloženja,  

- obavlja pravne poslove vezane uz rad Jedinstvenog 
upravnog odjela, izrađuje ugovore i obavlja ostale 
pravne poslove u postupku ugovaranja,  

- obavlja pravne poslove pravnog zastupanja Općine 
pred pravosudnim i upravnim tijelima u skladu s 
uputama nadređenog službenika i općinskog 
načelnika 

- sudjeluje u obavljanju pravnih i stručnih poslove u 
vezi s raspolaganjem poslovnim prostorom i 
raspolaganjem (zakup, najam, korištenje), te 
uređenje međuvlasničkih odnosa, pokreće 
zemljišnoknjižne postupke u korist Općine,  

- provodi postupak izdavanja zajmova pravnim i 
fizičkim osobama  

- pokreće i provodi ovršne postupke,  
- sudjeluje u izradi registra nekretnina u vlasništvu 

općine,  
- sudjeluje u postupak prodaje, kupnje i davanja u 

zakup građevinskog odnosno poljoprivrednog 
zemljišta, odnosno provodi postupke u svezi 
raspolaganja općinskom imovinom i rješavanja 
imovinsko pravnih poslova i izvlaštenja,  

- rješava zahtjeve stranaka iz svog djelokruga,  
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- izrađuje prijedloge ugovora vezanih za obavljanje 
pojedinih djelatnosti i aktivnosti iz nadležnosti 
JUO,  

- sudjeluje u  obavljanju poslova u svezi poslova 
izvlaštenja,  

- Proučava i stručno obrađuje pitanja iz javne 
nabave, prati izmjene pravnih propisa koji se tiču 
javne nabave, 

- sudjeluje u izradi i izrađuje dokumentaciju za 
nadmetanje, provodi sve postupke javne nabave, 
vrši objave, vodi zapisnike, priprema prijedlog 
odluka te obavlja druge poslove koje je potrebno 
izvršiti u pojedinom postupku nabave, 

- priprema postupak i dokumentaciju vezanu uz 
postupak prodaje i kupnje zemljišta,  

- vodi evidenciju svih ugovora  
- prati i proučava zakonske propise, daje uputstva i 

odluke iz svog područja djelovanja te predlaže 
pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga 
rada, 

- Obavlja druge poslove po nalogu izvršnog tijela 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
                                         
                                         
 
 
 
 
                                         
                                      < 80 
                                         20 

 
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RANIH MJESTA 
 
POTREBNO 
STRUČNO 
ZNANJE 

magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje tri godine 
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni 
ispit ili bez položenoga državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u 
zakonskom roku. 

SLOŽENOST 
POSLOVA 

stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga 
upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te 
rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika; 

SAMOSTALNOST 
U RADU 

stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika; 

STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA 
DONOŠENJE 
ODLUKA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu pojedinačnih odluka; 

STUPANJ 
SURADNJE S 
DRUGIM 
TIJELIMA I 
KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA 

stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnoga tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

 
Redni broj: 4 
Naziv: Stručni suradnik za sjednice, dokumentacije i javnu nabavu 

Broj izvršitelja: 1  
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OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 
 
KATEGORIJA   POTKATEGORIJA    RAZINA     KLASIFIKACIJSKI RANG 
III Stručni suradnik    -    8 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 
 

 
- Obavlja stručne poslove u vezi pripreme, 

organizacije i obrade sjednica Općinskog vijeća i 
njihovih radnih tijela,  

- Prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća te po 
potrebi daje tumačenje i obrazloženja, 

- Sastavlja zapisnik o radu Općinskog vijeća i 
dostavlja ga na nadzor, 

- Dostavlja akte Općinskog vijeća, općinskog 
načelnika i ustanova i komunalnih poduzeća za 
tisak,  

- Sastavlja i vodi brigu o pravovremenom 
objavljivanju na web stranici općine registra 
ugovora javne nabave 

- Obavlja poslove vezane uz organizaciju 
zastupničkih, lokalnih i inih izbora te obavlja i 
druge poslove vezane uz neposredno sudjelovanje 
građana u odlučivanju, 

- Izrađuje prijedlog plana nabave te prijedloga 
izmjena i dopuna plana nabave, 

- prati izmjene pravnih propisa koji se tiču javne 
nabave, 

- sudjeluje u izradi i izrađuje dokumentaciju za 
nadmetanje, provodi postupke jednostavne javne 
nabave, vrši objave, vodi zapisnike, priprema 
prijedlog odluka te obavlja druge poslove koje je 
potrebno izvršiti u pojedinom postupku nabave, 

- vodi evidenciju ugovora javne nabave 
- prati i proučava zakonske propise, daje uputstva i 

odluke iz svog područja djelovanja te predlaže 
pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga 
rada, 

- Obavlja druge poslove po nalogu izvršnog tijela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     < 80 
                                        20 

 
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RANIH MJESTA 
 
POTREBNO 
STRUČNO 
ZNANJE 

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke i najmanje 
tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; položen državni 
stručni ispit ili bez položenoga državnog stručnog ispita uz obvezu 
polaganja u zakonskom roku, ceritifikat iz područja javne nabave 

SLOŽENOST stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim 
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POSLOVA brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se 
primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada 
ili stručnih tehnika; 

SAMOSTALNOST 
U RADU 

stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama 
od strane nadređenog službenika; 

STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA 
DONOŠENJE 
ODLUKA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika; 

STUPANJ 
SURADNJE S 
DRUGIM 
TIJELIMA I 
KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA 

stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga 
tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni 
informacija. 

