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I. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PRIMOŠTEN
1
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”,  
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13 – proč. tekst) i članka 33.Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  10. 
sjednici, od 13. veljače 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK
prihvaćanju II.polugodišnjeg Izvješća

 o radu  Načelnika Općine Primošten za 
razdoblje od 01.  srpnja do 31. prosinca 

2014. godinu

 1. Općinsko vijeće prihvaća  II.Polugodišnje 
Izvješće o radu Načelnika Općine Primošten za vre-
mensko razdoblje od 01.srpnja do 31. prosinca 2014. 
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: 380-01/14-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

2
Na temelju članka 3. stavku 2.  Zakona o fi nanciranju 

političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne 
novine”, broj 24/11,  61/11 27/13, 48/13-proč. tekst i 
02/14 – USRH)) i članka 33. Statuta  Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik  Općine Primošten“,  broj  3/13 i 
5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10 sjednici 
održanoj dana13. veljače 2015. godine donosi:

Izmjenu i dopunu Programa
  fi nanciranja političkih stranaka i članova 

predstavničkog tijela Općine Primošten
 izabranih s liste grupe birača za 2015. 

godinu

Članak 1.
U Programu fi nanciranja političkih stranaka i članova 

predstavničkog tijela Općine Primošten izabranih s 

liste grupe birača za 2015. godinu ( « Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 5/14)  mijenja se tekst članka 
1 na način da glasi: 

„U Proračunu Općine Primošten osiguravaju se 
sredstva za fi nanciranje političkih stranaka i članova 
predstavničkog tijela Općine Primošten izabranih s liste 
grupe birača tako da se u proračunu za 2015. godinu 
osiguravaju sredstva u iznosu od 0,5 % sredstava tekućih 
izdataka proračuna iz prethodne godine.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 402-01/14-01/1
Ur.broj:2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

3
Na temelju članka 3. stavka 2., članka 6. i 7. stavka 

2. Zakona o fi nanciranju političkih aktivnosti i izborne 
promidžbe („Narodne novine„ broj 24/11, 61/11, 27/13 
i 02/14 Odluke), Proračuna Općine Primošten za 2015. 
godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/14) 
i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na svojoj 10. sjednici održanoj dana  
13. veljače 2015. godine donosi:

ODLUKA
o raspoređivanju sredstava za
fi nanciranja političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Primošten za 2015. godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito 

godišnje fi nanciranje političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Primošten (u daljnjem tekstu: 
Općinsko vijeće) za 2015. godine, tako da pojedinoj 
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih 
članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 
istog.

Sredstva za fi nanciranje političkih stranaka osigurana 
su u Proračunu Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj: 5/14).

Članak 2.
U Proračunu Općine Primošten utvrđeno je da 

se za financiranje političkih stranaka zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Primošten osiguravaju 
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sredstva u iznosu od 0,5 % sredstava tekućih izdataka 
proračuna iz prethodne godine.

Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki 

mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj 
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih 
članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja 
Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzas-
tupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada 
pravo i na naknadu razmjerno broju izabranih članova 
Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 

mjesečni iznosu sredstava u visini od  312,73 kuna.
Za svakog člana podzastupljenog spola utvrđuje se 

mjesečni iznos u visini od 31,27  kuna.

Članak 5.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom 

vijeću sredstva osigurana u Proračunu Općine Primošten 
za 2015. godinu raspoređuju se na način utvrđen u čl. 2 
i čl. 4. ove Odluke u mjesečnim iznosima:

- Nezavisna lista Stipe Petrina         
     za 9. vijećničkih mandata            2.845,84  kuna
    (od toga jedan član podzastupljenog spola)      
- HDZ-HSS  za 3. vijećnička mandata 
                                                             922,56  kuna
- HNS-LS-HSU  za 1. vijećnički mandat   
              297,11  kuna.

Članak 6.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuje Finan-

cijska služba Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten na žiro-račun političkih stranaka,  tromjesečno 
u jednakim iznosima.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Od-

luka o raspoređivanju sredstava za fi nanciranja političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
Primošten objavljena u  „Službenom vjesniku Općine 
Primošten“ broj: 1/14.

 
Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ a 
primjenjuje se za 2015. godinu.

Klasa: 006-01/15-01/1
Ur.broj:2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

4
Na temelju članka 20. stavak 1. i  članka 18. stavka 

3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj  
90/11, 83/13 , 143/13 i 13/14 –USRH ) i članka 33. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 10. sjednici, od 13. veljače 2015. godine, 
donosi

PLAN NABAVE
Općine Primošten za 2015. godinu

Članak 1.
Plan nabave Općine Primošten za 2015. godinu (u 

daljnjem tekstu Plan nabave) donosi se za proračunsku 
2015.godinu u roku od 60 dana od dana donošenja 
Proračuna Općine Primošten za 2015. godinu odnosno 
fi nancijskog plana.

