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45
Na temelju članka 73. stavka 1. i članka 33. 

stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) 
samoupravi(«Narodne novine«, broj 33/01, 60/01- 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36 
/09 i 150/11) i  članka  27. Statuta Općine Primošten 
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 28. sjed-
nici,  od 16. ožujka 2012. godine, donosi

AUTENTIČNO TUMAČENJE
 načina izbora članova Općinskog 
poglavarstva Općine Primošten  

u  vremenskom razdoblju 
od 1997. – 2001. godine

1. Sukladno traženju Općinskog suda u Šibeniku u 
pravnoj stvari koja se vodi  pod poslovnim brojem  broj 
VI P -2385/11, a temeljem odredbe članka 73. stavka 1. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
i članku 27. Statuta Općine Primošten “Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09, Općinsko vijeće 
Općine Primošten daje autentično tumačenje načina iz-
bora članova Općinskog poglavarstva Općine Primošten 
u vremenskom razdoblju od 1997. – 2001. godine na 
način kako slijedi: 

U vremenskom periodu od 1997. od redovnih lokal-
nih izbora od dana  13.04. 1997, proglašenjem  službenih 
rezultata. i poslije sve do 2001. godine, na snazi su bili 
slijedeći pravni propisi kao slijedi: 

1/Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi“Narodne 
novine“broj 90/92, 94/93 i 117/93) ( u daljnjem tekstu: 
Zakon) između ostalog  uređuje samoupravni djelokrug 
općine,grada i županije kao jedinica lokalne samouprave 
i uprave.

2/Statut Općine Primošten “Službeni vjesnik županije 
šibenske“, broj 9/94.8  ( u daljnjem tekstu: Statut) kojeg 
je donijelo Općinsko vijeće na svojoj 7. sjednici održanoj 
dana 20. travnja 1994. i u skladu istima. 

3/Poslovnik Općinskog vijeća Općine Primošten  
“Službeni vjesnik županije šibenske”, broj 15/94 (u 
daljnjem tekstu: Poslovnik) kojeg je donijelo Općinsko 
vijeće na svojoj 9. sjednici, dana 13. prosinca 1994. 
godine.

Podredno naprijed utvrđenom odredbe citiranog  Za-
kona koji je osnovni pravni izvor utvrđuju slijedeće :

Čl. 22. Zakona kaže da:se unutarnje ustrojstvo i način 
rada predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave 
uređuje u skladu sa ovim Zakonom i statutom jedinice 
lokalne samouprave te poslovnikom predstavničkog 
tijela. 

Čl. 26. stavkom 2 Zakona  kaže da se sastav, 
broj članova, djelokrug i način rada tijela. utvrđuju 
poslovnikom 

Čl. 38. Zakona :decidirano navodi“ broj članova 
općinskog poglavarstva ne može biti manji od pet niti 
veći od jedanaest članova.dok Čl. 99 Statuta utvrđuje: 
Poglavarstvo ima 11 članova.

Čl. 74. Zakona, akti predstavničkog i izvršnog tijela 
moraju biti u skladu sa Statutom. Uz sve navedeno 
posebno mjesto u pravnoj regulativi o na općinskom 
nivou ima opći akt koji uređuje unutarnje ustrojstvo i 
način rada općine a to je poslovnik. 

 Statut je interni i temeljni akt svake jedinice loka-
lne samouprave koji uređuje samoupravni djelokrug, 
ustrojstvo, organizaciju i načina rada njihovih tijela, 
oblike konzultiranja građana, i td……i sukladno Ustavu, 
Zakonu o lokalnoj, područnoj ( regionalnoj ) samoupravi 
mora bit

Čl. 72. Statuta - Općinsko vijeće u okviru svojih 
prava i dužnosti donosi opće i pojedinačne akte i obavlja 
druge poslove iz samoupravnog djelokruga općine. 

Čl. 75. Statuta: nedvojbeni utvrđuje broj članova 
Općinskog vijeća Općine Primošten.

Vijeće ima šesnaest članova. 

Čl. 96. Statuta navodi: Općinski načelnik je pred-
sjednik poglavarstva. 

Isto tako čl. 98 Statuta kaže: Članove poglavarstva 
bita Općinsko vijeće većinom glasova svih članova na 
prijedlog načelnika

Čl. 99 Statuta utvrđeno je kako je ranije istaknuto da 
poglavarstvo ima 11 članova.

Čl. 39. Poslovnika  dodatno razrađuje  prijašnje 
odredbe kao slijedi:

“Akte iz svog djelokruga Vijeće donosi većinom 
glasova, ukoliko ju sjednici nazočna većina članova.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, o donošenju 
Statuta općine, proračuna, završnog računa te o izboru 
načelnika, zamjenika načelnika i članova poglavarstva , 
vijeće odlučuje  većinom glasova svih vijećnika“

Sukladno članku 85. i 87. Statuta nedvojbeno je da 
je za pravovaljano donošenje odluka potreban zakonom 
određen kvorum te da se o radu svake sjednice vodi 
zapisnik o njenom radu, na istoj se utvrđuje dnevni red 
koji se na istom decidirano navodi.Sukladno odredbama 
upravnog postupka određeno je što sve mora sadržavati 
jedan takav zapisnik. Prihvaćanjem dnevnog reda. Svaka 
točka usvojenog dnevnog reda redom se pojedinačno 
raspravlja. Rezultata rasprave je odluka kojom se 
prijedlog usvaja ili odbija. U svakom pogledu rezultat 
raspravljanja jesu odluke, koje kako je to u uvodu bilo 
istaknuto, moraju biti u skladu sa temeljnim aktom RH 
– Ustavom,k zakonskim i pod zakonskim propisima i 
internim općim aktima općine,kako po svom  sadržaju 
tako i proceduri u kojoj su donijeti.
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Bitan aspekt u smislu da jedan takav akt profunkcion-
ira u praksi je čin samog „stupanja na snagu“. Pravilo je 
da se akti objavljuju u službenom glasilu 

Sve dok se akti ne stave van snage, odnosno dok se 
ne donesu njihove izmjene i dopune, na snazi su oni ati 
koji su donijeti u zakonom propisanoj proceduri i na 
zakonom utvrđen način.

Slijedom naprijed iznijetog, imajući u vidu sve pravne 
izvore,ako se vratimo u vremenski period aktualan za 
predmet VI P -2385/11 Općinskog suda u Šibeniku, da 
se nedvojbeno zaključiti:

Uvidom u sadržaj zapisnika sjednica Općinskog 
vijeća Općine Primošten iz tog vremenskog perioda, 
evidentno je da je na sjednicama Općinskog vijeća, 
između ostalog bilo govora o imenovanju predsjednika 
Općinskog vijeća, načelnika te članova Općinskog 
poglavarstva i to redom kao je to objavljivano u 
službenom  glasilu županije:

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Primošten (Službeni vjesnik Šibensko kninske 
županije broj 5/97 ) donijeto na 1. sjednici vijeća  dana 
19.05.1997.- JOSIPA LUKETE

Rješenje o izboru načelnika Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
5/97) donijeto na 1. sjednici vijeća dana 19.05. 1997.- 
JOSIPA PERKOV.

Rješenje o izboru članova Općinskog poglavarstva 
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 6/97 ) donijeto na  2. sjednici vijeća  dana 
16. 06. 1997. u peteročlanom sastavu: Nikola Miliša, Ivo 
Gracin, Frane Pancirov, Ivo Perkov i Ivan Soža. 

Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 5/98) donijeto na 7. sjednici vijeća  dana 
23.03. 1998.- JOSIPA LUKETE

Rješenje o razrješenju načelnika Općine Primošten 
(Službeni vjesnik Šibensko kninske županije broj 5/98 ) 
donijeto na 7. sjednici vijeća  dana 23.03. 1998.- JOSIPA 
PERKOVA.

Rješenje o izboru načelnika Općine Primošten(Službeni 
vjesnik Šibensko kninske županije broj 6/97 ) doni-
jeto na 7. sjednici vijeća dana 23.03. 1998 - JOSIPA 
LUKETE.

ZAKLJUČAK:
Procedura imenovanja članova Općinskog pogla-

varstva strogo je propisana Zakonom, Poslovnikom i 
Statutom 

Čl. 37. Zakona kaže:  
Članove poglavarstva jedinice lokalne samouprave  

bira predstavničko tijelo  jedinice lokalne samouprave 
većinom glasova svih članova na prijedlog predsjednika 
poglavarstva odnosno Načelnika. 

O istom čl. 98. Statua. i čl.10 Poslovnika određuju: 
Članove poglavarstva jedinice lokalne samouprave  

bira Općinsko vijeće većinom glasova svih članova na 
prijedlog načelnika.

Pošto je vidljivo da Ivo Perkov nije postao član 
Općinskog poglavarstva nakon datuma 23. 03. 1998. 
sasvim  je nedvojbeno i kristalno jasno da nije nikad  
ni mogao biti član Općinskog poglavarstva Općine 
Primošten jer nije predložen niti je biran na Statutom 
utvrđen način. Jedina dužnost, iza tog datuma,koju je 
obnašao jeste dužnost člana Općinskog vijeća Općine 
Primošten. 

Zakon razlikuje predstavničko i izvršno tijelo na 
lokalnoj razini i različito defi nira djelokrug poslova koje 
obavlja svako od njih. 

Čl. 35. Zakona kaže:
Općinsko poglavarstvo obavlja  izvršne poslove 

lokalne samouprave i poslove državne uprave koji su 
mu povjereni.

U Čl. 39. stavak 1. Zakona stoji: 
Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave odgovorno 

je predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave. 
Čl.75.  Zakona Općinsko poglavarstvo  osigurava 

izvršavanje općih akata sukladno članku 74. istog Za-
kona 

Još jedan krucijalni dokaz koji ide u prilog nespoji-
vosti istovremenog obavljanja  dužnosti predstavničkog 
i izvršnog tijela su:

Čl. 74. Statuta- određuje djelokrug poslova 
predstavničkog tijela/vijeća/ dok 

i čl. 104. Statuta određuje djelokrug poslova izvršnog 
tijela/poglavarstva/ 

Nema smisla niti uporišta upravnoj regulativi da bi 
netko kao sudionik donosio a potom bio ovlašten iste 
nadzirati.

U svakom slučaju postupanja suprotnog zakonskim 
propisima odnosno propuštanju zakonom dužnog postu-
panja gubi se regularnost načina donošenja i upitna je 
valjanost i smisao takvih akata.

U prilog iznijetom ide i činjenica da u arhivu Općine 
Primošten, nigdje nema ostavke člana Općinskog vijeća 
niti je Gospodin Ivo Perkov podnio istu. Uostalom : 
nije mogao uopće biti član Općinskog poglavarstva. 
Zakonom je neprihvatljiva činjenica da bi bilo tko mogao 
biti istovremeno član predstavničkog i izvršnog tijela.

   Priča o nečemu bez stavljanju prijedloga na dnevni 
red, bez glasovanja o konkretnom prijedlogu što nema 
za rezultata službenu odluku /o kojoj nema službene 
bilješke u vidu službeno vođenog zapisnika/ i koja nije 
objavljena u službenom glasilu, ne drži vodu i nije nema 
pravnog osnova za bilo kakvu obvezu Općine Primošten 
-konkretno utuženu isplate . 

2. Autentično tumačenje načina izbora članova 
Općinskog poglavarstva Općine Primošten  u vremen-
skom razdoblju od 1997 – 2001. godine objavit će se u 
«Službenom vjesniku Općine Primošten».
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KLASA: 023-01/12-01/1
UR.BROJ: 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

46
Na temelju  članka 35b. stavka 1.  Zakona o loka-

lnoj 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”, broj 7/09 ), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 28 sjednici, od 16. ožujka 2012.godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu 
načelnika Općine Primošten za razdoblje 

srpanj - prosinac 2011. godinu

 1.  Općinsko  vijeće prihvaća peto po redu 
Polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine 
Primošten za vremensko razdoblje od 01.srpnja do30. 
prosinca 2011. godine

2.   Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka 
i kao takvo nalazi se u privitku istog.