 
Redni broj: 5 
Naziv: Viši referent za administrativne poslove 

Broj izvršitelja: 1 
 
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 
 
KATEGORIJA   POTKATEGORIJA    RAZINA        KLASIFIKACIJSKI RANG 
III   Viši referent    -       9. 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 
 

 
- obavlja poslove pisarnice – protokola, odnosno 

obavlja uredske poslove i zadatke iz područja rada 
uključivo zaprimanje i raspoređivanje pristigle 
pošte, pripremu pošte za otpremu, pripremu 
dokumenata za potpisivanje ili parafiranje, prijepis 
(samostalno i po diktatu), skeniranje, arhiviranje 
riješenih predmeta, vođenje različitih evidencija i 
izvještaja (prisutnosti na radu, službenih glasila i 
stručne literature, pristiglih računa primarna 
kontrola, sklopljenih ugovora i sl.) 

- vođenje brige, evidentiranje i naručivanje uredskog 
materijala, te opremu, unos, skeniranje i obradu 
materijala za elektroničke evidencije (e-sjednica, e-
uredi i sl.), 

- priprema i dostavlja materijale za sastanke 
općinskog načelnika, periodično i na zahtjev 
izvješćuje pročelnika Odjela o neriješenim 
predmetima po službenicima,  

- obavlja telefonske pozive po nalogu općinskog 
načelnika, pročelnika te daje potrebne obavijesti i 
informacije službenicima te strankama i građanima, 
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preuzima poruke i/ili prosljeđuje pozive općinskom 
načelniku, pročelniku i drugim službenicima,  

- prati obveze općinskog načelnika i pročelnika 
(sastanke, dogovore, prijam stranaka i službenika)  

- prati i proučava zakonske propise, daje uputstva i 
odluke iz svog područja djelovanja te predlaže 
pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga 
rada, 

- Obavlja druge poslove po nalogu izvršnog tijela 
 

 
 
 
 
 
 
                                          
                                       < 80 
                                          20 

 
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RANIH MJESTA 
 
POTREBNO 
STRUČNO 
ZNANJE 

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske 
struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima; položen državni stručni ispit 

SLOŽENOST 
POSLOVA 

stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji 
zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika; 

SAMOSTALNOST 
U RADU 

stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog 
službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih 
problema; 

STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA 
DONOŠENJE 
ODLUKA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, 
metoda rada i stručnih tehnika; 

STUPANJ 
SURADNJE S 
DRUGIM 
TIJELIMA I 
KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA 

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica. 

 
Redni broj: 6 
Naziv: Viši stručni suradnik za komunalne poslove 

Broj izvršitelja: 1 
 
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 
 
KATEGORIJA   POTKATEGORIJA    RAZINA    KLASIFIKACIJSKI RANG 
II  Viši stručni suradnik    -   6. 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 
 

 
- vodi upravni postupak za donošenje Rješenja o 

komunalnoj naknadi, 
- vrši naplatu komunalne naknade, 
- vodi postupak prisilne naplate komunalne naknade 
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- sudjeluje u postupku nadzora nad izvršavanjem 
radova uređenja komunalne infrastrukture te daje 
obavijesti o potrebi održavanja komunalne 
infrastrukture (nerazvrstane ceste, poljski putovi, 
zidovi itd.) 

- sudjeluje u radu tijela državne uprave u postupku 
utvrđivanja poreza na kuće za odmor, 

- vodi upravni postupak obračuna spomeničke rente 
- vodi upravni postupak donošenja rješenje o zakupu 

javne površine- parking, 
- obavlja nadzor nad primjenom propisanih mjera 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, i drugih 
mjera koje se tiču zaštite zdravlja pučanstva iz 
djelokruga jedinica lokalne samouprave,  

- pruža informacije i stručnu pomoć Državnoj 
geodetskoj upravi, Područnom uredu za katastar, te 
vrši usklađivanje podataka,  

- prati i proučava zakonske propise, daje uputstva i 
odluke iz svog područja djelovanja te predlaže 
pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga 
rada, 

- Obavlja druge poslove po nalogu izvršnog tijela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                        < 80 
                                           20 
 

 
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RANIH MJESTA 
 
POTREBNO 
STRUČNO 
ZNANJE 

stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, 
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; 
položen državni stručni ispit ili bez položenoga državnog stručnog ispita 
uz obvezu polaganja u zakonskom roku. 

