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I.
OPĆINA PRIMOŠTEN
1. OPĆINSKO VIJEĆE
32

Na temelju članka 27. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 27. sjednici, od 30. siječnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o pozajmici „Primošten hoteli“, d.o.o
1. Općinsko vijeće prihvaća zahtjev “PRIMOŠTEN
HOTELI“ d.o.o. iz Primoštena, Raduča 11, OIB:
20719186567, Klasa: 403-02/12-03/1; Ur.broj: 377-12-1,
od 30. siječnja zaprimljenu pod službenim brojem:
267/03, za pozajmicom u iznosu od 4.000.000,00
kuna ( slovima: četirimilijunakuna).
2. Slijedom utvrđenog u točki 1. ove odluke,
Općinsko vijeće donosi Odluku o davanju zajma u
naprijed citiranom iznosu, od uz kamatnu stopu od
9,60% ( slovima: devetcijelihšezdesetposto) godišnje, na
rok od šest (6) mjeseci, s početkom računanja od dana
sklapanja Ugovora o zajmu, na način da će Zajmoprimac vratiti ugovoreni iznos u šest (6) anuiteta na način
prikazan Planom otplate zajma - koji će kao takav biti
sastavni dio istog ugovora.
3. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine
Primošten da u ime općine sklopi predmetni Ugovor o
zajmu uz adekvatno osiguranje konkretne tražbine.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 403-02/11-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj
nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11) i članka 29.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko
– kninske županije”,broj 7/09 ), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 27. sjednici, od 30. siječnja 2012. godine,
donosi

PLAN NABAVE
Općine Primošten za 2012. godinu

14. veljače 2012.

Članak 1.
Plan nabave Općine Primošten za 2012. godinu (u
daljnjem tekstu Plan nabave) donosi se za proračunsku
2012.godinu u roku od 60 dana od dana donošenja
Proračuna Općine Primošten za 2012. godinu odnosno
financijskog plana.
Članak 2.
Nabave bagatelne vrijednosti su nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna
a manja od 70.000,00 kuna.
Nabave male vrijednosti su nabave su nabave čija
je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 70.000,00
kuna do vrijednosti europskih pragova.
Nabave velike vrijednosti su nabave čija je procijenjena vrijednosti iznad europskih pragova.
Članak 3.
Za nabavu čija je procijenjena vrijednost jednaka ili
veća od 20.000,00 kuna a manja od 70.000,00 kuna, u
Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave
i procijenjenoj vrijednosti nabave.
Plan nabave obuhvaća nabavu radova, roba i usluga a
sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, predmetu
nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a,
vrsti postupka javne nabave uključujući i nabavu usluga
iz Dodatka II B Zakona, podatak da li se sklapa ugovor
o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početku
postupka nabave te planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma i napomenu ukoliko je potrebna.
Članak 4.
Plan se tijekom proračunske godine može mijenjati i
dopunjavati a sve izmjene i dopune Plana bit će vidljivo
označene rednim brojem u odnosu na osnovni Plan.
Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune tijekom
tekuće godine odmah se objavljuju i moraju biti dostupni
na internetskim stranicama Općine Primošten www.
primosten.hr najmanje do 30. lipnja 2013. godine.
Općina Primošten kao Javni naručitelj obvezna je
Upravi za sustav javne nabave Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva dostaviti podatke o svojim
internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan
nabave uključujući i sve njegove izmjene i dopune
tijekom tekuće godine za koje se ukaže potreba.
Članak 5.
Općina Primošten obvezna je voditi Registar Ugovora o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Registar) te njegove podatke ažurirati najmanje svakih šest(6) mjeseci.
Registar je Općina Primošten dužna objaviti na svojim
internetskim stranicama.
Članak 6.
Općina Primošten može započeti postupak javne
nabave i prije donošenja Plana nabave sukladno Zakonu
o javnoj nabavi („Narodne novine“, 90/11).
Članak 7.
Sukladno članku 1. stavku 2. planira se nabava bagatelne vrijednosti kako slijedi:

14. veljače 2012.

Ev.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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predmet nabave
utovar i širenje 4.500m3 na Vel. Raduči
usitnjavanje kamena u šljunak
usluge prijevoza
mljevenje 2.330m3 materijala
uređenje dječjeg igrališta
električna energija
tisak vlastitog službenog glasila
uredski materijal
nadzor radova rekonstrukcije u Ul. Sv., Jurja
nabava nafte za klimatizaciju
telekomunikacijske usluge
usluge pošte
održavanje računala i računalna oprema
premija osiguranja zgrade „TRN“
ulaganje u računalne programe
opskrba električnom energijom
deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija
proširenje vodovodne mreže
sanacija i asfaltiranje cesta
dom zdravlja
pješački mostovi – idejno rješenje
signalizacija
ulične ploče i kućni brojevi
obavještajne tablice
održavanje šetnice
oprema za dječje igralište
katastarski planovi
geodetske podloge
izrada projektne dokumentacije Ul. Rupe
izrada projektne dokumentacije Ul. Plat
idejno rješenje sanacije čest. zgr. 392/2
rasvjeta
izrada orto foto
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procijenjena vrijednost
69.500,00kn
69.500,00kn
69.900,00kn
69.900,00kn
67.032,00kn
69.999,00kn
69.999,00kn
69.999,00kn
29.000,00kn
45.000,00kn
69.999,00kn
69.999,00kn
38.500,00kn
40.000,00kn
69.999,00kn
69.999,00kn
69.999,00kn
69.999,00kn
69.999,00kn
69.999,00kn
51.205,00kn
69.999,00kn
11.550,00kn
69.999,00kn
69.999,00kn
39.000,00kn
38.500,00kn
38.500,00kn
61.600,00kn
61.600,00kn
69.999,00kn
38.500,00kn
69.999,00kn

Sukladno članku 1. stavku 3. planira se nabava male vrijednosti kako slijedi:
Ev.
br

predmet
nabave

proc.vr
nabave

vrsta
postupka
u kn.

sklapa li
se ug. Ili
nabave

plan. poč
post.
okv. sp.

plan.
trajanje
ug. ili okv.sp.

otvoreni
postupak
el. energ.
otvoreni
postupak

Ug. o
nabavi

01.03.

12. mjeseci

JN-1/12

Ug. o jav.
nabavi
radova

01.03.

30 dana

JN-2/12

otvoreni
postupak

Ug. o jav.
nabav
radova

01.03.

30 dana

JN-3/12

otvoreni
postupak

Ug. o jav.
nabavi
radova

01.10

6 mjeseci

JN-4/12

154.000,00

otvoreni
postupak

15.03.

30 dana

JN-5/12

523.600,00

otvoreni
postupak

Ug. o jav.
nabavi
radova
Ug. o jav.
nabavi
radova

01.10.

120 dana

1. opskrba el.
energijom

430.500,00

2.