3.  Ovaj zaključak će se objaviti u “Službenom 
vjesniku Općine Primošten“. 

Klasa: 023-01/11-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2011. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

47
Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. 

stavka 1.  Zakona o fi nanciranju vodnog gospodarstva 
(“Narodne  novine”, broj 153/09) i članka 29.Statuta 
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije”,  broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  28. sjednici, od 16. ožujka 2012.godine, 
donosi

 O D L U K U
o naknadi za razvoj

Članak 1.
Općinsko vijeće ovom odlukom utvrđuje obv-

ezu plaćanja naknade za razvoj na području Općine 
Primošten radi osiguravanja ravnomjernog razvoja 
sustava odvodnje otpadnih voda.

Prikupljena sredstva koristit će se za  nastavak 
građenja kapitalnih objekata i uređaja komunalne in-
frastrukture za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 
na području Općine  Primošten ( sve  sukladno Programu  
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Općine Primošten).

Članak 2.
Naknada za razvoj utvrđuje se u iznosu od 2,00 kn/

m3.
Iznos naknade za razvoj ne podliježe  obvezi  

obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.
Obveznici kategorije  za razvoj  sve su kategorije  

korisnika  usluga javne  vodoopskrbe na području 
Općine Primošten.

Članak 3.
Naknada za razvoj iz stavka 2.ove odluke obračunavat 

će putem računa za vodnu uslugu javne vodoopskrbe 
kojeg obveznicima ispostavlja  “VODOVOD  I 
ODVODNJA” d.o.o. Šibenik.

Iznos naknade za razvoj iskazuje se  na računu vodnih 
usluga kao zasebna stavka.

Članak 4.
Iznos naknade za razvoj prihod je Isporučitelja – 

Komunalnog poduzeća “Bucavac“ .
Isporučitelj je u obvezi da prikupljena sredstva na-

knade za razvoj evidentira u svojim poslovnim  knjigama 
na posebnom kontu (poziciji).

Način prikupljanja i doznačivanja prikupljenih 
sredstava naknade za razvoj, za fi nanciranje izgradnje 
objekata iz članka 1. ove odluke, bit će uređen  posebnim 
Ugovorom između Općine Primošten i “VODOVODA 
I ODVODNJE” d.o.o. i  Komunalnog  poduzeća “BU-
CAVAC“.  

O namjenskom utrošku prikupljenih sredstava 
naknade za razvoj “VODOVOD I ODVODNJA” 
obavještavat će Općinu Primošten dva puta godišnje.

 “VODOVODU I ODVODNJI“ zabranjeno je raspo-
lagati na bilo koji način sredstvima naknade za razvoj 
osim na način utvrđen ovom odlukom i Ugovorom o 
prikupljanju naknade za razvoj iz prethodnog stavka 
ovog članka.

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Od-

luka o naknadi za razvoj “Službeni vjesnik Šibensko- 
kninske županije”, broj 12/11.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

“Službenom vjesniku Općine Primošten”.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj. 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012.
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
48
Na temelju članka 26. stavka 2. točke 4.  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  28. sjednici, od 16. ožujka 2012. 
godine, donosi

 ODLUKU
o dodatnim i nepredviđenim radovima 

u Ulici Sv. Jurja  

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o dodatnim i nepredviđenim radovima u Ulici Sv. Jurja 
u Primoštenu i to:

a/ dodatnih i nepredviđenih radova na rekonstrukciji, 
uređenju partera i postojećih instalacija kanalizacije i 
odvodnje, TK instalacije niskog napona i javne rasvjete 
i

b/ dodatnih i nepredviđenih radova  na rekonstrukciji, 
uređenju partera i postojećih vodovodnih instalacija.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje načelnika Općine 
Primošten za provođenje postupka javne nabave kao 
pregovaračkog postupka bez prethodne objave u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH uz izričitu 
obvezu poštivanja, radi žurnosti dovršetka započetih ra-
dova, Dinamičkog plana građenja„ Split, veljača 2012.“ 
god.. koji je sastavni dio ove odluke i kao takav nalazi 
se u njenom privitku.

3. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da kao 
nastavak provedenog otvorenog postupka javne nabave, 
zbog specifi čnosti situacije i okolnosti sukladno članku 
26. stavka 2. točke 4. Zakona o javnoj nabavi, budući 
je riječ o dodatnim radovima čija je priroda takva da su 
isti iako odvojivi nužno potrebni za završetak ugovora 
po sklopljenom osnovnom ugovoru a nisu bili uključeni 
u početni projekt niti u osnovni ugovor a te samo zbog 
nepredviđenih okolnosti / kada se podigao površinski 
popločani kameni sloj u sklopu radova rekonstrukcije 
Ulice Sv. Jurja pokazalo se da je instalacija kanalizacije, 
odvodnje i vodovoda dotrajala te je njena rekonstrukcija 
postala nužna za izvođenje ranije ugovorenih radova 
tako da ukupna vrijednost naprijed opisanih nave-
denih radova ne smije prijeći 25% vrijednosti ranije 
sklopljenog osnovnog ugovora. 

 4. Zadužuje se načelnik Općine Primošten zatraži 
produljenje roka valjanosti ponude kao i produljenje 
jamstva za ozbiljnost ponude te u interesu Općine 
Primošten i završetka započetih radova  u Ulici Sv. 
Jurja donese Odluku o odabiru sa Izvođačem osnovnog 

ugovora odnosno izravno sklopi Dodatak osnovnog 
Ugovora.

5. Sredstva za predmetnu nabavu. u cijelosti osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Dodatak Ugovora o javnoj nabavi će se proslijediti 
naknadno Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti 
na istog.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

49
Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 
7/09) sukladno članku 9. Odluke o davanju na korištenje 
javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko – kninske 
županije«,  broj 7/09 i 6/11) i Odluci o naknadi za 
korištenje javne površine (“Službeni vjesnik Šibensko 
-kninske županije”, broj 4/11, 6/11 i 2/12), Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na  28. sjednici, od 16. ožujka 
2012. godine, donosi

ODLUKU
o natječaju za korištenje javnih površina

na području Općine Primošten 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o započinjanju natječaja za  korištenje javnih površina 
na području Općine Primošten za2012.

2. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da 
sukladno posebnim odlukama vijeća kojima su utvrđene 
naknade za korištenje javne površine raspiše predmetni 
natječaj. 

3. Posebne odluke Općinskog vijeća kojima se 
utvrđuje naknada za korištenje javne površine, ovisno o 
namjeni iste, nalaze se u privitku ove odluke i sačinjavaju 
njen sastavni dio.

4. Skica rasporeda i grafi čki Plan lokacija na javnoj 
površini koje su predmet ovog natječaja nalazi se u priv-
itku ove Odluke i sačinjava njen sastavni dio. Mjesta na 
terenu označava Komunalni redar i izrađuje navedeni 
Plan.

5.  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Klasa: 372-05/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

50
Na temelju članka 5. i 14. Uredbe o postupku iz-

davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, 
članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Naro-
dne novine”, broj  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03- proč. text, 82/04, 110/04 – Uredba Vlade, 
178/04 i 38/09) i članka 37. Statuta (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09),  načelnik Općine 
Primošten, dana 16.ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti na raspored kioska na 

pomorskom dobru i javnim površinama
za 2012. godinu

1.Općinsko vijeće donosi  Odluku o davanju sug-
lasnosti na Odluku o raspored kioska na pomorskom 
dobru i javnim površinama za 2012. godinu,Klasa: 
944-18/12-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-12-1, od dana 02. 
ožujka 2012. godine

2. Odluka 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“. 

Klasa: 363-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

51
Na temelju članka 48. i članka 49. Zakona o 

predškolskom odgoji i naobrazbi (“Narodne novine”,  
broj 10/97 i 107/07) i članka 29. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,  broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  28. sjed-
nici, od 16. ožujka 2012.godine, donosi

O D L U K U
o određivanju osnovice za obračun plaća 

djelatnika Dječjih vrtića Općine Primošten 
D.V. “Bosiljak”

Članak1.
Osnovicu za obračun plaće djelatnika Dječjih vrtića 

Općine Primošten D.V.  “Bosiljak“ određuje se u iznosu 
od 5.962,72 kune.

Članak 2. 
Osnovica iz članka 1. ove odluke primjenjivati će se 

od 1. srpnja 2012. godine.

Članak 3. 
Ova odluka stupa na snagu danom objave 

u“Službenom vjesniku Općine Primošten”.

Klasa: 601-01/12-01/1
Ur. Broj: 2182/02-01-12-1 
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

52
Na temelju članka 29.Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” 
broj 7/091), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  
28.sjednici, od 16.ožujka 2012. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluke 

66. sjednice Upravnog vijeća Dječjih vrtića 
Općine Primošten DV “Bosiljak”

1.Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća 
Zapisnik sa 66. sjednice Upravnog vijeća održane 
dana 16. veljače 2012. godine kao i Odluke Upravnog 
vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten DV „Bosiljak„ 
redom kako slijede: 1/. Odluka o uspostavljanju evi-
dencije o zbirkama  osobnih podataka;  2/ Imenovanje 
službenika za zaštitu osobnih podataka  te 3/Odluku 
da Danijela Ćurić nastavi obnašati posao na radnom 
mjestu odgojiteljice na određeno – zaključno sa danom 
31. svibnja 2012. godine.

2. Zapisnik 66. sjednice Upravnog vijeća vrtića citi-
ran u točki 1. ovog zaključka kao i sve popratne odluka 
donijete od strane istog, sastavni su dio ovog zaključka 
i kao takve nalaze se u privitku istog.
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3.Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa:118-05/12-01/1
Ur.broj:2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

53
Na temelju članka  29.  Zakona o knjižnicama  (“Nar-

odne novine”, broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09) i 
članka 29. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 28. sjednici, od  16. ožujka 2012.
godine, donosi

O D L U K  U
o povećanju plaća zaposlenih u ustanovi  

Narodna knjižnica i čitaonica 
“Dr.  Ante Starčević 1912.”

Članak 1.
Plaće zaposlenih u Ustanovi Narodna knjižnica i 

čitaonica “Dr. Ante Starčević 1912. “ uvećavaju se za 
5% u bruto iznosu.

Članak 2. 
Uvećanje plaća za iznos iz članka 1. ove odluke 

primjenjivat će se od 1.srpnja 2012. godine.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

“Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 402-08/12-01/1
Ur. Broj: 2182/02-01-12-1 
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

54
Na temelju članka 6. Uredbe o postupku izdavanja 

koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Naro-
dne novine”, broj 36/04 i 63/08) i članka 29. Statuta 
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, 
na  28. sjednici, od  16. ožujka 2012. godine, donosi

 R J E Š E N J E
o imenovanju članova Vijeća 

za davanje koncesijskog 
odobrenja Općine Primošten

1. Članovima Vijeća za davanje koncesijskih odo-
brenja za područje Općine Primošten imenuju se: 

a/ predstavnici Općine Primošten: 
-  Vinko Bolanča,
-   Milivoj Gracin,
-   Hrvoje Matošin, 

b/ predstavnik županijskog upravnog odjela 
nadležnog za poslove pomorstva Šibensko kninske 
županije 

- Lidija Bralić i

c/ predstavnik Lučke kapetanije Šibensko kninske
- Ante Mijalić.