SLOŽENOST 
POSLOVA 

stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne 
poslove unutar upravnoga tijela; 

SAMOSTALNOST 
U RADU 

stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti 
nadzor i upute nadređenog službenika; 

STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA 
DONOŠENJE 
ODLUKA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i 
metoda rada; 

STUPANJ 
SURADNJE S 
DRUGIM 
TIJELIMA I 
KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA 

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan 
državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

 
Redni broj: 7 
Naziv: Referent komunalni redar 

Broj izvršitelja: 1 
 
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 



SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTENStranica 56 -  Broj 3 27. veljače 2019.

 
KATEGORIJA   POTKATEGORIJA    RAZINA      KLASIFIKACIJSKI RANG 
III   referent    -     11 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 
 
 

- vrši kontrolu poslovnih prostora u vlasništvu 
općine danih u najam i zakup, 

- vodi upravni i prekršajni postupak i naplaćuje 
novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, 

- priprema prijedloge odgovora iz svog djelokruga 
rada na pitanja i pritužbi, sukladno propisima o 
pravu na pristup informacijama, te u prekršajnim 
postupcima Pravnoj službi priprema dokumentaciju 
za prekršajne i druge postupke 

- provodi deložacije poslovnih prostora u vlasništvu 
općine, 

- obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se 
uređuje komunalni red,  

- obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se 
uređuju nerazvrstane ceste, 

- obavlja nadzor nad provedbom propisa o držanju 
kućnih ljubimaca,  

- obavlja nadzor nad davanjem javnih površina i 
drugih nekretnina u vlasništvu općine na korištenje 
za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i 
oglasnih predmeta (kioska, montažnih objekata, 
pokretnih naprava, ugostiteljskih terasa, reklamnih 
i drugih naprava) i nad korištenjem javnih površina 
za druge svrhe, te provodi uklanjanje objekata 

- obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se 
uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinice 
lokalne samouprave, 

- obavlja nadzor nad pravnim i fizičkim osobama 
kojima je dodijeljeno koncesijsko odobrenje radi 
obavljanja komunalne djelatnosti, djelatnosti na 
pomorskom dobru ili druge djelatnosti,  

- obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se 
uređuje autotaksi prijevoz putnika, 

- obavlja nadzor nad radom komunalnih i trgovačkih 
društava koji obavljaju poslove iz područja 
komunalnog i vodnog gospodarstva te prikupljanja 
i postupanja s otpadom,  

- obavlja nadzor nad provedbom propisa o otpadu iz 
djelokruga jedinice lokalne samouprave,  

- sudjeluje u izradi Plana gospodarenja otpadom u 
jedinici lokalne samouprave,  

- sudjeluje na uspostavi i funkcioniranju sustava za 
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zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom 
otpadu,  

- sudjeluje na uspostavi i funkcioniranju sustava za 
evidentiranje lokacija odbačenog otpada,  

- sudjeluje u funkcioniranju Informacijskog sustava 
gospodarenja otpadom,  

- priprema izvješće za općinskog načelnika o 
lokacijama i količinama odbačenog otpada, 
troškovima uklanjanja otpada i poduzetim 
mjerama,  

- pokreće i predlaže pokretanje prekršajnog postupka 
iz svoje nadležnosti  i naplaćuje novčane kazne na 
mjestu počinjenja prekršaja,  

- vrši nadzor nad ispravnosti horizontalne  i 
vertikalne prometne signalizacije i znakova, 

- vrši nadzor javnih površina putem sustava kamera 
te dostavlja potrebne informacije tijelima s javnim 
ovlastima u skladu sa zakonom 

- dostavlja obavijesti drugim službama relevantne za 
njihov rad 

- vodi evidenciju o izvršenom nadzoru i dnevnik 
rada, sastavlja mjesečna i godišnja izvješća o radu i 
druga izvješća iz svog djelokruga rada,  

- priprema prijedloge odgovora iz svog djelokruga 
rada na pitanja i pritužbe, sukladno propisima o 
pravu na pristup informacijama,  

- obavještava prometne redare o povredama propisa i 
uočenim nedostacima iz njihovog djelokruga rada 
te nadzire njihov rad te obavlja poslove prometnog 
redarstva izvan sezone, 

- provodi tehničke poslove iz područja vatrogastva, 
zaštite od požara i zaštite i spašavanja, 

- van sezone obavlja nadzor nad provedbom odluka 
koje se tiču odvijanja prometa i regulacije 
parkiranja na području Općine Primošten,                  
vrši nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih 
vozila te upravljanja prometom na području općine, 
izdaje prekršajne naloge i naplaćuju novčane kazne 
za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo 

- surađuje s drugim nadležnim tijelima, 
- surađuje sa svim službama Jedinstvenog upravnog 

odjela općine i komunalnim poduzećem “Bucavac“ 
- prati i proučava zakonske propise, daje uputstva i 

odluke iz svog područja djelovanja te predlaže 
pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga 
rada, 

- Obavlja druge poslove po nalogu izvršnog tijela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            < 80 
                                           20 

 
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RANIH MJESTA 
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POTREBNO 
STRUČNO 
ZNANJE 

srednja stručna sprema prometne, tehničke ili druge odgovarajuće struke, 
najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;  
završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj -
osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i 
premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila koje izdaje 
Ministarstvo unutarnjih poslova RH) položen državni stručni ispit ili bez 
položenoga državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom 
roku. 