500.000,00

radovi
asfaltiranja

3. radovi
sanacije čest.
zgr. 392/2

230.000,00

4. rekonstr. koln. zastora u Ul
Franje Tuđmana 473.550,00
5. prilazi za
invalide
6. pješački
mostovi

napomena

JN-6/12
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Tijekom tekuće 2012. godine realizirat će se nabave
za koje su provedeni isključivo otvoreni postupci javne
nabave radova, roba i usluga tijekom prethodne2011.
godine a to su postupci: izrade, dostave i postavljanja
solara na zgr. „TRN“; radova rekonstrukcije na kapelici
Sv. Josipa; radovi rekonstrukcije u Ul. Sv. Josipa; radovi
na Ulazu u Primošten, nabave autobusnih nadstrešnica,
radovi sanacije i asfaltiranja te nabava usluga promidžbe
Primoštena. Svi citirani postupci javne nabave objavljeni
su u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ovog Plana nabave prestaje
važiti Plan nabave roba, radova i usluga Općine
Primošten za 2012. godinu („ Službeni vjesnik Općine
Primošten“ broj 1/12).
Članak 9.
Ovaj Plan nabave objavljuje se na internetskim
stranicama Općine Primošten i prvom narednom broju
Službenog vjesnika Općine Primošten a primjenjuje se
od 1. siječnja 2012. godine.
Klasa: 400-08/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-1
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije”, broj
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 27. sjednici, od30. siječnja 2012. godine, donosi

O D L U KU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o
stipendiranju studenata poslijediplomskog
studija sa područja Općine Primošten
1.Općinsko vijeće donijelo je Odluku o davanju
suglasnosti na Pravilnik o stipendiranju studenata poslijediplomskog studija sa područja Općine Primošten
Klasa: 602-04/12-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-12-01/1,
od 30. siječnja 2012. godine.
2. Pravilnik iz točke 1. ove odluke sastavni je njen
dio i kao takav nalazi se u njenom privitku
3. Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom
vjesniku Općine Primošten“, a primjenjuje se od 01.
veljače 2012. godine.
Klasa: 602-04/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-01/2
Primošten, 30. siječnja 2012.

14. veljače 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih
površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«,
broj 7/09 i 6/11) i članka 29. Statuta Općine Primošten
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 27. sjednici, od 30. siječnja 2012. godine, donosi

ODLUKA
o II. Izmjeni i dopuni Odluke o naknadama
za korištenje javnih površina
Članak 1.
U Odluci o naknadama za korištenje javne površine
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije„ broj
4/11 i 6/11) mijenja se članak 6. stavak 1.na način da
se u točkama:
a/ dosadašnji iznos 31,68kuna zamjenjuje iznosom
od 35,00kuna
b/ dosadašnji iznos 102,96kuna zamjenjuje iznosom
od 112,00kuna
c/ dosadašnji iznos 31,68kuna zamjenjuje iznosom
od 35,00kuna
d/ dosadašnji iznos 15.84kuna zamjenjuje iznosom
od 17,50kuna.
Članak 2.
Članak 9. mijenja se na način da isti sada glasi:
„Početna naknada za postavljanje štandova na javnim
površinama iznosi za:
I štand za prodaju školjki i nakita
8.132,00 kn
II štand za prodaju robe široke potrošnje
/osim prehrambenih/
32.531,00 kn
III aparat za kokice
8.132,00 kn
IV aparat za kukuruz
6.100,00 kn
V aparat za sladoled, škrinja za sladoled ,
šećernu vunu
4.066,50 kn
VI aparat za palaćinke
8.132,00 kn
VII vrtuljak za razglednice
3.115,00 kn
VIII štand za prodaju suvenira
i eteričnih ulja
8.132,00 kn
IX štand za oglašavanje izleta
2.217,00 kn
X štand za prodaju knjiga
5.545,00 kn
XI štand za tisak i prodaju majica
8.132,00 kn
XII mjesto za izradu portreta
3.253,00 kn
XIII štand-pano za prodaju slika
8.132,00 kn
XIV mjesto za graviranje i tetovažu 8.132,00 kn
XV štand za prodaju ručnih radova 4.066,50 kn.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

14. veljače 2012.
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„Službenom vjesniku Općine Primošten”, a primjenjuje
se od 01. veljače 2012. godine.
Klasa: 363-01/11-01/16
Ur.broj: 2182/02-01-11-2/2
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

Članak 2.
2. Program Komunalnog poduzeća “Bucavac” iz
točke 1. ovog zaključka sastavni je njegov dio i kao
takav nalazi se u privitku istog.
Članak 3.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

____________________
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PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije”, broj
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 27. sjednici, od 30. siječnja 2012. godine, donosi

O D L U KU
o putnim troškovima volontera Općine
Primošten
1. Općinsko vijeće donijelo je Odluku o pravu volontera na isplatu putnih troškova kao naknade za prijevoz,
na posao i s posla.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 121-05/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-1
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 3. stavka 4., 5.,6. i 9. i članka 4.
st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (« Narodne
novine«, broj 36/95, 109/95- Uredba, 21/96-Uredba,
70/97, 128/99, 129/00,57/00, 129/00, 59/01, 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 110/04–Uredba, 178/04, 38/09,
79/09) i članka 29. Statuta Općine Primošten (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 27. sjednici, od
30. siječnja 2012.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa Komunalnog
poduzeća „Bucavac„ za 2012. godinu
1. Općinsko vijeće prihvaća Program čišćenja javno
prometnih i zelenih površina te održavanja groblja Komunalnog poduzeća „Bucavac„ za 2012 godinu.
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Na temelju članka 4. stavka 1. točka 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine«, broj
36/95, 109/95- Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99,
129/00,57/00, 129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst,
82/04, 110/04–Uredba, 178/04, 38/09, 79/0), članka
2. Odluke o komunalnim djelatnostima(„Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj:7/09 i 5/10) i
članka 29. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 27. sjednici, od 30. siječnja 2012.
godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju poslova Komunalnom
poduzeću “Bucavac“ u 2012. godini
1. Komunalnom poduzeću “Bucavac” d.o.o. iz
Primoštena povjeravaju se u 2012. godini svi radovi
koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje
komunalne infrastrukture, objekata i javnih površina u
vlasništvu Općine Primošten.
2. Svi troškovi koji će nastati uslijed navedenih
radova u točki 1. ove Odluke godinu terete stavke
Proračuna Općine Primošten, prema odgovarajućim
klasifikacijama, sukladno računima i situacijama za
izvršene radove dostavljene od strane Komunalnog
poduzeća “Bucavac” d.o.o.
3. Ovlašćuje se načelnik da u ime Općine Primošten
zaključi predmetni ugovor kojim će se regulirati
međusobni odnosi sa komunalnim poduzećem “Bucavac” d.o.o.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine
Primošten”.
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14. veljače 2012.