2. Administrativno tehničke poslove vezane uz rad 
Vijeća obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine 
Primošten.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije„ a 
primjenjuje se od dana 20. travnja 2012. godine.

Klasa:  934-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-3
Primošten, 16. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

55
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona 

o zaštiti i spašavnju  (“Narodne novine”, broj 174/04, 
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 29. Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”,  broj 7/09) te izdane Suglasnosti  Državne 
uprav za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu 
i spašavanja Šibenik, od  02. ožujka 2012. godine, Klasa: 
810-03/11-04/04; Ur.broj: 543-16-12-9, Općinsko vijeće 
Općine Primošten,  na 28. sjednici,  od 16. ožujka 2012. 
godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih 
dobara i okoliša od katastrofa za područje 

Općine Primošten
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Članak 1.
 Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, ma-

terijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa za 
područje Općine Primošten 7 Izrađivača  NW–wind 
d.o.o. – oznaka dokumenta: ŠK 015, Varaždin, siječanj 
2012.).

Članak 2.
Procjena iz članka 1. ove odluke sastavni je njen dio 

i ne objavljuje se. 

Članak 3.
Ova  odluka stupa na snagu danom objave u  

“Službenom  vjesniku Općine Primošten”.

Klasa: 810-03/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

56
Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten  

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  28. sjed-
nici, od 16. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o otpisu potraživanja s osnova 

komunalne naknade 

1.Ovom se odlukom otpisuju radi nastupa zastare 
i nemogućnosti naplate prisilnim putem dospjela a 
nenaplaćena potraživanja Općine Primošten s osnova ko-
munalne naknade za vremensko razdoblje od 01.01.1994. 
do 01.01. 2006. godine u iznosu od 194.001,76 kuna sa 
pripadajućom zateznom kamatom.

2. Rekapitulacija potraživanja za otpis u citiranom 
razdoblju sastavni je dio ove odluke i kao takva nalazi 
se u privitku iste.

3. Otpis potraživanja iz točke 1. ove odluke provest 
će se u poslovnim knjigama s danom donošenja ove 
Odluke od strane Općinskog vijeća. Za provedbu ove 
Odluke zadužuje se Služba računovodstva i fi nancija 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ob-
javit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 023-01/12-01/1
Urbroj: 2182/02-01-12- 1
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju 29. članka Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 28. sjed-
nici, od 16. ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju zamolbe za otpis zakonskih 

zateznih kamata 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o prihvaćanju zamolbe predlagatelja Frane Skorin-a iz 
Primoštena, Crnica 16, za otpis zakonskih zateznih ka-
mata u iznosu od 10.166,28 kuna obračunatih temeljem 
Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivan-
jem založnog prava od dana 10. kolovoza 2010. godine. 
te se prihvaća zamolba za brisanjem založnog prava na 
nekretninama temeljem gore  navedenog Sporazuma.

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine 
Primošten za izdavanje brisovnog očitovanja i za 
provedbu ove odluke.

Klasa: 415-07/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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 Na temelju 29. članka Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 28. sjed-
nici, od 16. ožujka 2012. godine, donosi

 ODLUKU
o prihvaćanju  zamolbe MO Grebaštica

1.  Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o prihvaćanju zamolbe Mjesnog odbora Grebaštica 
Donja – Grad Šibenik za fi nanciranjem radova asfalti-
ranja 500m2 ulica na njihovom području.

2. Sukladno naprijed utvrđenom, Općina Primošten 
zastupana po načelniku izravno će sklopiti trostrani 
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Ugovor kojem su predmet radovi o asfaltiranja 500m2. 
površine, sukladno prijedlogu i potrebama MO 
Grebaštica Donja – Grad Šibenik i Izvođačem.

3. Sredstva do maximalnog iznosa bagatelne vri-
jednosti za fi nanciranje predmetnih radova osigurava 
Proračun Općine Primošten.

4. Ugovor će se proslijediti naknadno Općinskom 
vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/12-01/28
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju 29. članka Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 28.  sjed-
nici, od 16. ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U
o refundaciji troškova 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o isplati pobjednicima prošlogodišnjih Jadranskih igara 
Udruge  građana  “KRČ“ iz Primoštena, Rudina bb,  
OIB: 30340884360, iznosa od 1.221,79 kuna (slovima: 
tisućudvjstodvadsetjednakunasedamdesetdevetlipa) na 
ime donacije namijenjene fi nanciranju troškova goriva 
koji su toliko iznosili tijekom odlaska i uspješnog sud-
jelovanja na ovogodišnjem riječkom karnevalu.

2. Uplata odobrenog iznosa iz točke 1. ove odluke 
obavit će se na dostavljene žiro račun zavoda na broju: 
2411006 -1121001668

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Pobjednici prošlogodišnjih Jadranskih igara – 
Udruge  građana “KRČ“ iz Primoštena, inače domaćini 
prošlogodišnje skupštine karnevalista pozvani su da 
sudjeluju na nedavno održanom riječkom karnevalu kao 

predstavnici naše Općine. Tijekom posjeta i sudjelovanja 
na već tradicionalnom karnevalu kao sudionici i pred-
stavnici Primoštena imali su troškove za kupnju goriva 
što je dokumentirano priloženim računima.

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog dijela 
Proračuna Općine Primošten za 2012. godinu („Službeni 
vjesnik Općine Primošten”, broj 1/12) Razdjela 001 – Je-
dinstveni upravni odjel; aktivnosti A03 1002 A1000003 
Donacije i sponzorstva građanima  i udrugama  za 
kulturu i promidžbu kulture; pozicija R111; broj konta 
381 – tekuće donacije - odobrava se iznos od 1.221,79 
kuna.

Slijedom iznijetog, Općinsko vijeće donijelo je 
naprijed citiranu odluku.

Klasa: 421-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 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  
28.sjednici, od 16. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o prolongiranju roka vraćanja zajma

1. Općinsko vijeće donosi Odluku o prihvaćanju 
zamolbe zajmoprimca Ravijojle Đermanović iz 
Primoštena, Plat 5, Klasa: 402-08/12-03/6; Ur.broj: 
15-12-1 zaprimljene pod službenim rednim brojem 
489/03 za prolongiranje roka vraćanja zajma u iznosu od 
50.000,00 kuna (slovima: pedeettisućakuna) uvećanog 
za kamate, sve temeljem Ugovora o zajmu: Klasa: 402-
08/08-01/31; Ur.broj: 2182/02-02-08-26/1 -5, od dana 
25. studenoga travnja 2008. po treći put na način da 
se rok vraćanja umjesto dosadašnjeg utvrđenog roka za 
dan 15. ožujka 2012. prolongira na dodatni rok od godinu 
dana odnosno do dana 15. ožujka 2013. godine. 

2.Sukladno utvrđenom u točki 1. ove odluke 
Općinsko vijeće ovlašćuje načelnika Općine Primošten 
da u ime Općine Primošten sklopi Anex Ugovora o 
zajmu.

3.  Zamolba iz točke 1. ove odluke kao i osnovni 
Ugovor o zajmu  skupa sa ranijim Anexima sastavni su 
dio ove odluke i kao takvi nalaze se u privitku iste. 
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4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 403-01/11-01/16
Ur.broj: 2182/02-01-11-3
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
61
Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 
7/09), Općinsko Općine Primošten, na 28. sjednici, od 
16. ožujka 2012. godine, donosi

 ODLUKU
o hitnim radovima

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o pokriću troškova  nepredvidivih radova uzrokovanih 
snježnim nevremenom koje je zadesilo područje Općine 
Primošten u vremenu od 03. do 16. veljače tekuće go-
dine.

2. Troškove radova  Općina će isplatiti trima 
Izvođačima: “TOME TRANSKOP“, “JOKE TRANS„ 
i “ATILA“  koji su pravovremeno izašli na teren i čistili 
snježne nanose kakve na ovom području nisu upamtili 
ni oni najstariji. 

3. Sukladno naprijed utvrđenom, Općina Primošten 
zastupana po Načelniku izravno će sklopiti Ugovore o 
radovima rasčišćavanja prometnih i javnih površina sa 
Izvođačima primoštenskog područja koji su se odmah 
aktivno odazvali na poziv načelnika budući su raspo-
lagali svom potrebnom mehanizacijom te kao takvi 
pravovremeno izašli na teren u vrijeme dok je nepogoda 
trajala ublažujući njene posljedice.

4. Sredstva za fi nanciranje predmetnih radova u 
iznosu bagatelne vrijednosti osigurava Proračun Općine 
Primošten.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 216. ožujka 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 Općine Primošten, na 28. sjednici, od 
16. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izradi nove web stranice

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o izradi nove web. stranice Općine Primošten.

2. Nova web. stranica Općine Primošten imat će novo 
idejno rješenje te novi koncept na način da zadovoljava 
potrebe koje proizlaze iz djelokruga poslova jedinice 
lokalne samouprave sukladno važećim pozitivnim 
propisima.

3. Sredstva za financiranje izrade nove stranice 
osigurava Proračun Općine Primošten.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 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 28 sjednici, 
od 16. ožujka 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o protokolu i organizaciji trodnevne 

svečanosti povodom Dana Općine Primošten 

1.Općinsko vijeće utvrđuje protokol i organizaciju 
trodnevne svečanosti povodom predstojećeg službenog 
Dana Općine Primošten - 10. svibnja 2012. godine na 
način kako slijedi:

1. dan svečanosti, organiziran doček delegacije Lo-
reta i posjet Nacionalnom Parku Krka 

2. dan: svečana sjednica Općinskog vijeća  s početkom 
u 10,00 sati u prigodnom prostoru u Primoštenu

- dodjela nagrada Općine Primošten te 
- svečano sklapanje Sporazuma o bratimljenju dviju 

općina 
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Službeni i radni dio svečane sjednice nastavlja se pri-
godnim domjenkom u prostoru  aule nove  višenamjenske 
zgrade polivalentnog objekta zgrade „TRN“. 

U večernjim satima tradicionalne aktivnosti vezan za 
Žežin Gospe od Loreta, vatromet, krijesovi te prigodan  
program na Rudini. 

 3. dan: Procesija kroz mjesto 

2. Sredstva za realizaciju  trodnevne svečanosti 
obilježavanja Dana Općine Primošten osigurava  se iz 
Proračuna.

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da isprati 
potrebne aktivnosti prema uputama načelnika Općine.

4. Ovaj zaključak  objavit će se u “Službenom 
vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 023-01/11-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

64
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima (“Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 
38/09 i 153/09) i članka 29. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće  Općine Primošten, na  28. sjed-
nici, od 16. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra

 u općoj uporabi

1. Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za:

a/ dio nekretnine označene kao čest. zem. 15696/175 
k.o. Primošten, površine od 122 m². označen na skici 
„Geodezije“ d.o.o. iz Šibenika,ovlaštenog geodeta 
Božidara Ćulav, - slovima: “E, G, H, I,Ci D”.

b/ dio nekretnine označene kao čest. zem. 19595/1 
k.o. Primošten, površine od 50 m². kao označeni dio na 
skici „Ureda za izmjeru“ d.o.o. iz Šibenika, ovlaštenog 
geodeta Vinka Gracin - slovima: “L, H, E, D i M“. i

c/ dio nekretnine označene kao čest. zem. 1157/6 
k.o  Primošten, površine od 92 m². kao označeni dio na 
skici „Info karte “ d.o.o. iz Splita, ovlaštenog geodeta 

Silvija Bašić - slovima: “A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 
L, M i N“. 