SLOŽENOST 
POSLOVA 

stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika; 

SAMOSTALNOST 
U RADU 

stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA 
DONOŠENJE 
ODLUKA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika; 

STUPANJ 
SURADNJE S 
DRUGIM 
TIJELIMA I 
KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA 

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela. 

 
Redni broj: 8 
Naziv: Referent prometni redar 

Broj izvršitelja: 3  
 
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 
 
KATEGORIJA   POTKATEGORIJA    RAZINA    KLASIFIKACIJSKI RANG 
III   referent  -   11 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 
 

 
- obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se tiču 

odvijanja prometa i regulacije parkiranja na 
području Općine Primošten                                         

- vrši nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih 
vozila te upravljanja prometom na području općine 

- izdaje prekršajne naloge i naplaćuju novčane kazne 
za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo 

- surađuje s drugim nadležnim tijelima i društvima, 
- surađuje sa svim službama Jedinstvenog upravnog 

odjela općine i komunalnim poduzećem “Bucavac“ 
- Obavlja druge poslove po nalogu izvršnog tijela 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                                         < 80 
                                            20 
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OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RANIH MJESTA 
 
POTREBNO 
STRUČNO 
ZNANJE 

-srednja stručna sprema društvene, ekonomske, prometne, tehničke ili 
druge struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim 
poslovima; 
-završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj -
osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i 
premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila koje izdaje 
Ministarstvo unutarnjih poslova RH) položen državni stručni ispit ili bez 
položenoga državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom 
roku. 

SLOŽENOST 
POSLOVA 

stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske 
poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda 
rada i stručnih tehnika; 

SAMOSTALNOST 
U RADU 

stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog 
službenika 

STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA 
DONOŠENJE 
ODLUKA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih 
postupaka, metoda rada i stručnih tehnika; 

STUPANJ 
SURADNJE S 
DRUGIM 
TIJELIMA I 
KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA 

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih 
unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela. 

 
Redni broj: 9 
Naziv: Savjetnik za prostorno planiranje 

Broj izvršitelja: 1  
 
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 
 
KATEGORIJA   POTKATEGORIJA    RAZINA     KLASIFIKACIJSKI RANG 
II   savjetnik    -    5 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 
 

 
- sudjeluje u izradi i donošenju dokumenata 

prostornog i urbanističkog uređenja (prostorni, 
urbanistički i detaljni planovi, program mjera, 
izvješća o stanju u prostoru) i ostalih dokumenata, 

- sudjeluje u upravnim postupcima uvida u idejne 
projekte na području općine, 

- sudjeluje u pripremi programa građenja komunalne 
objekata i uređaja infrastrukture, i programa 
održavanja komunalne infrastrukture, 
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- surađuje s izvođačima i nadzornim inženjerima po 
sklopljenim ugovorima za izvođenje radova, 
održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture,  

- pokreće i sudjeluje upri nadležnim tijelima u 
postupcima ovjere elaborata i ishođenja lokacijskih 
dozvola, potvrda na glavni projekt, rješenja o 
uvjetima građenja za projekte općine i pribavlja 
potrebnu prateću dokumentaciju, 

- vodi poslove oko pribavljanja idejnih i glavnih 
projekata i ostale dokumentacije, potrebne za 
izvođenje radova sve iz svog djelokruga rada, 

- donosi rješenja o naplati komunalnog doprinosa, 
rješenja o kazni za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada i prati njihovu naplatu,  

- daje obavijesti Pravnoj službi o potrebi provođenja 
ovršnog postupka za naplatu komunalnog 
doprinosa i kazni za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zgrada 

- prati i proučava zakonske propise, daje uputstva i 
odluke iz svog područja djelovanja te predlaže 
pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga 
rada, 

- rješava druge pojedinačne predmete i obavlja i 
izvršava sve druge poslove iz svog djelokruga rada 
upravnog odjela i poslove po nalogu nadređenog 
službenika, čelnika tijela općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika 

- Obavlja druge poslove po nalogu izvršnog tijela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       < 80 
                                          20 

 
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RANIH MJESTA 
 
POTREBNO 
STRUČNO 
ZNANJE 

magistar struke ili stručni specijalist prometnog ili tehničkog smjera, 
najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; 
položen državni stručni ispit ili bez položenoga državnog stručnog ispita 
uz obvezu polaganja u zakonskom roku. 