I. OPĆE ODREDBE

Klasa: 404-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 29.Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
7/091), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 27.
sjednici, od 30. siječnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluke 64.
sjednice Upravnog vijeća Dječjih vrtića
Općine Primošten DV „Bosiljak„
1.Općinsko Vijeće Općine Primošten prihvaća
Zapisnik sa 64. sjednice Upravnog vijeća održane dana
03. siječnja 2012. godine. i prijedlog Odluke Upravnog
vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten DV „Bosiljak„
da Anamarija Fuštin nastavi obnašati poslove na mjestu
vršitelja dužnosti ravnatelja sve do isteka zakonskog
roka od godinu dana – zaključno sa danom 03. listopada
2012. godine.
2. Zapisnik 64. sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran u točki 1. ovog zaključka kao i sve popratna odluka
donijeta od strane istog, sastavni su dio ovog zaključka
i kao takve nalaze se u privitku istog.
3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se:
- obveza priključenja građevina na komunalne
vodne građevine i oslobođenje od obveze priključenja,
- postupak i uvjeti priključenja građevina i drugih
nekretnina na komunalne vodne građevine,
- naknada za priključenje i način plaćanja naknade
za priključenje,
- odvajanje, premještanje i rekonstrukcija
priključka,
- rokovi priključenja građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine,
- način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih
vodnih građevina od strane budućih korisnika,
- prekršajne odredbe i
- završne odredbe.
Članak 2.
Javni isporučitelj vodne usluge na području Općine
Prijmošten je trgovačko društvo „VODOVOD I
ODVODNJA“ d.o.o. Šibenik, Kralja Zvonimira 50 (u
daljnjem tekstu: Isporučitelj).
Članak 3.
Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine provodi se temeljem ove
Odluke i Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga
Isporučitelja.
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA I
DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE
GRAĐEVINE I OSLOBOĐENJE OD OBVEZE
PRIKLJUČENJA

Na temelju članka 209 stavka 2. Zakona o vodama
(„Narodne novine“, broj 153/09) i članka 29. Statuta
Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten,
na 27. sjednici, od 30. siječnja 2012. godine, donosi

Članak 4.
Pod građevinom uz koju se vezuje obveza vlasnika za
priključenje iste na komunalne vodne građevine, smatra
se u primjeni ove Odluke, svaka građevina izgrađena
sukladno aktu nadležnog tijela kojim se odobrava
gradnja, u kojoj je izvedena interna vodovodna i/ili kanalizacijska instalacija i na području koje su izgrađene
komunalne vodne građevine.
Pod nekretninom, u smislu ove Odluke, razumijeva
se:građevna čestica za koju postoji konačno rješenje
o uvjetima građenja, konačna građevinska dozvola ili
potvrda glavnog projekta, jednostavna građevina koja
se može graditi bez akta kojim se odobrava građenje
sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 21/09, 57/10, 126/10 i
48/11) i zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti (npr. otvoreni skladišni prostor, parkiralište
i sl.).
Vlasnici, odnosno korisnici nekretnina iz stavka 2.
ovoga članka mogu podnijeti zahtjev za priključenje
na komunalne vodne građevine ali se pritom ne mogu
obvezati na takvo priključenje.

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne
građevine

Članak 5.
Obveza priključenja na komunalne vodne građevine
nastaje za:

Klasa:118-05/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-2
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
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- novoizgrađenu građevinu izgradnjom iste na
području na kojem je izgrađena komunalna vodna
građevina za javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju,
- već izgrađenu građevinu izgradnjom komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju
na području na kojem se nalazi građevina.
Vlasnici građevina iz stavka 1. podstavka 1. ovog
članka dužni su priključiti svoje građevine na komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju,
prije početka uporabe građevine.
Vlasnici građevina iz stavka 1. podstavka 2. ovog
članka dužni su priključiti svoje građevine na komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju,
najkasnije u roku od 1 godinu od dana primitka pisane
obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja na
komunalne vodne građevine.
Pisana obavijest iz prethodnog stavka ovog članka
sadrži slijedeće: obavijest o mogućnosti i obvezi
priključenja na komunalne vodne građevine, rok za
podnošenje zahtjeva za priključenje, popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev za priključenje
i upućivanje na prekršajne odredbe ove Odluke.
Vlasnici građevina iz stavka 1. podstavka 2. ovoga
članka dužni su podnijeti Isporučitelju zahtjev za
priključenje na komunalne vodne građevine po primitku
pisane obavijesti iz stavka 3. ovoga članka.
Ako vlasnici građevina iz stavka 1. ovog članka
ne priključe svoje građevine u roku iz stavaka 2. i
3. ovoga članka, Općina Primošten će, na prijedlog
Isporučitelja, donijeti rješenje u upravnom postupku o
obvezi priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog
posjednika građevine.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka ovog članka
može se podnijeti žalba oOdjelu za gospodarstvo
Šibensko kninske županije.
Članak 6.
Ako građevina ima više posebnih dijelova nekretnine,
naknada za priključenje plaća se na svaki posebni dio
nekretnine zasebno.
Površina garaža, garažnih mjesta,m ostave i spremišta
kao posebnih dijelova nekretnina pribraja se površini
posebnih dijelova nekretnina pribraja se površini posebnih dijelova nekretnina iz stavka 1. ovoga članka.
Ako se u garaže, garažna mjesta, ostave i spremišta
kao posebne dijelove nekretnine uvode priključci komunalnih vodnih građevina, ne te posebne dijelove nekretnine plaća naknada za priključenje zasebno od posebnih
dijelova nekretnine iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 7.
Ne smiju se priključiti na komunalne vodne
građevine:
- građevine izgrađene bez odgovarajućeg akta
nadležnog tijela kojim se odobrava gradnja osim jednostavnih građevina koje su izuzete i kao takve mogu
se graditi bez akta kojim se odobrava gradnja sukladno
Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima
(„Narodne novine“, 21/09, 57/10, 126/10 i 48/11).
- građevine za koje se vodi postupak obustave
građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom
zakonu.
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Članak 8.
Od obveze priključenja na komunalne vodne
građevine za javnu vodoopskrbu izuzeti su vlasnici
građevina koji radi priključenja građevine moraju ishodovati pravo služnosti internih vodova na nekretnini u
vlasništvu druge osobe, ako su isti na odgovarajući način
pojedinačno riješili vodoopskrbu u skladu s odredbama
Zakona o vodama.
Od obveze priključenja na komunalne vodne
građevine za javnu odvodnju izuzeti su vlasnici
građevina koji radi priključenja građevine moraju ishodovati pravo služnosti kanalizacijskih internih vodova
na nekretnini u vlasništvu druge osobe, kao i vlasnici
građevina za čije priključenje na komunalne vodne
građevine za javnu odvodnju potrebno ugraditi tlačni
vod i interne crpke, ako su isti na odgovarajući način
pojedinačno riješili odvodnju otpadnih voda s odredbama Zakona o vodama.
Vlasnici građevina iz stavka 1. i 2. ovoga članka
dužni su dostaviti Isporučitelju odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju da zadovoljavaju uvjete za
oslobođenje od obveze priključenja.
III. POSTUPAK I UVJETI PRIKLJUČENJA
GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
Članak 9.
Vlasnik ili korisnik građevine, odnosno druge
nekretnine, podnosi zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: zahtjev za
priključenje) Isporučitelju.
Zahtjev za priključenje podnosi se u pisanom obliku
na propisanom obrascu koji je javno dostupan na internetskim stranicama Isporučitelja ili Upravnoj zgradi
Isporučitelja na adresi u Šibeniku, Kralja Zvonimira
50.
Vlasnik građevine dužan je, uz zahtjev za priključenje,
priložiti:
- dokaz o pravu vlasništva,
- preris katastarskog plana s ucrtanim položajem
građevine,
- odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenja ( konačno rješenje o uvjetima građenja,
konačna građevinska dozvola ili potvrda glavnog
projekta), odnosno uvjerenje ureda za katastar da je
građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.
Korisnik građevine dužan je, uz zahtjev za
priključenje, osim dokumentacije iz stavka 3. ovog
članka, priložiti i:
- dokaz o pravu korištenja građevine te
- pisani ugovor kojim je vlasnik građevine ovlastio korisnika za podnošenje zahtjeva za priključenje,
odnosno drugu odgovarajuću pismenu suglasnost vlasnika građevine
Članak 10.
Vlasnik jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev
za priključenje iste na komunalne vodne građevine,
priložiti dokaz o pravu vlasništva, kopiju katastarskog
plana. Te odgovarajući kat sukladno Praviloniku o jednostavnim građevinama i radovima (“Narodne novine”,
broj 21/09 i 57/10).
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Korisnik jednostavne građevine dužan je, uz zahtjev
za priključenje, osim dokumentacije iz prethodnog
stavka ovoga članka , priložiti i dokaz o pravu korištenja
građevine te pisani ugovor kojim je vlasnik jednostavnre
građevine ovlastio korisnika za podnošenje zahtjeva
za priključenje, odnosno drugu odgovarajuću pismenu
suglasnost vlasnika.
Članak 11.
Vlasnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti (npr. otvoreni skladištni proctor,
parkirališta ili sl) dužan je, uz zahtjev za priključenje,
priložiti dokaz o pravu vlasništva, dokaz o obavljanju
poslovne djelatnosti i kopiju katastarskog plana.
Korisnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti dužan je, uz zahtjev za priključenje,
osim dokumentacije iz prethodnog stavka ovoga članka,
priložiti i dokaz o pravu korištenja zemljišta te pisani
ugovor kojim je vlasnik zemljišta ovlastio korisnika za
podnošenje zahtjeva za priključenje, odnosno drugu
odgovarajuću pismenu suglasnost vlasnika.
Članak 12.
Zahtjev za priključenje mogu podnijeti i slijedeći
pravni subjekti:
- trgovačko društvo osnovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
- obrt registriran za poljoprivrednu proizvodnju,
- poljoprivredna zadruga i
- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.
Vlasnik odnosno korisnik zemljišta koje služi za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti dužan je uz zahtjev
za priključenje priložiti dokaz o pravu vlasništva, odnosno o pravu korištenja zemljišta, dokaz da se zemljište
koje služi za obavljanje poljoprivredne djelatnosti nalazi
u poljoprivrednoj zoni po prostornom planu Općine
Primošten, izvod iz pripadajućeg registra za obavljanje
djelatnosti, te suglasnost Općine Primošten za obavljanje navedene poljoprivredne djelatnosti i odobravanje
vodoprivrednog priključka.
Korisnicima vodovodnih priključaka za poljoprivrednu djelatnost iz stavka 1. ovog
članka ne jamči se redovita isporuka vode tijekom
godine, te javni isporučitelj usluge pridržava pravo
jednostranog raskida ugovora o isporuci i momentalne
obustave pružanja usluge u slučaju nestašice vode.
Članak 13.
Isporučitelj, nakon zaprimanja zahtjeva za
priključenje, utvrđuje da li je isti uredan te da li postoje
tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje na komunalne
vodne građevine sukladno Općim i tehničkim uvjetima
isporuke vodnih usluga Isporučitelja.
Nakon provedenog postupka iz prethodnog stavka
ovog članka, Isporučuitelj obavještava jedinicu lokalne
samouprave o podnesenom zahtjevu radi donošenja
rješenja o naknadi koje donosi nadležno upravno tijelo
lokalne samouprave.
Ako za priključenje ne postoje tehničko-tehnološki
uvjeti ili je nadležno tijeklo izdalo uvjerenje iz članka
7. ove Odluke, Isporučitelj će zahtjev za priključenje
dostaviti jedinici lokalne samouprave koja donosi
rješenje o odbijanju i o razlozima odbijanja.

14. veljače 2012.