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 943-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 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 28. sjed-
nici, od 16. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluke o javnoj 

nabavi i sklopljene ugovore o javnoj nabavi 
tijekom 2011. godine

1. Općinsko vijeće donosi Odluku kojom daje su-
glasnost na Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i 
sklopljene Ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima u 
provedenim postupcima javne nabave privedenim kraju 
a koji su započeti u 2011. godini na način kako naprijed 
slijedi a temeljem prethodnih odluka  predstavničkog 
tijela:

JN 5 /11 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  
za predmet  nabave za produkciju serijala redovitih 
pri,oga  za lokalnu TV .Klasa: 330-01/10-02/14; Ur.broj: 
2182/02-02-11-5 od dana 21. ožujka 2011. godine i 
Ugovor  o izvođenju javnih radova .Klasa:  330-01/10-
02/14; Ur.broj: 2182/02-02-11-6 od dana 24. ožujka 
2011. godine

 JN 6 /11 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za 
predmet nabave produkciju serijala redovitih emisija 
Klasa:  330-01/10-02/14  Ur.broj: 2182/02-02-10-4 22. 
ožujka 2011 godine

JN 7 /11  Odluka o poništenju nabave za produkc-
iju serijala redovitih.emisija Klasa: 330-01/10-02/14 
Ur.broj: 2182/02-02-11-7 od dana 25. listopada 2011

JN 8 /11  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za 
izradu solara za zgradu „TRN“ /Klasa: 310-34/11-02/1; 
Ur.broj: 2182/02-02-11-15 od dana 30. prosinca 2011. 
godine i Ugovor o javnim  radovima/Klasa: 310-34/11-
02/1; Ur.broj: 2182/02-02-11-16 od dana 10. siječnja 
2011. godine 

 JN 9/11  Odluka o poništenju postupka javne nabave 
Klasa: 330-01/11-01/19; Ur.broj: 2182/02-02-11-18/3  
od  dana 09. kolovoza  2011. godine
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 JN 10 /11 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za 
radove rekonstrukcije Ulice Sv. Jurja u Primoštenu,Klasa: 
330-01/10-02/14; Ur.broj: 2182/02-02-11-7 od dana12. 
rujna  2011. godine i Ugovor o javnim radovima,Klasa: 
330-01/10-02/14; Ur.broj: 2182/02-02-11-15/5 od dana 
03. lidstopada 2011. godine

 JN11 /11  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  
za predmet  nabavu radova asfaltiranja Ulice Rupe u 
Primoštenu u dužini od 280m Klasa: 363-02/11-01/22; 
Ur.broj: 2182/02-02-11-14/4 od dana 15. rujna  2011. 
godine i Ugovor o javnim radovima Klasa: 363-021/11-
01/22; Ur.broj: 2182/02-02-11-14/5 od dana 22. rujna 
2011. godine

 JN12 /11 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  za 
predmet  nabave radova asfaltiranja 

7 000m2  Marina Lučica – Supljak – Šarićevi, Klasa: 
363-02/11-01/22; Ur.broj: 2182/02-02-11-014/4 od dana 
11. ožujka  2011. godine i Ugovor o javnim  radovima 
Klasa: 363-02/11-01/22; Ur.broj: 2182/02-02-11-014/5 
od dana 22. rujna  2011. godine

JN 13 /11 Odluka o poništenju postupka javne nabave 
za rekonstrukciju Ulaza /spoj državne ceste D8 i Ul. Sv. 
Josipa/, Klasa: 330-01/11-01/20; Ur.broj: 2182/02-02-
11-18/6 od dana …12. ožujka 2012. godine 

 JN 14/11  Odluka o poništenju  za pješački most s 
dizalom  / za invalide i slabije pokretljive osobe / /Klasa: 
330-01/11-01/22; Ur.broj: 2182/02-02-11-19/3  od  dana 
21. listopada 2011. godine

 JN 15/11  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  
za predmet  nabave radova rekonstrukcije Kapelice Sv. 
Josipa u Primoštenu, Klasa: 330-01/11-01/20; Ur.broj: 
2182/02-02-11-17/4 od dana 18. listopada 2011. godine 
i Ugovor o javnim  radovima Klasa: 330-01/11-01/20; 
Ur.broj: 2182/02-02-11-17/5 od dana 18. listopada 2011. 
godine

 JN 16/11  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  
za predmet  nabave izrade, dostave i montaže auto-
busnih nadstrešnica Klasa: 330-01/11-01/20; Ur.broj: 
2182/02-02-11-18/7 od  dana 07. studenog 2011. godine 
i Ugovor o javnim radovima Klasa: 330-01/11-01/20; 
Ur.broj: 2182/02-02-11-18/8 od  dana 21. studenog 
2011. godine

 JN 17/11  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  
za predmet  nabave radova asfaltiranja 5.000m2,  isjopa 
2.200m3 i sanacije asfaltnih površina,Klasa: 363-02/11-
01/24; Ur.broj: 2182/02-02-11-24/4 od dana 08. prosinca 
2011. godine i Ugovor o javnim radovima,Klasa: 363-
02/11-01/24; Ur.broj: 2182/02-02-11-24/5 od dana 08. 
prosinca 2011. godine

2. Sve Odluke citirane u točki 1. ove odluke kao i 
pojedinačni Ugovori o javnoj nabavi sastavni su dio ove 
Odluke i kao takvi nalaze se u njenom privitku.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 330-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka  2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju 

sukoba interesa (“Narodne novine“, broj 26/11) i članka 
29. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko -kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 28. sjednici, od 16. ožujka 2012. 
godine, donosi

ODLUKU
o popisu  pravnih osoba od posebnog 

interesa za Općinu Primošten

1. Ovom odlukom utvrđuje se popis pravnih osoba 
od posebnog interesa za Općinu Primošten u smislu Za-
kona o sprječavanju sukoba interesa “Narodne novine”, 
broj  26/11.

2.   Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka jesu pravne 
osobe koje obavljaju djelatnosti kao javnu službu,  koji-
ma je osnivač Općina Primošten, redom kako slijedi: 

- Komunalno poduzeće “BUCAVAC“,
- Narodna knjižnica “Ante Starčević 1912.“,
-     Dječji vrtići Općine Primošten DV “Bosiljak „
-     DVD “PRIMNOŠTEN“. 

3.Odluka stupa na snagu danom objave u  “Službenom 
vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 023-05/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

67 
Na temelju  članka 29. Statuta Općine Primošten   

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  28. sjed-
nici, od 16. ožujka 2012. godine, donosi

 ODLUKU
o prihvaćanju prijedloga za potporno 
članstvo i zamolbe za donaciju Crvenog 

križa Šibenik
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1.  Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Od-
luku o prihvaćanju prijedloga Crvenog križa Šibenik iz 
Šibenika, za potporno članstvo i prihvaćanju zamolbe 
za donacijom.

2. Sukladno naprijed utvrđenom, Općinsko vijeće 
ovlašćuje načelnika Općine Primošten da preispita koliki 
su iznosi donacija koje isplaćuju ostale jedinice lokalne 
i regionalne (područne) samouprave te istu doznači 
na dostavljeni žiro račun društva na broj: 2411006 – 
1100020790 kod Jadranske banke.

3. Sredstva donacije osigurava Proračun Općine 
Primošten a isplatiti će se temeljem odluke načelnika 
Općine Primošten.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/12-02/29
Ur.broj: 2182/02-02-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

68
Na temelju članaka 5. i 11. Zakona o zaštiti pučanstva 

od zaraznih  bolesti («Narodne novine«, broj 79/07, 
113/08 i 43/09), članka 29. Statuta Općine Primošten  
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije«, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  28. sjed-
nici, od 16. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
o provođenju  posebnih mjera zaštite 

pučanstva  od zaraznih bolesti  sukladno 
Programu mjera  Zavoda za javno zdravstvo 

 Šibensko-kninske županije

1. Sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih 
mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) 
i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i 
sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije 
i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu 
Primošten u 2012. godine u tekstu kako ga je priložio 
Zavod za javno zdravstvo Šibensko – kninske županije, 
- Službe epidemiologije, Šibenik siječanj 2012. godine 
(u daljnjem tekstu: Zavod za javno zdravstvo). 

2. Program iz točke 1. ovog  zaključka realizirat 
će se sukladno fi nancijskim sredstvima osiguranim u 
Proračunu Općine Primošten za 2012. godinu.

3. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da sa 

Zavodom za javno zdravstvo sklopi Ugovor o stručnom  
nadzoru nad provođenjem  konkretnih mjera.

4. Program iz točke 1. ovog zaključka sastavni je dio 
ove odluke i kao takav nalazi se u privitku iste.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u “Službenom  vjesniku Općine 
Primošten“.

Klasa: 351-01/12-01/1
Urbroj: 2182/02-01-12- 2
Primošten, 16. ožujka 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 28 sjednici, 
od 16. ožujka 2012.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o stanju dugovanja 

po osnovu korištenja javnih površina

1. Općinsko vijeće prihvaća Izvješće o stanju dugo-
vanja po osnovi korištenja javne površine /štekata/ sa 
stanjem na dan 31. prosinca  2011. godine.

2.Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog zaključka 
i kao takvo nalazi se u privitku istog.

3. Zadužuju se Pravna služba i Služba računovodstva 
da pokrenu naplatu predmetnih dugovanja.

4. Ovaj zaključak  objavit  će se u “Službenom 
vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 023-01/11-03/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 26. stavka 2. točke 4. 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  28. sjednici, od 16. ožujka 2012. 
godine, donosi

 ODLUKU
o raspisivanju natječaja za  nabavu radova 

pristupa plaži “Dolac” i Rtić”

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o radovima izrade  prilaznih stepenica od magistrale do 
plaže uključujući postavljanje ograde od inoxa otporne 
na sol, na području “DOLAC“ i “RTIĆ“ u Primoštenu 
i to:

a/ pripremnih radova, štemanja, nasipavanja, 
šalovanja, postavljanja armature te betoniranja, te post-
avljanja  sigurnosne ograde od inoxa otpornog na sol. 

2. Općinsko vijeće ovlašćuje načelnika Općine 
Primošten za provođenje postupka javne nabave kao 
otvorenog postupka male  vrijednosti u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave RH.

3. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da donese 
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude  te sa odabranim 
ponuditeljem sklopi Ugovor o javnoj nabavi radova.

4. Sredstva za predmetnu nabavu. u cijelosti osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kao i Ugo-
vor o javnoj nabavi radova će se proslijediti naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 35. stavka 1. i članka 391. Za-

kona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Naro-
dne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 29.Statuta 
Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibensko – knin-

ske županije«, broj 7/09) i članka 2. stavka 4. Odluke 
o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama 
u vlasništvu Općine Primošten («Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije«, broj 7/09),Općinsko vijeće 
Općine Primošten,  na 28. sjednici, od 16. ožujka 2012. 
godine, donosi

 O D L U K U
 o zamjeni  dijelova  nekretnina

označenih kao čest. zem. 19595/1 i čest. zem. 
5586 obje k.o. Primošten

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Od-
luku o prihvaćanju prijedloga o zamjeni dijelova dvaju 
nekretnina i to: dijela čest. zem. 19595/1 k.o. Primošten 
u vlasništvu Općine Primošten, u utvrđenoj površini od 
50 m2 dijela prikazanog na skici izmjere “UREDA ZA 
IZMJERU” d.o.o. iz Šibenika, Miminac 8 izrađenoj od 
strane ovlaštenog inženjera geodezije Vinka Gracin dipl. 
ing. geodezije od „02.04. 2007. godine“ a označenog 
slovima „L.,H.,E.,D.,M. i L.“u zamjenu za dio čest. 
zem. 5586 k.o. Primošten u privatnom vlasništvu pred-
lagatelja Dragan-a Luketa. pok. Vinka iz Kaštel Sućurca, 
Put ograde 12, zast. po pun. Nikoli Dorbiću odvjetniku 
iz Šibenika.