SLOŽENOST 
POSLOVA 

stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga 
upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te 
rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika; 

SAMOSTALNOST 
U RADU 

stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika; 

STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA 
DONOŠENJE 
ODLUKA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu pojedinačnih odluka; 

STUPANJ 
SURADNJE S 
DRUGIM 
TIJELIMA I 

stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnoga tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 
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KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA 
 
Redni broj: 10 
Naziv: Savjetnik za računovodstvo i financije 

Broj izvršitelja: 2  
 
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 
 
KATEGORIJA   POTKATEGORIJA    RAZINA      KLASIFIKACIJSKI RANG 
 II   Savjetnik    -     5. 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 
 

 
- izrađuje nacrt prijedloga proračuna Općine 

Primošten,projekcije proračuna,njegove izmjene i 
dopune, godišnje i polugodišnje izvještaje o 
izvršavanju proračuna, statističke izvještaje i 
izvješća o ostvarenju proračuna, 

- obavlja poslove planiranja i praćenja likvidnosti 
proračuna i kontrole izvršavanja proračuna, 

- izrađuje financijske izvještaje (kvartalne, 
polugodišnje i godišnje), 

- odgovara za kompletnost i zakonitost financijske 
dokumentacije, 

- izrađuje konsolidiranje financijske izvještaje, 
- prati naplatu potraživanja, kontrolira i likvidira sve 

račune, 
- vodi brigu o pravovremenoj naplati prihoda te 

predlaže otpise potraživanja, 
- vodi brigu o pravovremenoj naplati prihoda te 

predlaže otpise potraživanja, 
- vodi brigu o pravovremenom plaćanju općinskih 

financijskih obveza, 
- kontrolira knjigovodstvene izjave, 
- izrađuje statističke izvještaje, 
- plaća račune, 
- kontrolira pravodobno izvršavanje financijskih 

obveza, 
- prati prihode i primitke u proračun, 
- sudjeluje u izrađivanju nacrta odluka o općinskim 

porezima i drugim odlukama u kojima općina 
stječe prihode, 

- vodi postupke oko zaduživanja općine i izdavanja 
jamstava općine te općinskih trgovačkih društava i 
ustanova te izrađuje izvješća o stanju duga, 

- daje upute stručnom suradniku za računovodstvo u 
odnosu na obavljanje poslova iz njegovog 
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djelokruga rada i nadzire njegov rad, 
- prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća te po 

potrebi daje tumačenja i obrazloženja iz djelokruga 
rada, 

- prati i proučava zakonske propise, daje uputstva i 
odluke iz svog područja djelovanja te predlaže 
pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga 
rada, 

- rješava druge pojedinačne predmete i obavlja i 
izvršava sve druge poslove iz svog djelokruga rada 
upravnog odjela i poslove po nalogu nadređenog 
službenika, čelnika tijela općinskog načelnika i 
njegovog zamjenika 

- Obavlja druge poslove po nalogu izvršnog tijela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                        < 80 
                                           20 
 
 

 
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RANIH MJESTA 
 
POTREBNO 
STRUČNO 
ZNANJE 

magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje tri 
godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; položen državni 
stručni ispit ili bez položenoga državnog stručnog ispita uz obvezu 
polaganja u zakonskom roku 

SLOŽENOST 
POSLOVA 

stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga 
upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te 
rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika; 

SAMOSTALNOST 
U RADU 

stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične 
upute rukovodećeg službenika; 

STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA 
DONOŠENJE 
ODLUKA 

 stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te 
provedbu pojedinačnih odluka; 

STUPANJ 
SURADNJE S 
DRUGIM 
TIJELIMA I 
KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA 

stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan 
upravnoga tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija. 

 
Redni broj: 11 
Naziv: Stručni suradnik za računovodstvo 

Broj izvršitelja: 1  
 
OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 
 
KATEGORIJA   POTKATEGORIJA    RAZINA    KLASIFIKACIJSKI RANG 
III   Stručni suradnik    -   8 
 
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA Približan postotak vremena potreban 

za obavljanje pojedinog posla 
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- sudjeluje u izradi izrađuje nacrta prijedloga 

proračuna Općine Primošten, projekcija proračuna, 
njegovih izmjene i dopune, godišnje i polugodišnje 
izvještaje o izvršavanju proračuna, statističke 
izvještaje i izvješća o ostvarenju proračuna, 

- knjiži izvode, komunalnu i vodnu naknadu, zakup 
te prati naplatu potraživanja, 

- predlaže poduzimanje mjera prisilne naplate, te 
priprema opomene za rješenja o ovrsi, 

- usklađuje kartice kupaca i dobavljača, 
- plaća račune, 
- utvrđuje zakonitost i računsku točnost računa, 
- prati prihode i primitke u proračun, 
- izrađuje analize troškova prihode i druge analize 

materijalno financijskog poslovanja po potrebi na 
zahtjev nadređenog službenika, 

- obračunava amortizacije i revalorizacije, 
- knjiženje izvoda, 
- obračunava i isplaćuje plaće, akontacije i putne 

troškove i ostala materijalna prava zaposlenih, 
- obračunava i vodi evidenciju o bolovanjima 

zaposlenih i vodi naplatu bolovanja od HZZO-a, 
- obračunava i isplaćuje naknade po ugovorima o 

djelu, autorske honorare, stipendije i druge isplate 
iz nesamostalnog rada, 

- prati i proučava zakonske propise, daje uputstva i 
odluke iz svog područja djelovanja te predlaže 
pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga 
rada, 