IV. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE I NAČIN
PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE
Članak 14.
Naknada za priključenje plaća se za priključenje
građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne
građevine za javnu vodoopskrbu, zasebno od građevina
i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za
javnu odvodnju.
Pored troškova priključenja koje vlasnik, odnosno
investitor plaća Isporučitelju, obveza je jednokratno
platiti Općini Primošten i naknadu za priključenje za
svaki pojedinačni priključak posebno.
Naknada za priključenje u smislu stavka 1. ovoga
članka, plaća se na temelju rješenja kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten , a prema
dostavljenoj dokumentaciji Isporučitelja, te iznosi:
- za stambenu zgrade površine do 200m2
građevinske ( bruto) površine bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine, u iznosu od ............. 1.919,00 kn,
- .... za stan kao posebni dio nekretnine površine do
200 m2 građevinske ( bruto) površine, u iznosu od… .
.................................................................. 1.919,00 kn,
- za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2
građevinske (bruto) površine bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine u iznosu od .............. 3.455,00 kn,
- za stan kao posebni dio nekretnine površine veće
od 200 m2 građevinske ( bruto) površine u iznosu od
.................................................................. 3.455,00 kn,
- za stambenu zgradu površine preko 400 m2
građevinske (bruto) površine bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine, u iznosu od .............. 7.679,00 kn,
- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove
nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do
500 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od ......
.................................................................. 7.679,00 kn,
- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove
nekretnine, osim proizvodnih građevina površine preko
500 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od ......
................................................................ 15.358,00 kn,
- za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove
nekretnine bez obzira na površinu u iznosu od ............
.................................................................. 2.303,00 kn,
- za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski
odgoj, bolnice, domove zdravlja, objekte Zavoda za
javno zdravstvo, religijske objekte, druge socijalne
ustanove i ostale građevine društvene namjene u iznosu
od ............................................................. 2.303,00 kn,
- za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu
djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini u iznosu od .............
.................................................................. 1.535,00 kn,
- za priključenje zgrada/građevina športskorekreacijske namjene u iznosu od ............ 7.679,99 kn,
-za jednostavne građevine koje se u smislu posebnog
propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi
bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za
priključenje u iznosu od ......................... .1.535,00 kn.
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Načelnik Općine Priumošten može u potpunosti
osloboditi obveze plaćanja naknade za priključenje
u slučajevima kada se radi o građevinama od općeg
interesa ili građevinama za potrebe javnih ustanova i
trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili suvlasništvu
Općine Primošten.
Članak 15.
Naknada za priključenje u smislu članka 14. ove
Odluke prihod je Općine Primošten i plaća se u korist
proračuna Općine Primošten, u roku od 8 dana od
pravomoćnosti rješenja o dozvoli priključenja, a uplata
se vrši općom uplatnicom, odnsono nalogom za prijenos
sredstava s računa.
Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten poslije
izvršene uplate dostavlja Isporučitelju potvrdu o
uplaćenoj naknadi za priključenje.
Sredstva naknade iz stavka 1. ovoga članka namijenjena su za financiranje građenja objekata i uređaja
komunalne infrastructure, u skladu sa programom
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Primošten.
V. ROKOVI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA I
DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE
GRAĐEVINE
Članak 16.
Isporučitelj je dužan, nakasnije u roku 30 dana od
dana primitka potvrde iz članka 15. stavka 2. ove Odluke,
izraditi tehničko-tehnološke uvjete za priključenje i okvirni troškovnik za radove, te prema zahtjevu pripremiti
ugovor za potpisivanje.
Podnositelj zahtjeva dužan je sklopiti s Isporučiteljem
ugovor iz stavka 1. ovoga članka, najkasnije u roku od
15 dana od dana primitka poziva za sklapanje ugovora
od strane Isporučitelja.
Isporučitelj može poziv iz prethodnog stavka ovoga
članka uputiti podnositelju zahtjeva usmeno o čemu se
sastavlja pismena zabilješka ili pisanim putem.
Članak 17.
Radove na izvedbi vodovodnog i/ili kanalizacijskog
priključka izvodi Isporučitelj ili njegov ugovaratelj,
a stvarni trošak izvedbe priključka snosi podnositelj
zahtjeva za priključenje.
Isporučitelj je obvezan izdati račun za izvršeni posao,
koji sadrži obračun stvarnih troškova rada i utrošenog
materijala na izvedbi radova iz stavka 1. ovoga članka.
Podnositelj zahtjeva obvezan je, u roku od 8 dana
od dana sklapanja Ugovora iz članka 16. stavka 2. ove
Odluke, platiti Isporučitelju iznos određen okvirnim
troškovnikom za radove iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 18.
Isporučitelj je dužan izvesti priključak, u roku od
30 dana od dana uplate iznosa iz članka 17. stavka 3.
ove Odluke.
Isporučitelj vrši priključenje ili kontrolu priključenja
građevina na komunalne vodne građevine nakon što ga
je podnositelj zahtjeva obavijestio da je izveo pripremne
zemljane radove prema ugovoru, odnosono nakon što
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su istekli rokovi za priključenje iz stavka 1. ovoga
člankla.
Članak 19.
Vlasnik ili korisnik građevine odnosno druge nekretnine dužan je, ovisno o načinu podnošenja zahtjeva
za priključenje, priključiti građevinu odnosno drugu
nekretninu na komunalne vodne građevine najkasnije
u roku od 1 godine od dana primitka pisane obavijesti
Isporučitelja o mogućnosti priključenja na komunalne
vodne građevine, odnosno najkasnije u roku od 1 godine
od dana sklapanja ugovora o priključenje.
Ako vlasnik građevine ili druge nekretnine iz
stavka 1. ovog članka ne priključi svoju građevinu na
komunalne vodne građevine u roku iz stavka 1. ovog
članka, Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten
će, na prijedlog Isporučitelja, donijeti rješenje o obvezi
priključenja na teret vlasnika ili drugog zakonitog
posjednika građevine.
Članak 20.
Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela
građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cijelinu
ili vlasnik druge nekretnine može podnijeti Isporučitelju
zahtjev za odvajanje, premještanje I rekonsrukciju vodovodnog, odnsono kanalizacijskog priključka.
Zahtjev iz prethodnog stavka ovoga članka može
podnijeti i korisnik građevine, odnosno posebnog dijela
građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cijelinu
ili korisnik druge nekretnine.
Članak 21.
Kada građevinu za koju je izveden jedan zajednički
vodovodni priključak koriste potrošači različitih kategorija (u odnosu na cijenu vode), Isporučitelj može
zahtijevati odvajanje vodovodnog priključka u roku
koji ne može biti kraći od 30 dana, a u kojem je vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine koji
predstavlja samostalnu uporabnu cijelinu dužan izvršiti
odvajanje vodovodnog priključka.
Zahtjev iz prethodnog stavka ovoga članka sadrži
sljedeće: obavijest o dužnosti odvajanja vodovodnog
priključka, rok za podnošenje zahtjeva za odvajanje
vodovodnog priključka, podatke o dokumentaciji koju je
potrebno prikložiti uz zahtjev za odvajanje i upućivanje
na prekršajne odredbe ove Odluke.
VI. NAČIN I UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA OD
STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 22.
Investitor izgradnje komunalne infrastructure za opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih
voda mogu biti jedna ili više osoba čijem zemljištu ili
građevini služi infrastruktura ako za to imaju suglasnost Općine Primošten ili javnog isporučitelja vodne
usluge.
Članak 23.
Suglasnost iz članka 22. ove odluke može se dati
samo osobi, odnosno osobama koje se ugovorom
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obvežu komunalnu infrastruktruru za opskrbu pitkom
vodom i odvodnju i pročišćivanje otpadnih voda,
planiranu dokumentom prostornog uređenja, izgraditi
vlastitim, sredstvima u određenom roku i istu predati u
vlasništvo Općine Primošten. Ova suglasnost može se
dati i za građenje komunalne infrastructure za opskrbu
pitkom vodom i odvodnju pročišćavanje otpadnih voda
koja svojom trasmom i kapacitetom premašuje potrebe
zemljišta, odnosno građevine investitora.
Članak 24.
Međusobna prava i obveze u vezi s uvjetima
građenja, te povrata dijela sredstava utrošenih za izgradnju komunalne infrastructure iz članka 22. ove Odluke ili
djelomičnog prebijanja s izvorima namjenskih sredstava
za njihovo finanaciranje uređuju se ugovorom iz članka
23. ove odluke.

infrastrukturu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 17/09 i 13/10).
Članak 28.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
“Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.bgroj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

VII. NADZOR
Članak 25.
Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten
VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 26.
Novčana kazna u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kn
izreći će se za prekršaj pravnoj osobi:
1. ako kao vlasnik ili investitor prije početka uporabe građevine ne priključi građevinu na komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/ili odvodnju
(čl. 5. st. 2. ove odluke),
2. ako kao vlasnik građevine istu ne priključi na
komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i/
ili odvodnju najkasnije u roku od 1 godine od dana
primitka pisane obavijesti Isporučitelja (čl. 5. st. 3. ove
odluke),
3. ako Isporučitelj vodne usluge najkasnije u roku
30 dana od dana primitka obavijesti Općine Primošten,
ne izradi tehničko-tehnološke uvjete za priključenje o
okvirni trošak za radove, te prema zahtjevu ugovor za
potpisivnje (čl. 16. st. 1. ),
4. ako Isporučitelj ne izvede priključak u roku od
30 dana od dana uplate iznosa iz članka 17. stavka 3.
ove odluke (čl. 18. st. 1.),
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se
odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom
u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kn.
Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost, novčanom kaznom u iznosu od
300,00 do 5.000,00 kn.
Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka
kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu
od 100,00 do 2.000,00 kn.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje
važiti Odluka o priključenju građevina na komunalnu