2. Sukladno iznijetom u točci 1. ove odluke ovlašćuje 
se načelnik Općine Primošten da u maniri dobrog 
domaćina izravno sklopi Ugovor o zamjeni predmetnih 
dijelova citiranih nekretnina nakon što geodet vještak 
službeno izađe na teren, na račun predlagatelja ove 
zamjene, te konkretno precizira o kojoj je površini 
na terenu riječ, u pogledu dijela nekretnine u privat-
nom vlasništvu koju predlagatelj nudi u zamjenu, sve 
sukladno zauzetom stavu Općinskog vijeća.

3. Općinsko vijeće utvrđuje cijenu u slučaju potrebe 
za eventualnu prodaju razlike površina predmetnih 
dijelova nekretnina iz točke 1. ove Odluke a koje su 
predmet predložene zamjene na način da je cijena 
identična procjeni tržne vrijednosti stalnog vještaka za 
građevinarstvo kojeg će Općina Primošten angažirati 
radi predmetne procjene.

4. Procjena tržne vrijednosti ovlaštenog vještaka 
predstavlja sastavni dio ove odluke i kao takva bit će u 
njegovom privitku.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-18/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
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PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

72
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  28. sjed-
nici, od 16. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU
 o III. 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, 6/11 i “Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
2/12), mijenja se članak 6. stavak 1. na način da se u  
točkama:

a/ dosadašnji iznos 35,00 kuna zamjenjuje iznosom 
od 38,50kuna

b/ dosadašnji iznos 112,00 kuna zamjenjuje iznosom 
od 123,20kuna

c/ dosadašnji iznos  35,00 kuna zamjenjuje iznosom 
od 38,50kuna

d/ dosadašnji iznos 17,50 kuna zamjenjuje iznosom 
od 19,25kuna.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom vjesniku Općine Primošten”, a primjenjuje 
se od 01. travnja 2012. godine.

Klasa: 363-01/11-01/16
Ur.broj: 2182/02-01-12-2/3
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

73   
Na temelju članka 25. stavka 1. i članka 31. Za-

kona 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 28. sjednici, odr 16. ožujka 2012. 
godine, donosi

 ODLUKU
za nabavu geodetskih usluga na području 

Općine Primošten
 
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 

o raspisivanju natječaja za nabavu geodetskih usluga na 
području Općine Primošten.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje načelnika Općine 
Primošten za nabavu usluga opisanih u točki 1. ove 
odluke i provođenje postupka javne nabave i raspisi-
vanje natječaja kao otvorenog postupka javne nabave  
male vrijednosti koji će biti objavljen u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave RH.

3. Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten da nakon 
provedenog otvorenog postupka javne nabave, donese 
Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuda i sa odabranim 
ponuditeljem sklopi predmetni ugovor.

4. Sredstva za predmetnu nabavu. u cijelosti osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kao i Do-
datak Ugovora o javnoj nabavi usluga naknadno će se 
proslijediti Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti 
na iste.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 936-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

74
Na temelju članka 18. stavka 3. 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  28. sjednici, od 16. ožujka 2012. godine, 
donosi

ODLUKU
o implementaciji sustava Axiom Exto

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o implementaciji prostornog informacijskog sustava 
Axiom Exto za upravljanje općinskim prihodima 

2. Sukladno naprijed utvrđenom, Općina Primošten 
zastupana po načelniku izravno će sklopiti Ugovor 
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o implementaciji predmetnog program sa odabranim 
pružateljem usluga.

3. Sredstva za fi nanciranje predmetnih radova osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

4. Ugovor će se proslijediti naknadno Općinskom 
vijeću  radi davanja suglasnosti na istog.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 030-03/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

75
Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomor-

skom dobru i morskim lukama (“Narodne novine“, broj 
158/03, 100/04, 141/06, 38/09) i članka 5. stavka 1. Ure-
dbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na po-
morskom dobru (“Narodne novine“, broj 36/04 i 63/08) 
i članka 29. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije“, broj:7/09), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 28. sjednici, od 16. ožujka 2012. 
godine, donosi

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na 

području Općine Primošten za 2012. godinu

I. UVODNE ODREDBE

1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim 
dobrom na području Općine Primošten za 2012. godinu 
(u daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:

a) plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,

b) sredstva za redovno upravljanje pomorskim do-
brom,

c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelat-
nosti na pomorskom dobru koja se mogu obavljati na 
području Općine Primošten.

2. Ovaj Godišnji plan usklađen je s godišnjim pla-
nom upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske 
županije, u pogledu plana koncesionara i davanja 
koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, u smislu 
članka 5. stavka 2. Uredbe o postupku davanja konc-
esijskog odobrenja na pomorskom dobru, o čemu je 
nadležno tijelo Upravni odjel za pomorstvo, promet, 

otočni i područni razvoj Šibensko-kninske županije 
izdalo potvrdu, Klasa: _________________; Ur.broj: 
______________ od ______________ 2012. godine.

Potvrde iz stavka 1. ove točke prilažu se uz izvornik 
ovog Godišnjeg plana.

II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA 
POMORSKIM DOBROM

3. U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim up-
ravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti 
i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje po-
morskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih 
oštećenja na pomorskom dobru (sanacijom manjih 
pukotina na mjestima namijenjenim sunčanju, poprav-
ljanju mjesta za ulaze u more, dohranjivanjem plaža sa 
dovozom adekvatnog na način da se ne mijenja granica 
kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem 
i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje 
smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno 
plažama, postavljanjem tuševa, ograda  i ljestvi za ulaz 
u more na plažama i sl. šljunka.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja bude 
dodijeljena koncesija ili koncesijskog odobrenje za 
obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o 
zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik 
koncesije ili korisnik koncesijskog odobrenja. 

4. U 2012. godini Općina Primošten će poduzeti 
mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj 
uporabi i to održavanje i čišćenje plaža, za koje radove 
se planira utrošiti 283.000,00 kuna.

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 
predviđa se potrošiti 31.000,00 kuna.

Za kapitalna ulaganja /šetnica/ predviđa se potrošiti 
100.000,00 kuna.

III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE 
POMORSKIM DOBROM

5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomors-
kim dobrom u smislu čl. 3. ovog Godišnjeg plana koris-
titi će se sredstva u procijenjenom iznosu od 414.000,00 
kuna.

Sredstva iz  stavka 1. ove točke osigurat će se iz 
izvornika kako slijedi:

a) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom 
dobru  na  području  Općine Primošten koje pripadaju  
Općini................................................135.000,00 kuna.

b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na 
području Općine Primošten ..............279.000,00 kuna.
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IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG 
POPISA DJELATNOSTI NA  POMORSKOM DO-
BRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU 
OPĆINE PRIMOŠTEN

6. Na području Općine Primošten mogu se obavljati 
sljedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti 
na pomorskom dobru:

1. iznajmljivanje sredstava,
2. ugostiteljstvo i trgovina,
3. komercijalno-rekreacijski sadržaj

7. Djelatnost iznajmljivanja  sredstava u smislu 
članka 6. točka 1. ovog Godišnjeg plana mogu se obav-
ljati iznajmljivanjem sredstava kako slijedi:

a) brodica na motor,
b) jedrilica, brodica na vesla,
c) skuter,
d) dječji skuter od 2 kw,
e) sredstvo za vuču s opremom ( banana, tuba, guma, 

skije, padobran i sl. ),
f) daska za jedrenje, sandolina, pedalina, i sl.,
g) podmornica,
h) pribor i oprema za ronjenje i sl.

8. Djelatnost ugostiteljstva i turizma u smislu točke 
6. pod 2. ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati sa 
sredstvima kako slijedi:

a) kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2 i sl.,
b) pripadajuća terasa objekta,
c) štand ( rukotvorine, igračke, suveniri i sl. ),
d) ambulantna prodaja ( škrinja, aparat za sladoled 

i sl.).

9. Djelatnost komercijalno-rekreacijskog sadržaja 
u smislu točke 6. pod 3. ovog Godišnjeg plana mogu s 
obavljati sa sadržajem kako slijedi:

a) jumping,
b) aqua park i drugi morski sadržaji, 
c) zabavni sadržaji,
d) suncobrani, ležaljke,
e) kulturne, komercijalne, zabavne i sportske pri-

redbe,
f) snimanje komercijalnog programa i reklamiran-

je,
g) slikanje, fotografi ranje.

V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE 
DJELATNOSTI

10. Djelatnost iznajmljivanja sredstava i komerci-
jalno – rekreacijskih sadržaja mogu se obavljati kako je 
navedeno: brodica na motorni pogon, jedrilica, brodica 
na vesla, daska za jedrenje, sandolina, pedalina i dr. pri-
bor i oprema za ronjenje, kupanje i sl., štand, ambulantna 
prodaja, suncobrani, ležaljke, slikanje i fotografi ranje 
(od 1 do max. 5, osim Plaže Velika Raduča – od 1 do 
max. 10).

Mikrolokacije za navedeno su označene u katastars-
kim mapama kao područje  «A« kako slijedi:

- Plaža Velika Raduča       - plaža Dolac
- Plaža Mala Raduča         - plaža Podadrage

11. Djelatnost  iznajmljivanja sredstava mogu se 
obavljati na mikrolokacijama  koje su označene kao 
lokacije  «B» a to su: skuteri, dječji skuter do 2 kw, 
sredstvo za vuču sa opremom (banana , tuba, guma, skije, 
padobran i dr.) i podmornica, (od 1 do max. 3). 

Lokacija je:
-  Punta Velika Raduča tzv. „Ugorkinja“, 
širine 50 m,

- Velika Raduča, betonski mul ispod restorana od 
hotela „Zora Slava“,     širine 10 m,

-  Početak Auto campa prema uvali Dolac.

12. Djelatnost komercijalno – rekreacijskih sadržaja 
mogu se obavljati na mikrolokacijama koje su označene 
na katastarskim mapama kao područje «C», a to su aqua 
park u i drugi morski sadržaji, zabavni sadržaji, kulturne, 
komercijalne, sportske priredbe, snimanje komercijalnog 
programa i reklamiranje. 

Lokacije su:
- Plaža Velika Raduča 

13. Djelatnost ugostiteljstva i trgovine sa sredstvima 
(kiosk, prikolica, montažni objekti do 12 m2 i sl. i 
terase) pokretna kolica (od 1 do max. 3), mogu se samo 
obavljati na području koje je na katastarskim mapama, 
na mikrolokaciji označeno kao područje «D»:

- Plaža Velika Raduča

14. Djelatnost sa sredstvima jumping ne mogu 
se obavljati na nijednoj mikrolokaciji s obzirom na 
postojeću konfi guraciju.

VI. OSTALE DJELATNOSTI

15. Pored djelatnosti iz točke 6. odnosno točke 7., 
8. i 9. ovog Godišnjeg plana (djelatnosti na morskoj 
obali) na području Općine Primošten mogu se obavljati 
i djelatnosti iz tablice 1. Jedinstvenog popisa djelatnosti 
tj. prijevoz putnika (brodica/brod), iznajmljivanje plo-
vila (charter), prijevoz tereta, čišćenje mora, tehnički 
radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.), prijevoz putnika 
(podmornica), te djelatnost iz tablice 3. Jedinstvenog 
popisa djelatnosti – obuka jedrenja, veslanja i sl., obuka 
plivanja. Za organizaciju ronilačkih izleta – obuka 
ronioca, (od 1 do max. 2), određena je lokacija:

- ispod starog kampa.
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Članak 1.
U Godišnjem Planu upravljanja pomorskim do-

brom na području Općine Primošten za 2011. godinu 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 
4/11) mijenja se točka II: PLAN REDOVITOG UP-
RAVLJANJA POMORSKIM DOBROM na način da 
ista sada glasi:

“4. U 2011. godini Općina Primošten će poduzeti 
mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj 
uporabi i to održavanje i čišćenje plaža, za koje radove 
se planira utrošiti 3.640.385,00 kuna.