- vodi blagajničko poslovanje, 
- rješava druge pojedinačne predmete i obavlja druge 

poslove iz svog djelokruga rada upravnog odjela i 
poslove po nalogu čelnika tijela općinskog 
načelnika i njegovog zamjenika, 

- Obavlja druge poslove po nalogu izvršnog tijela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       < 80 
                                          20 

 
OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RANIH MJESTA 
 
POTREBNO 
STRUČNO 
ZNANJE 

stručno znanje: sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik 
ekonomske struke i najmanje tri godine radnog iskustva na 
odgovarajućim poslovima; položen državni stručni ispit ili bez 
položenoga državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom 
roku 

SLOŽENOST 
POSLOVA 

stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim 
brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se 
primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada 
ili stručnih tehnika 

SAMOSTALNOST stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama 
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U RADU od strane nadređenog službenika; 
STUPANJ 
ODGOVORNOSTI 
I UTJECAJ NA 
DONOŠENJE 
ODLUKA 

stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s 
kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i 
stručnih tehnika; 

STUPANJ 
SURADNJE S 
DRUGIM 
TIJELIMA I 
KOMUNIKACIJE 
SA STRANKAMA 

stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga 
tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni 
informacija. 

 
____________________

6
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupra-

vi („Narodne novine“ broj: 86/08), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj: 1/18 i 2/18), čl. 3.  Proračuna Općine Primošten za 2019. godinu i projekcije za 2020 i 2021 godinu (Klasa: 
400-06/18-01/1 Ur.broj: 2182/02-01-18-1 od dana 3. prosinca 2018. godine), općinski načelnik Općine Pri-
mošten donosi:

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten za 2019. godinu

Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u služ-

bu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten tijekom 2019. godine.

Članak 2.
Plan sadrži: broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službe-

nika na neodređeno vrijeme za 2019. godinu, potreban broj službenika određene struke na određeno vrijeme za 
2019. godinu te potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2019. godinu.

Članak 3.
 Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik 

Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/13, 3/14, 5/15, 4/16, 5/16, 2/18 i 6/18) u Jedinstvenom upravnom 
odjelu sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je ukupno (13) službeničkih radnih mjesta.

 
Članak 4.

Na dan 19. prosinca 2018. godine nepopunjeno je šest (6) radnih mjesta odnosno:

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1. izvršitelj 
- Savjetnik-tajnik općine 1. izvršitelj   
- Referent-prometni redar 3. izvršitelja
- Viši referent za prostorno planiranje 1. izvršitelj

Članak 5.
Tijekom 2019. godine planira se prijam u službu:

na neodređeno vrijeme putem javnog natječaja za radna mjesta:

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1 izvršitelj 
Savjetnik-tajnik općine 1 izvršitelj 

na određeno vrijeme putem oglasa:
Referent prometni redar 3  izvršitelja   
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Članak 6.
Tijekom godine ne planira se prijam vježbenika u službu.

Članak 7.
Tijekom 2019. godine, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj; 57/12, 120/12, 

16/17), planira se stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za sveukupno jednog polaznika 
ekonomske, pravne ili tehničke struke.

Članak 8.
Načelnik Općine Primošten može tijekom 2019. godine izmijeniti i dopuniti ovaj Plan.

Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

Klasa: 112-02/18-02/1
Urbroj: 2182/02-02-18-1
Primošten, 29. prosinca 2018. god

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

7
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupra-

vi („Narodne novine“ broj: 86/08), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj: 1/18 i 2/18), čl. 3.  Proračuna Općine Primošten za 2019. godinu i projekcije za 2020 i 2021 godinu (Klasa: 
400-06/18-01/1 Ur.broj: 2182/02-01-18-1 od dana 3. prosinca 2018. godine), sukladno Pravilniku o unutarnjem 
redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten KLASA: 023-01/19-02/1 URBROJ: 2182/02-02/19-1 od 
dana 30. siječnja 2019. godine, općinski načelnik Općine Primošten donosi:

I. Izmjena i dopuna 
PLANA PRIJMA U SLUŽBU

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten
za 2019. godinu

Članak 1.
Ovom izmjenom i dopunom Plana prijma u službu za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se pri-

jam službenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten tijekom 2019. godine.

Članak 2.
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten KLA-

SA:023-01/19-02/1 URBROJ: 2182/02-02/19-1 od dana 30. siječnja 2019. godine sistematizacijom radnih mjes-
ta predviđeno je ukupno trinaest (13) službeničkih radnih mjesta.

Stvarno stanje popunjenosti na dan 30. siječnja 2018. godine je ukupno sedam (7) službeničkih radnih mjesta.  