14. veljače 2012.
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Na temelju članaka 6. i 29. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
7/09) i članka 101. i 108. Zakona o cestama („Narodne
novine“, broj 84/11) u svezi čl. 35 Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj
91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 27. sjednici, od
30. siječnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o sudjelovanju u razvoju komunalne
infrastrukture Općine Primošten
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuje se obveza korisnika vodnih usluga koji se priključuju na komunalne vodne
građevine koje se nalaze na nerazvrstanim cestama i
drugim javnim površinama koje su pod upravljanjem
Općine Primošten da sudjeluju u financiranju razvoja
komunalne infrastrukture, način, postupak sudjelovanja,
obvezni rokovi, te prekršajne odredbe.
Članak 2.
Komunalne vodne građevine koje se financiraju u
skladu s ovom Odlukom su:
- građevine za javnu vodoopskrbu i
- građevine za javnu odvodnju
Članak 3.
Obveznik financiranja razvoja komunalnih vodnih
građevina je vlasnik odnosno investitor koji plaća naknadu za priključenje u skladu s Odlukom o priključenju
na komunalne vodne građevine.
Rješenje o priključenju na komunalne vodne
građevine ne može se izdati bez prethodno uplaćenog
iznosa financiranja razvoja komunalnih vodnih građevina
u skladu s ovom odlukom.
Članak 4.
Financiranje razvoja komunalnih vodnih građevina

14. veljače 2012.
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u smislu ove odluke:
- za stambene zgrade površine do 100m2 građevinske
(bruto) površine bez stanova kao posebnih dijelova
nekretnine u iznosu od 5.081,00 kuna
- za stan kao posebni dio nekretnine površine do 100
m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od 5.081,00
kuna
- za stambene zgrade površine od 100 m2 do 200 m2
građevinske bruto površine bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine u iznosu od 5.081,00 kuna plus
70,00 kuna po metru kvadratnom za kvadraturu iznad
100 m2
- za stan kao posebni dio nekretnine površine od 100
m2 do 200 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od
5.081,00 kuna plus 70,00 kuna po metru kvadratnom za
kvadraturu iznad 100 m2
- za stambenu zgradu površine od 200 m2 do 300 m2
građevinske bruto površine bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine u iznosu od 10.545,00 kuna plus
70,00 kuna po metru kvadratnom za kvadraturu iznad
200 m2
- za stan kao posebni dio nekretnine površine od 300
m2 do 400 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od
17.545,00 kuna plus 70,00 kuna za kvadraturu iznad
300 m2
- za stambenu zgradu površine preko 400 m2
građevinske bruto površine bez stanova kao posebnih
dijelova nekretnine u iznosu od 20.321,00 kuna plus
70,00 kuna po metru kvadratnom za kvadraturu iznad
400 m2
- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove
nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine
preko 500 m2 građevinske bruto površine u iznosu od
19.642,00 kuna plus 70,00 kuna po metru kvadratnom
za kvadraturu iznad 500 m2
- za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove
nekretnine bez obzira na površinu u iznosu od 15.000,00
kuna
- za škole i druga učilišta, ustanove za predškolski
odgoj, bolnice, domove zdravlja, objekte Zavoda za
javno zdravstvo, religijske objekte, druge socijalne
ustanove i ostale građevine društvene namjene u iznosu
koji se prema gore navedenim točkama umanjuje za
iznos od 50%
- za objekte koji služe isključivo za poljoprivrednu
djelatnost (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini u iznosu od 5.000,00
- za priključenje zgrada/građevina športsko rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.) u
iznosu koji se prema gore navedenim točkama umanjuje
za iznos od 50%
- za jednostavne građevine koje se u smislu posebnog
propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi
bez akta kojim se odobrava građenje, a prikladne su za
priključenje u iznosu od 2.500,00 kuna.
Članak 5.
Načelnik Općine Primošten može donijeti Odluku
o oslobađanju od obveze plaćanja financiranja razvoja
komunalnih vodnih građevina u slučajevima kada se
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radi o građevinama od općeg interesa ili građevinama
za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su
u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Primošten.
Općinsko vijeće Općine Primošten na temelju zamolbe korisnika može donijeti odluku od oslobađanja
od obveze plaćanja financiranja razvoja komunalnih
vodnih građevina.
Invalidi Domovinskog rata oslobođeni su plaćanja
naknade.
Iznos sudjelovanja u financiranju razvoja komunalnih vodnih građevina iz članka 4 točke a i b odgovara
vrijednosti prosječne cijene izgradnje ulične vodovodne
mreže dužine 1 m2 duktilnim cijevima K-8 fi 100 mm,
odnosno kanalizacijske mreže dužine 12 m od kanalizacijskih cijevi fi 25 cm.
Članak 6.
Iznos sudjelovanja u financiranju razvoja komunalnih vodnih građevina sukladno čl. 4. ove Odluke,
utvrđuje se Rješenjem prilikom donošenja Rješenja o
priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu
te se plaća u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti
rješenja u korist proračuna Općine Primošten na žiro
račun Općine općom uplatnicom, odnosno nalogom za
prijenos sredstava s računa.
Članak 7.
Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 302-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 30 siječnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi
(“Narodne novine”, broj 90/11) i članka 29. Statuta
Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 27. sjednici, od 30. siječnja 2012. godine,
donosi

ODLUKU
o izradi orto-foto snimka
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku o
izradi orto-foto snimka za potrebe Općine Primošten.
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2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine
Primošten za provođenje postupka javne nabave i
raspisivanje javnog natječaja, kao otvorenog postupka
javne nabave velike vrijednosti, koji će biti objavljen
u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH odnosno
za izravnu nabavu predmetne usluge ukoliko ista ima
procijenjenu vrijednost bagatelne nabave.
3. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da
sukladno nakon provedenog javnog natječaja donese
i Odluku o odabiru najpovoljnije ponude odnosno izravno, sve sukladno utvrđenom u točki 2. ove Odluke,
sa odabranim ponuditeljem sklopi predmetni Ugovor.
4. Sredstva za predmetnu nabavu. u cijelosti osigurava Proračun Općine Primošten.
5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kao i
Ugovor o javnoj nabavi će se proslijediti naknadno
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

14. veljače 2012.

5. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten o postojanju potreba iz čl. 1. ove odluke odnosno o ispunjavanju uvjeta iz čl. 2. ove odluke zatraži prethodno
mišljenju ravnatelja DV Bosiljak te da sa osobama koje
ispunjavaju uvjet iz čl. 1. ove odluke sklopi Ugovor o
zakupu.
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 372-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 30. siječnja 2012.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 1. točke 5. Zakona o zakupu i
kupoprodajni poslovnog prostora („Narodne novine“,
125/11), članka 29. Statuta Općine Primošten („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09) i Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 13/09), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 27. sjednici, od 30. siječnja 2012. godine,
donosi

ODLUKU
o namjeni društvenih prostorija
za organiziranu sportsku aktivnost djece
1. Društvene prostorije na prvom katu u zgradi
„Trn“ na adresi sv. Jurja 7, 22 202 Primošten, određuju
se kao prostor namijenjen za organiziranu sportsku aktivnost djece predškolskog uzrasta sa područja Općine
Primošten.
2. Organiziranu sportsku aktivnost djece
predškolskog uzrasta mogu provoditi isključivo osobe
koje za to imaju potrebna znanja i vještine.
3. Društvene prostorije iz čl. 1 ove odluke mogu se
dodijeliti na korištenje uz naknadu od 100,00 do 500,00
kn mjesečno ovisno o broju polaznika.
4. Naknada za korištenje prostorija može se isplatiti na račun Općine Primošten u novcu ili u robama i
uslugama u protuvrijednosti iznosa iz čl. 3. ove odluke,
mjesečno ili jednokratno nakon dovršetka sportskog
programa za tekuću godinu.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten
(“Službeni Vvjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 7/091), Općinsko vijeće Općine Primošten, na
27.sjednici, od 30. siječnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o rješavanju problematike parkinga
1.Općinsko Vijeće Općine Primošten povodom aktualne problematike i primjedbi u svezi visoke cijene
parking mjesta, u centru Primoštena, lociranog iza
prostorija Pošte, inače u vlasništvu „Prima centra“ d.d.,
donijelo je zaključak temeljem kojeg će se o zatraži
Cjenik parking usluga za nastupajuću 2012. turističku
sezonu. i organizirati skori sastanak na tu temu.
2. Prijedlog Općinskog vijeća, ukoliko bi to smanjilo postojeću cijenu parking mjesta, budući je realno
očekivati da one budu barem u visini prošlogodišnjih
ako ne i više, voljna je odreći se svog pet postotnog
udjela u naplaćenom iznosu na ime cijene konkretnog
parkinga u sezoni 2012. kako bi na taj način utjecalo na
korekciju cijena.
3. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da
sukladno ovom zaključku u ime općine sudjeluje na
sastanku kojeg će dogovoriti ispratiti pravna služba,
sve u svrhuu iznalaženja najboljeg rješenja opisanog
problema.
4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:372-05/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-2
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

14. veljače 2012.
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II.
NAČELNIK
OPĆINE PRIMOŠTEN
7

Na temelju čl. 56b. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08 i 36/09) i članka 29. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.
7/09), načelnik Općine Primošten, dana 30. siječnja
2012. godine, donosi

PRAVILNIK
o stipendiranju studenata
poslijediplomskih studija sa područja
Općine Primošten
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendija Općine Primošten (u daljnjem
tekstu Općine) za poslijediplomske studije na području
Republike Hrvatske te se utvrđuju međusobna prava i
obveze korisnika namijenjenih sredstava i Općine.
Stipendija Općine dodjeljuje se kao poticaj razvoju
kadrovskog potencijala Općine, te radi stvaranja pretpostavki društvenog i gospodarskog razvoja Općine.
Članak 2.
Naziv stipendije jest: Stipendija Općine Primošten
(u daljnjem tekstu:stipendija).
Općina Primošten dodjeljuje stipendiju polaznicima
poslijediplomskih znanstvenih studija koji su u tijeku
odnosno studentima koji su se natjecali za poslijediplomske studije u tekućoj godini pod uvjetom da njihovoj
zamolbi od strane fakulteta bude udovoljeno.
Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu
Općine Primošten.
Broj stipendija te vrstu stipendiranih poslijediplomskih studija za svaku kalendarsku godinu, sukladno
potrebama Općine, posebnom odlukom na prijedlog
načelnika Općine određuje Općinsko vijeće.
Članak 4.
Pravo na sudjelovanje na natječaju za dodjelu
stipendija za poslijediplomski studij ima osoba koja
ispunjava slijedeće uvjete:
- da je državljani RH
- da ima prebivalište na području Općine Primošten
najmanje 5 godina prije podnošenja zamolbe
- da ima podmirene obveze prema Općini Primošten
s bilo koje osnove
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- da je polaznik poslijediplomskog studija
- da je aplicirala na natječaj za poslijediplomski
studij i da sukladno pravilima Fakulteta bude primljena
na poslijediplomski studij
Članak 5.
Stipendija za poslijediplomski znanstveni magistarski ili doktorski studij dodjeljuje se za ukupan broj
semestara studija prema cijeni semestra koju odredi
fakultet.
Stipendija za poslijediplomske znanstvene studije
uplaćuje se po semestru na tekući račun korisnika stipendije. Stipendist je obvezan po uplaćenoj školarini u
roku od 15 dana od dana uplate Općini dostaviti originalnu potvrdu o uplati naznačenog iznosa stipendije za
tekući semestar u korist Fakulteta.
Članak 6.
Stipendija za poslijediplomski znanstveni studij dodjeljuje se na temelju provedenog natječajnog postupka i
kriterija propisanih ovim Pravilnikom.
II. Kriteriji za postupak i dodjelu stipendija
Članak 6.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendije donosi načelnik Općine.
Temeljem Odluke iz st.1 ovog članka Povjerenstvo
za provedbu natječaja provodi natječaj za dodjelu stipendija.
Povjerenstvo za provedbu natječaja ima tri člana
koje posebnim Rješenjem imenuje načelnik Općine iz
redova službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Primošten. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i
dva člana.
Po dovršenom postupku natječaja, odluku o odabiru
korisnika stipendije donosi načelnik Općine.
Članak 7.
Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na oglasnoj ploči Općine, na web stranici Općine i na oglasnim
mjestima namijenjenim za objavljivanje oglasa na
području Općine.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje raspisuje natječaj i adresu
- akademsku godinu za koju se raspisuje natječaj
- rok trajanja natječaja
- broj stipendije koje se dodjeljuju
- vrstu studija koja se stipendira
- opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije
- dokaze koje treba priložiti uz prijavu na
natječaj
- naznaku „ne otvaraj“ natječaj za dodjelu stipendija
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Članak 8.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
1. zamolbu kandidata i životopis
2. domovnicu (presliku)
3. osobnu iskaznicu (presliku)
4. potvrdu PU Šibensko kninske o prebivalištu na
području Općine Primošten za posljednjih pet godina
5. diplomu (presliku)
6. presliku Potvrde o ocjenama odnosno prosječnom
uspjehu ostvarenom na fakultetu
7. potvrdu o upisu na poslijediplomski studij ili
potvrdu o zaprimljenoj zamolbi kandidata za upis u
poslijediplomski studij.
Članak 9.
U slučaju da se na isti natječaj za dodjelu stipendija
za poslijediplomske studije prijavi veći broj kandidata,
prednost ima onaj kandidat koji imaju viši prosjek ocjena
ostvaren na preddiplomskom studiju.
Ukoliko se na natječaj za dodjelu stipendija prijavi
veći broj kandidata koji je aplicirao na natječaj za poslijediplomske studije, odluka se donosi nakon dovršetka
natječajnog postupka te objavljenih rezultata.
Članak 10.
Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten prikuplja
ponude za natječaj te u suradnji s Povjerenstvom za dodjelu stipendija provodi njihovu stručnu obradu.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđuje prijedlog
liste pristiglih zamolbi za natječaj.
Članak 11.
Na temelju prijedloga liste pristiglih zamolbi odabir
korisnika stipendije i vrste studija donosi Općinsko
vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika.
Kandidati koji nisu prošli na natječaju za dodjelu stipendija imaju mogućnost podnošenja prigovora
načelniku Općine Primošten u roku od 8 dana od dana
objave rezultata natječaja.
III. Ugovor o korištenju stipendije
Članak 12.
Na temelju provedenog natječajnog postupka i
Odluke o odabiru-dodjeli stipendije Načelnik Općine
sa izabranim korisnikom stipendije sklapa ugovor o
korištenju stipendije.
Ugovor o korištenju stipendije sadrži:
- ime odnosno naziv ugovornih strana
- naziv fakulteta za koji studij je odobrena stipendija
- visinu stipendije i način plaćanja stipendije
- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje
- okolnosti koje uvjetuju gubitak prava na daljnju
isplatu stipendije, način i obvezu vraćanja stipendije
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjenja obveza po sklopljenom ugovoru
- način, uvjete i rokove vraćanja stipendije po
završenom studiju
- obvezu studenta o obavještavanju Općine o
upisivanju semestara, polaganju ispita odnosno obrani
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magistarskog ili doktorskog rada te dovršetku studija
- druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 13.
Općina se obvezuje stipendirati Korisnika u iznosu
školarina prema cijenama poslijediplomskog studija
koje utvrdi fakultet.
Korisnik se Općini obvezuje dostaviti originalni dokument iz kojega proizlazi cijena školarine po semestru
studija odnosno dostaviti originalnu potvrdu o uplaćenoj
školarini na račun Fakulteta.
IV. Vraćanje stipendije