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 
predviđa se potrošiti 31.000,00 kuna.

Za kapitalna ulaganja /šetnica/ predviđa se potrošiti 
370.000,00 kuna.“

Članak 2.
Točka III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVL-

JANJE POMORSKIM DOBROM također se mijenja 
na način da ista sada glasi:

“5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja 
pomorskim dobrom u smislu čl. 3. ovog Godišnjeg 
plana koristiti će se sredstva u procijenjenom iznosu od 
1.050.000,00 kuna.

Sredstva iz st. 1. ove točke osigurat će se iz izvornika 
kako slijedi:

c) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom 
dobru na području Općine Primošten koje pripadaju 
Općini 135.000,00 kuna.

d) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na 
području Općine Primošten 915.000,00kuna.”

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom objave u 
„Službenom vjesniku  Općine Primošten”.

Klasa: 934-01/11-01/7
Ur. broj: 2182/02-01-12-2
Primošten 16. ožujka 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

77
Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i regionalnoj 

(područnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 
60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 
i 36 /09) i članka 8. stavka 4. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 28. sjed-
nici, od16. ožujka 2012.godine, donosi

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

16. Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način 
i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o 
postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomor-
skom dobru („Narodne novine“, RH br. 36/04, 63/08).

17. U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva 
za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji, Vijeće će 
izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji 
je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun.

Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji 
vremenski zaprimljeno u isto vrijeme, koncesijsko odo-
brenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtijeva 
obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog 
dobra.

18. Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje 
podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade 
za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

19. Sastavni dio ovog Godišnjeg plana su grafi čki 
prilozi – ortofoto karte s označenim mikrolokacijama 
u smislu glave V. ovog Godišnjeg plana i nije predmet 
objave iz naredne točke.

20. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom objave 
u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 934-01/12-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

76
Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomor-

skom dobru i morskim lukama (“Narodne novine“,  
broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09) i članka 5. stavka 
1. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja 
na pomorskom dobru (“Narodne novine”, broj 36/04 i 
63/08) i članka 29. Statuta Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09),  
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 28. sjednici, od 
16. ožujka 2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE 
GODIŠNJEG PLANA 

upravljanja pomorskim dobrom na 
području Općine Primošten za 2011. godinu 
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O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku Načelnika 

o načinu uporabe zastave kao posebnog 
obilježja Općine Primošten 

Članak 1.
Općinsko vijeće donosi Odluku o davanu suglas-

nosti na Odluku načelnika o načinu uporabe zastave 
kao posebnog obilježja Općine Primošten, Klasa: 017-
03/12-02/1; Ur. Broj: 2182/02-02-12-1, od dana16. 
ožujka 2012. godine

Članak 2.
Odluka načelnika iz točke 1. ove odluke sastavni je 

dio ove odluke i kao takva  nalazi se u privitku iste.

Članak 3.
Ova odluka objavit će se u “Službenom vjesniku 

Općine Primošten“.

Klasa: 017-03/12-02/1
Ur. Broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

78
Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko  vijeće Općine Primošten, na  28. sjed-
nici, od 16. ožujka 2012.godine, donosi

ODLUKU
o  prihvaćanju zamolbe Športskog društva 

“LIGNJA”

1.Općinsko vijeće načelno prihvaća zamolbu 
Športskog društva “LIGNJA“ iz Primoštena, Nova riva 
bb., kad se za to ispune potrebni preduvjeti.

2. Zamolba iz točke 1. sastavni je dio ove odluke i 
kao takva nalazi se u privitku iste.

3.Ova odluka objavit će se u “Službenom vjesniku 
Općine Primošten“.

Klasa: 324-01/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

79
Na temelju članaka 336. – 343. Zakona o obveznim 

odnosima (“Narodne novine“, broj 53/91) i  članka 29. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko- 
kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  28. sjednici, od 16. ožujka 2012. godine, 
donosi

ODLUKU
o fi nanciranju  troškova 
Udruge građana „KRČ“

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi od-
luku o fi nanciranju troškova Udruge građana „KRČ“ 
iz Primoštena, Rudina bb, u iznosu od 61.075,00 kuna 
(slovima: šezdesetjednutisućusedamdesetpetkuna) na 
ime podmirenja dospjelih potraživanja koja udruga 
ima nepodmirene prema „Primošten hoteli” d.o.o., iz 
Primoštena, Bana Josipa Jelačića 17, na ime troškova 
smještaja sudionika redovne Skupštine Hrvatske udruge 
karnevalista u vremenu od 7. do 9. svibnja 2011. godine 
jer je Udruga bila njen domaćin.

2. Uplata odobrenog iznosa iz točke 1. ove odluke 
obavit će se izravno na dostavljeni žiro račun  Hotela 
Primošten  d.o.o., sve sukladno Izjavi o prijeboju /
kompenzaciji/ „ Primošten 16.03.2012. „, sve sukladno 
ispostavljnom računu  br. 214 – 192.

3. Izjava o /prijeboju/ kompenzaciji iz točke 1. ove 
Odluke, između Općine Primošten, Primošten hoteli 
d.o.o. i Udruge građana Krč sastavni je dio ove odluke 
i kao takva nalazi se u privitku iste.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Udruge građana „KRČ“ iz Primoštena, inače 

domaćini prošlogodišnje skupštine karnevalista 
imala je troškove organizacije, smještaja i prigodnog 
programa za sudionike redovite Skupštine Hrvatske 
udruge karnevalista u trajanju od tri dama. Štiteći ugled 
i promovirajući Primošten kao mjesto domaćina ove 
manifestacije, udruga se obratila predstavničkom  tijelu 
općine kako bi se iz proračunskih sredstava pokrila nas-
tali trošak. Od  sudionika navedenog skupa Primošten 
je primio samo riječi hvale.

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog di-
jela Proračuna Općine Primošten za 2012., godinu 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 1/12) 
Razdjela 001 – Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti 
A03 1002 A1000003 Donacije i sponzorstva građanima  
i udrugama  za kulturu i promidžbu kulture; pozicija 
R111; broj konta 381 – tekuće donacije - odobrava se 
iznos od 1.221,79 kuna.
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Slijedom iznijetog, Općinsko vijeće donijelo je 
naprijed citiranu Odluku.

Klasa: 421-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. 
                                    

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

II. 
NAČELNIK 

OPĆINE PRIMOŠTEN

9
Na temelju članka 35. stavka 1. i članka 391. Zakona 

o vlasništvu u drugim stvarnim pravima («Narodne 
novine»,  broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/700, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 5. 
stavka 3. Odluke o stjecanju i raspolaganju i uprav-
ljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09),  načelnik Općine Primošten, dana 27. veljače 
2012. godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju  Povjerenstva za provođenje 
natječaja za prodaju  dijelova nekretnina 
čest.zem.15696/51 u površini od 305m2

 i čest.zem. 15696/175 u površini od 122m2, 
obje k.o. Primošten, obje u vlasništvu 

Općine Primošten

Članak 1.
1.U Odluci za provođenje natječaja za prodaju di-

jelova nekretnina u vlasništvu Općine Primošten i to 
dijelova nekretnina označenih kao čest. zem.15696/51 
u površini od 305m2 i čest. zem.15696/175 u površini 
od 122m2,.obje k.o. Primošten, za članove Povjerenstva 
imenuju se:

-  Iris Ukić - Kotarac – predsjednik,
-  Dijana Rinčić - član i
-  Ana Bijelić - član.

Članak 2.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-18/11-01/24
Ur.broj: 2182/02-02-12-02/1
Primošten, 27. veljače 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 

10
Na temelju članka 35. stavka 1. i članka 391. Zakona 

o vlasništvu u drugim stvarnim pravima («Narodne 
novine»,  broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/700, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09), članka 5. 
stavka 3. Odluke o stjecanju i raspolaganju i uprav-
ljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), načelnik Općine Primošten, dana 20. veljače 
2012. godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju  Povjerenstva za provođenje 

natječaja za prodaju  dijela nekretnine 
čest.zem. 1157/6 k.o. Primošten
u vlasništvu Općine Primošten

Članak 1.
1.U Odluci za provođenje natječaja za prodaju 

dijela nekretnina u vlasništvu Općine Primošten i to 
dijela nekretnine označene kao čest. zem.1157/6k.o. 
Primošten  u površini od 92m2, za članove Povjerenstva 
imenuju se:

-  Iris Ukić - Kotarac – predsjednik,
-  Dijana Rinčić - član i
 -  Ana Bijelić - član. 

Članak 2.
 2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-18/11-01/24
Ur.broj: 2182/02-02-12-21/1
Primošten, 20. ožujka 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 

11
Na temelju članka  35b. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 
39. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), načelnik Općine 
Primošten, donosi  

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
 o radu načelnika Općine Primošten 

    za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 
2011. godine



Strana 22 - Broj 3          SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN           27. ožujka 2012.

I. UVODNE NAPOMENE

Ovim Izvješćem dosadašnjeg razrađenog kon-
cepta, službeno petim po redu, koje podnosim ovom 
predstavničkom tijelu sukladno odredbama novog Za-
kona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi i 
odredbama Statuta ispunjavam svoju obvezu na način 
da dajem prikaz i osvrt na ono što je realizirano ili je 
upravo u tijeku, u vremenskom razdoblju druge polovice 
odnosno od početka srpnja do konca prosinca prošle 
2011. godine.

II.  PRIPREMA OPĆIH AKATA

U konkretnom razdoblju a u nastavku suradnje sa 
Službom tajništva i Pravnom službom Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Primošten, pripremio sam više 
prijedloga općih akata među kojima bih posebno za 
citirani period istakao, slijedeće opće akte redoslijedom 
kako su donošeni:

-  Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva 
i obrtništva n području Općine Primošten   objava u 
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, broj 
9/11)

-  Odluka o naknadi za razvoj objava u “Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije”, broj 9/11)

-  Odluka o kriterijima za izračun naknade gospo-
darenja otpadom u 2011. godini– objava u “Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije”,  broj 13/11)

-  Program fi nanciranja političkih stranaka i kandi-
data nezavisnih lista Općine Primošten za  2012. godinu  
(“Službeni  vjesnik Općine Primošten broj 1/11)

-  Plan nabave Općine Primošten za 2012. godine 
(“Službeni  vjesnik Općine Primošten, broj 1/11)

- Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendi-
ja Općine Primošten za stručno  usavršavanje (“Službeni  
vjesnik Općine Primošten, broj 1/11)

-  Odluka o povećanju plaća službenika i namještenika 
JUO Općine Primošten (“Službeni  vjesnik Općine 
Primošten, broj 1/11)

-  Plan prijma u službu  Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Primošten  (“Službeni  vjesnik Općine 
Primošten, broj 1/11)

-  Odluka o osnovici za izračun plaće službenika 
i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten  (“Službeni  vjesnik Općine Primošten, broj 
1/11)

-  Odluka o popisu imovine i osnivanju povjerenstva 
za popis  (“Službeni  vjesnik Općine Primošten, broj 
1/11)

-  Pravilnik o stručnom osposobljavanju  i usavršavanju 
službenika Jedinstvenog upravnog  odjela Općine 
Primošten  (“Službeni  vjesnik Općine Primošten, broj 
1/11).