Članak 4.
Tijekom 2019. godine, planira se prijam u službu:

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  1. izvršitelj 
- Savjetnik za imovinsko pravne poslove 1. izvršitelj
- Viši referent za administrativne poslove 1. izvršitelj
- Referent komunalni redar 3. izvršitelja

Članak 5.
Tijekom 2019. godine planira se prijam u službu:
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na neodređeno vrijeme putem javnog natječaja za radna mjesta:

- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 1. izvršitelj         
- Savjetnik za imovinsko pravne poslove 1. izvršitelj                        
- Viši referent za administrativne poslove 1. izvršitelj 
- Savjetnik za računovodstvo i fi nancije 1. izvršitelj

na određeno vrijeme putem oglasa za radna mjesta:

- Referent prometni redar 3  izvršitelja  

Članak 9.
Ova Izmjena i dopuna Plan prijma u službu stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom 

vjesniku Općine Primošten.

Klasa: 112-02/18-02/1
Urbroj: 2182/02-02-19-2
Primošten, 30. siječnja 2019. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

8
Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18) i čl. 45 Statuta Općine 

Primošten (‘’Službeni vjesnik Općine Primošten’’, broj 1/18, 2/18) Općinski načelnik dana 25. veljače 2019. 
godine daje

SUGLASNOST
na Cjenik usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općina Primošten

1. Daje se suglasnost na  Cjenik usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Primošten  koji 
će se primjenjivati od 01. ožujka 2019. godine i čini sastavni dio ove Suglasnosti.

2. Ova Suglasnost objaviti će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 363-02/19-02/04
URBROJ: 2182/02-02-19-2
Primošten, 25. veljače 2019. godine 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

9
Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18) i čl. 45 Statuta Općine 

Primošten (‘’Službeni vjesnik Općine Primošten’’, broj 1/18, 2/18) Općinski načelnik dana 25. veljače 2019. 
godine daje

SUGLASNOST
na Cjenik komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama 

na području Općina Primošten

1. Daje se suglasnost na  Cjenik komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području 
Općine Primošten  koji će se primjenjivati od 01. ožujka 2019. godine i čini sastavni dio ove Suglasnosti.
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2. Ova Suglasnost objaviti će se u Službenom 
vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 363-02/19-02/1
URBROJ:2182/02-02-19-2
Primošten, 25. veljače 2019. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

10
Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gos-

podarstvu (Narodne novine br. 68/18) i čl. 45 Statu-
ta Općine Primošten (‘’Službeni vjesnik Općine Pri-
mošten’’, broj 1/18, 2/18) Općinski načelnik dana 25. 
veljače 2019. godine daje

SUGLASNOST
na Cjenik usluge prijevoza putnika i roba 

na području Općina Primošten

1. Daje se suglasnost na  Cjenik usluge prijevoza 
putnika i roba  na području Općine Primošten koji će 
se primjenjivati od 01. ožujka 2019. godine i čini sas-
tavni dio ove Suglasnosti.

2. Ova Suglasnost objaviti će se u Službenom 
vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 363-02/19-02/02
URBROJ: 2182/02-02-19-2
Primošten, 25. veljače 2019. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

11
Na temelju članka 55. Zakona o komunalnom gos-

podarstvu (Narodne novine br. 68/18) i čl. 45 Statu-
ta Općine Primošten (‘’Službeni vjesnik Općine Pri-
mošten’’, broj 1/18, 2/18) Općinski načelnik dana 25. 
veljače 2019. godine daje

SUGLASNOST
na Cjenik zakupa prostora na javnoj tržnici 

na malo na području Općina Primošten

1. Daje se suglasnost na  Cjenik zakupa prosto-
ra na javnoj tržnici na malo na području Općine Pri-

mošten  koji će se primjenjivati od 01. ožujka 2019. 
godine i čini sastavni dio ove Suglasnosti.

2. Ova Suglasnost objaviti će se u Službenom 
vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 363-02/19-02/03
URBROJ: 2182/02-02-19-2
Primošten, 25. veljače 2019. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

III.
TAJNIK

2
Na temelju članka 33. stavka 3.  Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj: 2/18), u PROGRAMU fi nan-
ciranja političkih stranaka i članova predstavničkog 
tijela Općine Primošten izabranih s liste grupe birača 
za 2019. godinu, koja je objavljen u Službenom vjesni-
ku Općine Primošten broj: 6/18, uočena je tiskarska 
pogreška te Savjetnik- tajnik općine daje:

I S P R A V A K 

Članak 1.
1. U članku 3. PROGRAMA fi nanciranja političkih 

stranaka i članova predstavničkog tijela Općine Pri-
mošten izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu 
Klasa:402-01/18-01/1 Ur.broj: 2182/02-01-18-1 od 
dana 03. prosinca 2018. godine, („Službeni vjesnik 
Općine Primošten broj: 6/18), ispravlja se očita omaš-
ka u pisanju pa tekst u čl. 3. ispravlja na način da isti 
umjesto riječi „nezavisnih lista“ glasi „posebnog raču-
na člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe 
birača“ dok ostatak teksta ostaje neizmijenjen.