se:

Članak 14.
Vraćanja stipendije za poslijediplomske studije vrši

- vraćanjem cjelokupnog uplaćenog iznosa za
poslijediplomski studij
- sukladno odredbama zakona i potrebama Općine,
zasnivanjem radnog odnosa u Općini Primošten na
određeno vrijeme uz obvezu vraćanja iznosa uplaćene
stipendije
- sporazumom s Općinom o pružanju usluga u visini vrijednosti odobrene stipendije za poslijediplomski
studij ovisno o vrsti poslova i zanimanja koje obavlja stipendist nakon završenog studija te potrebama Općine
- sklapanjem ugovora o prijeboju potraživanja sa
korisnikom stipendije
- na drugi adekvatan način
Vraćanje uplaćenog iznosa stipendije započinje u
roku od godine dana od dana kada stipendist završi
studij.
Vraćanje cjelokupno uplaćenog iznosa stipendije vrši
se u dogovoru sa stipendistom a najkasnije u roku od tri
godine od završenog studija
Članak 15.
Općinsko vijeće Općine Primošten, po zaprimljenoj
zamolbi stipendista i na prijedlog načelnika Općine
Primošten može donijeti odluku o drugom načinu
vraćanja iznosa primljene stipendije odnosno može donijeti odluku o djelomičnom ili potpunom oslobađanju obveze studenta od vraćanja iznosa primljene stipendije.
Članak 16.
Korisnik gubi pravo na stipendiju ukoliko:
- se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na
temelju neistinitih ili nepotpunih podataka
- Općini u za to predviđenom roku ne dostavi
podatke o izvršenim obvezama na studiju
- Općini ne dostavi potvrdu-uplatnicu o izvršenoj
uplati školarine
- prekine školovanje ili promijeni studij
- ne ispuni svoje obveze odnosno redovno ne upiše
narednu godinu studija
- ne završi poslijediplomski studij u ugovorenom
roku koji ne može biti dulji od roka utvrđenog aktom
fakulteta.
- ne ispunjava druge obveze iz ovog Pravilnika
odnosno Ugovora o stipendiranju
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Članak 17.
Korisnik koji ispunjava uvjete iz čl. 16 ovog Pravilnika, dužan je Općini u roku od godine dana od dana
posljednje uplate iznosa stipendije, vratiti cjelokupno
uplaćeni iznos stipendije uvećan za zakonsku zateznu
kamatu od svakog uplaćenog iznosa pa do dana vraćanja
cjelokupno isplaćenog iznosa stipendije.
Na temelju posebne zamolbe korisnika stipendije,
vijeće Općine Primošten na prijedlog načelnika
Općine Primošten može donijeti odluku o potpunom
ili djelomičnom oslobađanju od vraćanja isplaćenih
sredstava na ime stipendije.

1.
2.
3.
kuna
4.
kuna
5.
6.
kuna
7.
8.
9.
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preslika jedne stranice veličine A4 – 0,60 kuna
preslika jedne stranice veličine A3 – 0,90 kuna
preslika jedne stranice u boji veličine A4 – 1,30
preslika jedne stranice u boji veličine A3 – 1,70
elektronički zapis na jednom CD-u – 7,00 kuna
elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00
elektronički zapis na jednoj disketi – 7,00 kuna
preslika na jednoj videovrpci –10,00 kuna
preslika na jednoj audio kazeti –8,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema
važećem cjeniku poštanskih usluga.

V. Završne odredbe
Članak 18.
Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten vodi evidenciju o dodijeljenim stipendijama, isplaćuje ih, prati
ispunjavanje obveza korisnika stipendije, o završetku
studija te vodi evidenciju o vraćanju stipendije.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 602-04/12-02/1
Urbroj: 2182/02-02-12-01/1
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.
____________________

8

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu
na pristup informacijama («Narodne novine«, broj
172/03 i 144/10) i članka 29. Statuta Općine Primošten
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije«, broj
7/09), načelnik Općine Primošten, dana 30. siječnja.
2012. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine
Primošten
Članak 1.
U Odluci o ustrojavanju Kataloga informacija
Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije « broj 1/10) mijenja se dosadašnji članak
6. na način da isti sada glasi:
„Ovlaštenik prava na informaciju dužan je platiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije sukladno Kriterijima za
određivanje visine naknade iz članka 19. stavka2.
Zakona o pravu na pristup informacijama “Narodne
novine”, broj 172/03 i 144/10. na način kako slijedi:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za
usluge koje nisu navedene u stavku 1. ovog članka
određuje se u iznosu od 50,00 kuna na način da je u
visinu naknade zaračunata prosječna tržišna cijena za
uslugu, trošak amortizacije koje Općina Primošten ima
te trošak poštanskih usluga.
Za utvrđenu naknadu iz stavka 1. ovog članka koja se
plaća unaprijed, izdaje se račun na iznos konkretne naknade a u slučaju da se isti tako ne plati smatrat će se da
je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva”.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u
«Službenom vjesniku Općine Primošten«.
Klasa: 008-02/09-02/3
Ur.broj: 2182/02-02-12-10/2
Primošten, 30. siječnja 2012.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.
____________________
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Izdavač: OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, 22000 PRIMOŠTEN
Uređuje: Stipe Petrina, tel. 022/571-900, fax: 022/571-902
www.primosten.hr, info@primosten.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik
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