Sukladno odredbama Zakona o proračunu isti je 
za 2012. godinu donijet 23. prosinca na 26.. sjednici 
Općinskog vijeća a objavljen u prvom broju vlasti-

tog službenog glasila županije („ Sl. vjesnik Općine 
Primošten broj 1/11) skupa sa Planom razvojnih pro-
grama za 2012. s projekcijom  za 2013. i 2014. godinu 
Odlukom o izvršenju Proračuna za 2012. godinu. 
Navedeni opći akt ima poseban financijski značaj. 
U njegovom sklopu su svi prateći godišnji Programi 
implementirani u stavke,čiji su prijedlozi pripremljeni 
u suradnji sa Službom računovodstva Jedinstvenog up-
ravnog odjela. Na isti način godina 2011. zaključena je 
ranije donijetim IV. izmjenama svih tekući Programa koji 
se odnose na oblasti: gradnje i održavanja uređaja komu-
nalne infrastrukture, javnih potreba u socijalnoj zaštiti, 
javnih potreba u kulturi i športu. U pravilu  svi navedeni 
programi implementiranu u stavkama proračuna kojim 
je prikazana namjena proračunskih sredstava

Na područje prostorne regulative, sukladno  odred-
bama novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji  
potrebno je  posebno istaknuti Odluku o broju etaža 
koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi 
objavljenoj u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije„ broj 12/11)

   I ovo polugodište uspješno je.U prilog navedenom 
govori činjenica da su u proteklih šest mjeseci bili doni-
jeti slijedeći akti:: 

-  Odluka o donošenju UPU „Uz vojske“  (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”,  broj 9/11)

-  Zaključak o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Pros-
tornog plana uređenja Općine Primošten (“Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 11/11)

-  Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na 
nezakonito izgrađenoj zgradi  objava u “Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije”, broj 12/11)

-  Odluka o donošenju UPU „šireg područja naselja 
Primošten“ („Službeni vjesnik Općine Primošte”, broj 
1/12)

-  Odluka o donošenju UPU Ugostiteljsko turističke 
zone Huljerat Bajna Draga “ (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 1/12)

III.UPRAVLJANJE  FINANCIJAMA I IMOVINOM 
OPĆINE

U aktualnom razdoblju koje je bilo predmet prethod-
nog IV. Izvješća, realizirano je korištenje javne površine 
na području Općine Primošten za 2011. godinu. Naknade 
od navedenog korištenja od po osnovi postavljanja 
štekata, postavljanja štandova i parkinga redoviti su 
prihod općine koji puni proračunsku blagajnu.Planirano 
je realizirano, a ugovori su sklapani po prethodnoj 
uplati najpovoljnijih odabranih ponuda. Posebno mi je 
zadovoljstvo istaći da su navedeni prihodi bez odgode 
nezanemarivo punili općinski proračun.

U slučajevima  prodaje nekretninama u vlasništvu 
Općine Primošten moja je praksa  svima znan.  Uvijek  
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obavezno   idem  na  raspisivanje natječaja  po  pre-
thodnoj odluci ovog predstavničkog tijela.Nekretnina 
po običaju bude identifi cirana od strane ovlaštenog  
geodeta, pravna  služba odradi  svoj dio  te  kontaktira za 
to ovlaštenog sudskog vještaka  koji radi procijenjenu.  
To  je isključivo star određenih pravila struke koja ima 
za rezultat procjenu vrijednosti konkretne nekretnine.
Sve započete natječaje realizirali smo pravnim poslom 
kojim su ugovorne strane regulirale svoja međusobna 
prava i obveze.Općina kao jedinica lokalne samouprave 
nikada ne ide za tim da otuđuje svoju nekretnine ali je 
učestala pojava da zainteresirana strana za kupnju na 
terenu već koristi nekretninu koja je predmet konkretnog 
natječaja. Dakle, ovakvim postupanjem stvara se red u 
prostoru Općine Primošten.

 Kao i ranije o sada postupaka prodaje državnog 
poljoprivrednog zemljišta na našem području nikako 
nije bilo. 

IV. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

U drugoj polovici 2011. godine ako se osvrnemo 
unatrag,  nastavljeno je sa provođenjem postupaka 
javne nabave koji su sukladno Zakonu o javnoj nabavi 
“Narodne novine”, broj 110/07 i 125/08 objavljivani 
u Elektroničkom oglasniku javne  nabave Narodnih 
novina. 

Riječ je o naprijed navedenim postupcima redom 
kako slijedi:

JN 8/11 - Solari za zgradu “TRN”  

JN 9 i 10/11 – Radovi rekonstrukcije Ulice SV. Jurja 
u Primoštenu 

JN 11/11 – Radovi asfaltiranja Ulice Rupe u  
Primoštenu

JN 12/11 – Radovi asfaltiranja 7.000pm2 Marina 
Lučica – Supljak - Šarićevi

JN 13/11 – Radovi rekonstrukcije
 Ulaza u Primošten 

JN 14/11 – Pješački mosta za invalide 

JN15/11 – Rekonstrukcija kapelice Sv. Josipa

JN16/11 – Izrada, dostava i montaža autobusnih  
nadstrešnica /

JN17/11 – Radovi asfaltiranja 5.0000m2, iskopa 
2.200m3 i sanacije oštećenih asfaltnih površina

Svaka pobrojana nabava ispraćena odlukama ovog 
predstavničkog  tijela. Od deset pobrojanih postupaka 
njih tri je provedeno u kompletu. 

Aktualni su solari za krovište zgrade „TRN„ U 
međuvremenu je sklopljen Ugovor sa Fondom za en-
ergetsku učinkovitost, osigurana dio sredstava, u mak-
simalnom iznosu od 38% ukupne vrijednosti navedene 
investicije, sukladno Odluci o početku postupka javne 
nabave i osiguranim sredstvima našeg proračuna.

Što se pak tiče nabave roba, radova i usluga bagatelne 
vrijednosti koja je redovito evidentirana kroz Plan na-
bave za 2011.te njegove izmjene, za zaključiti je da j 
sukladno potrebama   citiranog  razdoblja nabava tijekom 
drugog polugodišta po svom predmetu bila raznovrsna. 
Naime u pitanju su nabave bagatelne vrijednosti roba, 
radova i usluga koje izravno općina sklapa koristeći 
ostavljenu mogućnost Zakonom o javnoj nabavi.

Ovdje je napomenuti da je donijet novi Zakon o 
javnoj nabavi koji stupa na snagu sa prvim siječnjem 
2012. godine. On uvodi između  ostalih  izmjena 
dosadašnjih propisa jednu veliku novinu.  Između osta-
log za pripremu i provođenje postupaka javne nabave 
pravna osoba treba imati osobu licenciranu za te poslove, 
bilo da je to iz svojih redova ili izvana temeljem skla-
panja posebnog ugovora za svaki predmet pojedinačni 
postupak javne nabave. Ujedno Vas obavještavam da je 
naša službenica Dijana Rinčić tjedan dana prije sastavl-
janja ovog  izvješća, pohađala specijalističku izobrazbu 
te uredno ispunila svojim službenim odlaskom u Zagreb 
potreban preduvjet za ishodovanje licence – specijalista 
javne nabave. 

Tijekom 2011., temeljem pravovremeno sklopljenog 
Ugovora između općine i Komunalnog poduzeća „Bu-
cavac„ uredno su  obavljeni redoviti godišnji poslovi 
povjereni tekućih i investicijskih održavanja komunalne 
infrastrukture, objekata i javnih površina u vlasništvu 
Općine Primošten. Općinsko vijeće i ove je godine 
Zaključkom prihvatilo Godišnji program  Komunalnog  
poduzeće „BUCAVACA„ te u navedenu svrhu na vri-
jeme općina je u svom proračunu osigurala sredstva za 
tu namjenu. Sustavan je sklad između svih Korisnika  
proračunskih sredstava.Međusoban odnos suradnje 
kontinuiran je, razmjenjuju se iskustva. Međusobna 
prava i obveze reguliraju se svake nove godine godišnjim 
ugovorom  obaju  strana.

V. GOSPODARSTVO

Nadalje Općina Primošten nastoji aktivno sudjelo-
vati u kreiranju gospodarske politike svog područja. 
Kao kreator gospodarske politike naše jedinice loka-
lne samouprave nastojim, na obostranu korist i do-
brobit Općine Primošten i njenih žitelja Bez ikakvih 
uveličavanja funkcionira se normalno iako svi pokaza-
telji govore da se krizi ne nazire kraj već se ista nadalje 
produljava.

 S aspekta turističke sezone 2012. za očekivati je 
da će biti uspješna jer Primošten je još uvijek zadržao 
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epitet poželjne destinacije.O tome naknadno nešto više 
u slijedećem Izvješću.

Prijateljski odnosi nastavljaju se  sa Loretom, 
Apširom i Piljom razvijaju se po planu. Trenutno smo 
usmjerili nov konatkte i druženje kontinentalnom dijelu 
Europe. Nedavno se išlo  zajedno sa Turističkom zajed-
nicom „Primošten „ i Udrugom građana „KRČ„ koja je 
imala svoj prigodan nastup u sklopu programa folklornog 
nastupa slovačkih udruga koje njeguju tradiciju, ples i 
dobre običaje koje treba sačuvati od zaborava. Stvoren je 
temelj jednog novog odnosa suradnje i prijateljstva koji 
ima okvire bratimljenja kako to sve naznake govore, sa 
slovačkim gradom Male Dvornike s kojim se također želi 
razviti prijateljski odnos suradnje i razmjena iskustava. 
Ima se u planu suradnja usmjerena prema njemačkom 
području.

Elementarna nepogodu požara koja je poharala 
doslovno primoštensko zaleđe.kako sam u prethodnom 
izvješću isticao urodilo je plodom jer smo pokrenuli 
cijelu mašineriju od županije prema vrhu. Naknade su 
isplaćivane iz općinske blagajne u okvirima sredstava 
koja su odozgo doznačena na žiro račun općinskog 
proračuna. Odobrena sredstva su u ukupnom iznosu bila 
od tek nekih pedesetak tisućakuna. 

VI. DRUŠTVENE  DJELATNOSTI

Od društvenih djelatnosti pod čijim okriljem su 
predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb, 
šport i kultura isti su po običaju ispraćeni odgovarajućim 
programima.

 
Općina nastoji imati sluha za aktualne potrebe i prob-

lematiku, te u većini slučajeva izaći u susret i fi nancijski 
ih pomoću sukladno svojim trenutnim mogućnostima.

Kako  sam  ukratko istakao da su odnosi suradnje sa 
svim Korisnicima proračuna kontinuiranini, općina ima 
izravan uvid u situaciju i njihove potrebe. Knjižnica  je 
uspješno  realizirla voje sudjelovanje na  natječaju  Mini-
starstva kulture kojem je  predmet  bilo sufi nanciranje 
informatizacije kao i  nabavke  knjižne  građe, sve u 
ukupnoj vrijednosti od  100.000,00  kuna  /  u  jednakim  
iznosima  po  pola/ Moram Vas upoznati sa činjenicom da 
se djelatnice knjižnice bave novom evidencijom knjižne 
građe kojom raspolažu  budući  je  knjižnica opremljena  
računalnom opremom po prvi put  od  njenog osnutka. 

U svome Proračunu nadalje su osigurana sredstva na 
ime naknada za novorođenčad s područja naše općine.
Njeguje se namjera je da mlađi naraštaji ne napuštaju ovo 
područje te da se ovdje na njih ubuduće sa sigurnošću 
može računati.Ovim projektom podržava se politika 
nataliteta Ova je Odluka dobar primjer iz prakse kojim 
se  izravno ukazuje na spremnost općine da im se pruži 
konkretan vid potpore kroz realizaciju  projekta jed-
nokratnih naknada za novorođenče nadalje u nemalom 

iznosu od 5.000,00 kuna po djetetu. Koncem godine - u 
slijedećem izvješću imat ćete konkretan uvid o ukupnom 
broju isplaćenih naknada. Prema službenim podacima 
kojima raspolažemo zahtjeva je bilo prošle godine 
ukupno 14.