2. Ovaj ispravak objavit će se u Službenom vjesni-
ku Općine Primošten.

KLASA: 402-01/18-01/1
URBROJ: 2182/02-03-18-1
Primošten, 12. veljače 2019. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
OPĆINE PRIMOŠTEN

      
SAVJETNIK - TAJNIK OPĆINE

   Grgo Soža, mgr. iur., v.r.
____________________
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IV.
Komunalno poduzeće 

BUCAVAC d.o.o.

4
CJENIK

KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA UNUTAR GROBLJA 
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

Sve cijene izražene su s PDV-om.
Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. ožujka 2019. godine. 

U Primoštenu, 25.02.2019.
Ur. broj: 27/2019  

UPRAVA DRUŠTVA BUCAVAC D.O.O.
DIREKTOR:     

Alen Mikelin, v.r.
____________________

5
CJENIK

KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA 
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN 

Redni 
broj 

USLUGA Cijena (kn) 

 
1. 
 
 

UKOP POKOJNIKA NA GROBLJU PRIMOŠTEN, PRHOVO, 
ŠIROKE I KRUŠEVO 
(cijena usluge uključuje: prihvat pokojnika na groblju, 
radove na pripremi grobnog mjesta za ukop, korištenje 
kolica za ispraćaj pokojnika, ukop i zatvaranje grobnog 
mjesta, te uklanjanje cvijeća i vijenaca po uvenuću) 
 

1.000,00  

 
2. 
 
 

UKOP POKOJNIKA U ZAJEDNIČKU GROBNICU NA GROBLJU 
PRIMOŠTEN 
(cijena usluge uključuje: prihvat pokojnika na groblju, 
radove na pripremi grobnog mjesta za ukop, korištenje 
kolica za ispraćaj pokojnika, ukop i zatvaranje grobnog 
mjesta, te uklanjanje cvijeća i vijenaca po uvenuću) 
 

2.000,00 

 
3. 
 
 

POLAGANJE URNE 700,00 

Redni 
broj 

USLUGA Razdoblje 
 
 

Cijena (kn) 

 
1. 
 
 

CIJENA PARKIRANJA U ULICI BANA JOSIPA 
JELAČIĆA; 

od 01.05.-14.06.2019. 
i 

od 16.09.-15.10.2019.  

 
 

- 1 sat 10,00 
- dnevna karta 80,00 
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Sve cijene izražene su s PDV-om.
Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. ožujka 2019. godine. 

U Primoštenu, 25.02.2019.
Ur. broj: 25/2019

UPRAVA DRUŠTVA BUCAVAC D.O.O.
DIREKTOR:     

Alen Mikelin, v.r.
____________________

6
CJENIK

KOMUNALNE USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA I ROBA 
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

Sve cijene izražene su s PDV-om.
Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. ožujka 2019. godine. 

U Primoštenu, 25.02.2019.
Ur. broj: 26/2019 

UPRAVA DRUŠTVA BUCAVAC D.O.O.
DIREKTOR:     

Alen Mikelin, v.r.
____________________

 
2. 
 
 

CIJENA PARKIRANJA U ULICI BANA JOSIPA 
JELAČIĆA; 

 
od 15.06.-15.09.2019. 
  

 
 

- 1 sat 15,00 
- dnevna karta 120,00 

 
3. 
 
 

 
SEZONSKA KARTA PARKIRANJA U ULICI BANA 
JOSIPA JELAČIĆA 

 
od 01.05.-15.10.2019. 

 
2.000,00 

Redni 
broj 

USLUGA Cijena (kn) 

1. Prijevoz putnika električnim vozilom Melex                     
unutar 1 kilometra 

20,00  

2. Prijevoz putnika električnim vozilom Melex                            
od 1 do 3 kilometra 

30,00  

3. Prijevoz robe (tereta) električnim vozilom Melex nosivosti 
do 400 kilograma unutar 1 kilometra 

40,00  

4. Prijevoz robe (tereta) električnim vozilom Melex nosivosti 
do 400 kilograma od 1 do 3 kilometra 

60,00  

5. Prijevoz robe (tereta) vozilom Piaggio porter nosivosti do 
1.000 kilograma unutar 1 kilometra 

90,00  

 
6. 

Prijevoz robe (tereta) vozilom Piaggio porter nosivosti do 
1.000 kilograma od 1 do 3 kilometra 

120,00  
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7
CJENIK

ZAKUPA PROSTORA NA JAVNOJ TRŽNICI NA MALO 
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

Cijena je izražena s PDV-om.
Cjenik stupa na snagu i primjenjuje se od 01. ožujka 2019. godine. 

U Primoštenu, 25.02.2019.
Ur. broj: 28/2019  

UPRAVA DRUŠTVA BUCAVAC D.O.O.
DIREKTOR:     

Alen Mikelin, v.r.
____________________

Redni 
broj 

USLUGA Razdoblje Cijena (kn) 

 
1. 
 
 

ZAKUP PRODAJNOG MJESTA 
ZATVORENOG TIPA ZA VRIJEME 
TRAJANJA TURISTIČKE SEZONE 

 
od 15.05.-15.10.2019. 

 
37.500,00 kn 
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SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTENStranica 72 -  Broj 3 27. veljače 2019.

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