 Svima je poznato da je službeno proveden popis 
stanovništva na  području RH a tako i naše  općine. Nekih  
velikih  izmjena nema na  način da se broj stanovnika 
naše općine drastično povećao. Ostali smo i dalje u 
rangu općina ispod tri tisuće  stanovnika a po pitanju 
nacionalnih  manjina također nema bitnih izmjena niti 
su se promijenili uvjeti na način da bi predstavnici  
nacionalne  manjine s našeg lokalnog  područja morali 
biti  zastupljeni u  predstavničkom tijelu općine niti to da 
bismo imali obvezu imati Vijeće nacionalnih manjina pri 
općini. Prema službenim podacima,na području općine 
zastupljeni su slijedeći  predstavnici nacionalnih manjina 
kako slijedi: prebivalište  prijavljeno na području Općine 
Primošten imaju 30 pripadnika Srba, 19 pripadnika 
Albanaca i 3 Slovenca.

Općina ne odustaje od  planiranog projekta Doma 
zdravlja. Kada u  realizaciji  zacrtanog  ovisite o drugima,  
uvijek smo  usporavani. U međuvremenu smo otklonili 
tehnički propust na način da je Izrađivač prostornog 
plana uređenja općine po novom uredno locirao lokaciju 
Doma zdravlja. Netom navedeno popravilo se Ispravkom 
Odluke o izradi III izmjena PPUO koji je objavljen u 
“Službenom  vjesniku  Šibensko-kninske županije”,  
broj 8/11.

Brigu o socijalno ugroženim osobama vodi se 
sukladno   istoimenom programu. Općina  je u stalnom  
kontaktu i surađuje i raspolaže podacima Centra za so-
cijalnu skrb. Po pitanju korištenja sredstava za ogrjev. 

     Nastavlja se i dalje radi na sadržaju dopunjavanju 
sadržaja naše web. stranice. Kako stvari stoje od  zadnjeg 
izvješća iz tiska su izašla dva broja vlastitog glasila pod  
nazivom „ Službeni vjesnik Općine Primošten“. 

ZAKLJUČAK: 

Slijedom naprijed iznijetog, kao načelnik Općine 
Primošten uspješno je okončana 2011. godina 

Zaključit ću da je intencija  sadašnjih propisa usmjer-
ena na opterećenje proračuna jedinica lokalne samou-
prave uz konstantno ograničavanje odozgo u smislu 
postavljanja okvira koji se utvrđuju  bez konsultacija s 
izravnim poznavateljima lokalnih prilika i imenovani8m 
čelnicimqa koji vrlo dobro poznaju potrebe iz prve 
ruke - kao nositelji izvršne vlasti lokalne razine budući 
kreiraju gospodarsku svog područja  kao sastavnog dijela 
županije kojoj pripadaju.

  Posebno mi  je zadovoljstvo istaći korektan odnos 
predstavničkog tijela i mene kao predstavnika izvršne 
vlasti koji zajedno sa Jedinstvenim upravnim  odjelom 
nosi u svakom pogledu predznak uspješne suradnje.
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 Službeno smo i dalje samostalni fi nancijski te kao 
takvi u grupi jedinica lokalne samouprave koje nisu 
Korisnici sredstava Državnog proračuna, što je još 
jedna potvrda uspješnog poslovanja i postojanja naše 
općine.

 
Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne, područne 

(regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti u 
IV. skupinu čija je vrijednost indexa razvijenosti u vri-
jednosti između 100% i 125%prosjeka RH. Činjenica 
da kao subjekt lokalne samouprave - kao općina do 
3.000 stanovnika pripadamo u svakom  pogledu društvu 
gradova. Indeks razvijenosti naše županije na čijem smo 
prostoru čak je manji od  5% prosjeka RH. 

 
 Imajući u vidu zbog ekonomsku situaciju u 2011. 

gledao i šire, činjenica je da naša općina  funkcionira na 
pristojnom nivou. Nijedna stavka ne prepušta se slučaju. 
Krajnja transparentnost i dosljedno vođenje općine os-
nove su moga rada  kao Načelnika Općine Primošten.

 Vama , kao članovima Općinskog vijeća ostavljeno 
je da Izvješću date svoju završnu riječ. 

KLASA: 380-01/11-01/1
UR.BROJ: 2182/02-02-12-2
Primošten, 07. ožujka 2012.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 

12
Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 
7/09) i članka 9. Odluke o davanju na korištenje 
javnih površina (« Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije«,  broj 7/09 i 6/11) i članaka 3., 4, 6. i 9.Odluke 
o naknadi za korištenje javne površine („Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 4/11, 6/11 
i 2/12 ), načelnik Općine Primošten, dana 16. ožujka 
2012. godine, donosi

ODLUKU 
o raspisivanju natječaja 

 o davanju na korištenje Općinskih površina 
za 2012. godinu 

1.  Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za 
davanje na korištenje općinskih površina OTVOREN 
JE   19. ožujka 2011. godine  i traje do  2. travnja 
2012. godine.

Ponude se podnose osobno na protokol službe 
Tajništva ili pismeno poštom na adresu: Općina 
Primošten, Sv. Josipa broj 7, 22 202 Primošten s nazna-
kom:  PONUDE za korištenje javne površine 

«NE OTVARAJ«
Odluke sa početnim cijenama nalaze se u privitku 

ove Odluke i sačinjavaju njen sastavni  dio.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
      
Klasa: 372-05/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-11-2
Primošten, 16. ožujka 2011. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 

13
Na temelju članaka 5. i 14. Uredbe o postupku iz-

davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, 
članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Naro-
dne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03- proč. text, 82/04, 110/04 – Uredba Vlade, 
178/04 i 38/09) i članka 37. Statuta (“Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), načelnik Općine 
Primošten, dana 02. ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU 
o rasporedu kioska na pomorskom 

dobru i javnim površinama

1. Radi ostvarenja i primjene Godišnjeg plana uprav-
ljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten 
za 2012. godinu utvrđuje se da se na području Općine 
Primošten, na pomorskom dobru i javnim površinama 
mogu postavljati kiosci do 12 m2.

2. Ova odluka je sastavni dio Godišnjeg plana uprav-
ljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten 
za 2012. godinu.

Klasa: 944-18/12-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-12-1
Primošten, 02. ožujka 2011.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 
14
Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i regionalnoj 

(područnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 
60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 
i 36 /09) i članka 8. stavka 4. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), načelnik Općine Primošten, dana 16. ožujka 2012. 
godine, donosi
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O D L U K U
o načinu uporabe zastave kao posebnog 

obilježja Općine Primošten 

Članak1.
Ovom odlukom utvrđuje se način uporabe zastave 

kao posebnog obilježja Općine Primošten.

Članak 2.
Zastava Općine Primošten koristi se samo u izvor-

nom obliku na način kojim se ističu: ugled, pripadnost, 
tradicija i dostojanstvo Općine Primošten. 

Članak 3.
Zastava Primoštena je plava sa žutim obrubljenim 

grbom u sredini koji prikazuje kip Crne Madone (Gospe 
od Loreta) okružen sa sedam zlatnih osmerokutnih  
zvijezda. Gospa od Loreta poštuje se u primoštenskom  
kraju od XVIII stoljeća dok se njen kip čuva u središnjoj 
crkvi Sv. Jurja u starom dijelu poluotoka Primošten. 
Zvijezde predstavljaju sedam otočića na kojima je 
mjesto izgrađeno. 

Članak 4.
Općina Primošten ima svečanu zastavu, crkvenu i 

svjetovnu, obje namijenjene za posebne prigode.

Crkvena zastava čuva se u prostoru Župne crkve 
Sv. Jurja.

Svjetovna svečana zastava čuva se u službenim 
prostorijama Općine Primošten.

Članak 5.
Obje svečane zastave simetrično, svojom sredinom, 

vise na koplju koje na vrhu završava kod crkvene zastave 
križem, sve u identičnom izvedbi križa i koplja kao 
onog koje čuva bratovština Sv. Jurja. Izrađene su na 
materijalu – svili, izrađenom zlatovezom sa centralnim 
likom zaštitnice Općine Primošten „Gospe od Loreta“, 
sa pripadajućim metalnim stalkom na kojem samostalno 
stoje kada se tijekom godine iste ne koriste .

Članak 6.
Zastava se tijekom hgodine može isticati: 

1/ na zgradi u kojoj je sjedište Općine Primošten,

2/  u dane praznika RH,

3/ na Dan Općine Primošten,

4/ na zgradama  pravne osobe čiji je osnivač Općina 
Primošten,

5/ prilikom održavanja političkih, vjerskih, znanst-
venih, kulturno umjetničkih, zabavnih, športskih i drugih 
javnih skupova koji se održavanju u Općini Primošten 
sukladno pravilima i običajima održavanja takve vrsti 
skupova.

6/ i drugim prilikama ako njena upotreba nije u su-
protnosti s važećim propisima te odredbama ove Odluke 
kada Načelnik može rješenjem odobriti uporabu zastave 
fi zičkim i pravnim osobama u slučajevima kada ocjeni 
da je to i interesu općine.

7/u Dane žalosti zastava se ističe na zgradi Općine 
Primošten na pola koplja.

Članak 7.
Imajući u vidu narav prigoda u kojima se svečane 

zastave opisane u članku.4. ove Odluke koriste, utvrđuje 
se slijedeće:

- Crkvenu zastavu povjerenu na čuvanje Župi crkve 
Sv. Jurja u svečanim prigodama i procesiji nosi na čelu 
procesije aktualni načelnik Općine Primošten, njegov 
zamjenik, predsjednik aktualnog Općinskog vijeća 
ili njegov zamjenik na prijedlog naprijed pobrojanih 
dužnosnika.

Moguće je da zastavu Općine Primošten nose i 
bivši dužnosnici ali isključivo po prijedlogu aktualnog 
Načelnika Općine Primošten u tom trenu.

Članak 8.
Zabranjeno je javno isticati poderanu ili na drugi 

način oštećenu zastavu Općine Primošten .

Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u  

“Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 017-03/12-02/1
Ur. Broj: 2182/02-02-12-1 
Primošten, 16. ožujka 2012.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 

15
Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
7/09) i članka 8. Odluke o davanju na korištenje javne 
površine (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 
broj 7/09), načelnik Općine Primošten, dana 16. ožujka 
2012. godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za provođenje 
natječaja  za korištenje javne površine na 

području Općine Primošten
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Članak 1.
 Načelnik  Općine Primošten za potrebe provođenja 

natječaja za korištenje javne površine na području 
Općine Primošten za 2012. godinu imenuje članove 
Povjerenstva u slijedećem sastavu:

-  Stipe Petrina – predsjednik
-  Dijana Rinčić - član i
 -  Marko Mijat - član 

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja,  a ob-

javit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 372-05/12-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-12-3
Primošten, 16. ožujka 2012. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 

III.
TAJNIK

1
Na temelju članka 32 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko 
– kninske županije br. 7/09) u Odluci o priključenju na 
komunalne vodne građevine „Službeni vjesnik Općine 
Primošten“,  broj 2/12), uočena je tiskarska greška, te 
Tajnik Općine Primošten, daje

I S P R A V A K

 U članku 15 stavku 1. u dijelu teksta „u roku od 8 
dana od pravomoćnosti rješenja o dozvoli priključenja“ 
mijenja se u tekst koji je trebao da glasi:

„u roku od 8 dana od konačnosti rješenja o dozvoli 
priključenja“.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 29. ožujka 2012. 
                                       

OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI  ODJEL           

TAJNIK:
Dijana Rinčić, dipl.iur., 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