Članak 2.
Nabave bagatelne vrijednosti su nabave čija je pro-

cijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna 
a manja od 200.000,00 kuna za robe i usluge odnosno 
do 500.000,00 kuna za radove.

Nabave male vrijednosti su nabave su nabave čija je 
procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 
kuna za robe i usluge odnosno jednaka ili veća od 
500.000,00 kuna za radove.do vrijednosti europskih 
pragova.

Nabave velike vrijednosti su nabave čija je procijen-
jena vrijednosti iznad europskih pragova.

Članak 3.
Za nabavu čija je procijenjena vrijednost jednaka ili 

veća od 20.000,00 kuna a manja od 200.000,00 kuna 
za robe i usluge odnosno manja od 500.000,00 kuna za 
radove, u Plan nabave unose  podaci o predmetu nabave 
i procijenjenoj vrijednosti nabave. 

U svrhu poštivanja osnovnih načela  javne na-
bave te zakonitog, namjenskog i   svrhovitog trošenja 
proračunskih sredstava internim  Pravilnikom Općine 
Primošten uređuje se postupak koji  prethodi  stvaranju 
ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga proci-
jenjene  vrijednosti  do 200.000,00 kuna za  nabavu roba 
i usluga odnosno  500.000,00 kuna za  nabavu radova ( u 
daljnjem tekstu: bagatelne  vrijednosti ) za koje sukladno 
odredbama  Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza  
provedbe postupaka javne nabave. 

Postupak pripreme i provedbe bagatelne nabave može 
biti redovan ili skraćeni samo u  izuzetnim  slučajevima  
što se sukladno članku 18. stavku 3. utvrđuje internim 
aktom -   Pravilnikom o provedbi postupaka bagatelne 
vrijednosti Općine Primošten kojeg donosi Načelnik 
Općine Primošten.

Članak 4.
Plan nabave obuhvaća jednako bagatelnu nabavu kao 

i javnu nabavu radova, roba i usluga a sadrži podatke o 
evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, proci-
jenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a, vrsti postupka 
javne nabave uključujući i nabavu usluga iz Dodatka 
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II B Zakona, podatak da li se sklapa ugovor o javnoj 
nabavi ili okvirni sporazum, odnosno da li se sklapa 
Ugovor  bagatelnoj nabavi uređuje do u detalje onterni 
akt - Pravilnik o provedbi postupaka  nabave bagatelne  
vrijednosti („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 
1/14, 2/14, 3/14 i 4/14 ), planirani početak postupka 
nabave te planirano trajanje takvog ugovora ili okvirnog 
sporazuma te napomenu ukoliko je potrebna.

Članak 5.
Plan se tijekom proračunske godine može mijenjati i 

dopunjavati a sve izmjene i dopune Plana bit će vidljivo 
označene rednim brojem u odnosu na osnovni Plan.

Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune tijekom 
tekuće godine odmah se objavljuju i moraju biti dostupni 
na internetskim  stranicama Općine Primošten www.
primosten.hr najmanje do 30. lipnja 2016. godine.

Općina Primošten kao Javni naručitelj obvezna je 
Upravi za sustav javne nabave Ministarstvu gospo-
darstva, rada i poduzetništva dostaviti podatke o svojim 
internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan 
nabave uključujući i sve njegove  izmjene i dopune 
tijekom tekuće godine za koje se ukaže potreba.

Općina Primošten sukladno internom  aktu za bag-
atelnu nabavu  dužna je redovito ažurirati podatke u Ta-
beli svih sklopljenih ugovora tijekom tekuće godine .    

Članak 6.
Općina Primošten obvezna je voditi Registar Ugo-

vora o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Registar) te 
sve njegove podatke ažurira Služba Tajništva osim u 
pogledu praćenja  plaćanja po sklopljenim ugovorima-
koje podatke  ažurira Služba fi nancija i računovodstva 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, naj-
manje svakih šest (6) mjeseci tijekom godine. Registar je 
Općina Primošten dužna objaviti na svojim internetskim  
stranicama.

Članak 7.
Općina Primošten može započeti postupak javne 

nabave i prije donošenja Plana nabave sukladno Zakonu 
o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11,  83/13, 
143/13 i 43/14).

Članak 8.
Sukladno članku 2. stavku 1.ovog Plana nabave 

i Pravilniku o provedbi postupaka bagatelne nabave 
Općine Primošten „ Službeni vjesnik Općine primošten“ 
broj 1/14, 2/14,3/14 i 4/14 tijekom 2015. godine planira 
se nabava bagatelne vrijednosti  na način kako u nas-
tavku  slijedi:

Redni broj: EV – BAG 1/15
Predmet nabave: pomoćne potrepštine 
procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 12.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 2/15
Predmet nabave: održavanje i nabavka informatičke opreme
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 20.000,00kuna

Redni broj: EV – BAG 3/15
Predmet nabave: nabava radova gravitacijskog cjevovoda  za Auto camp 
Adriatic i naselje Huljerat u Primoštenu
Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 350.000,00 kuna
  
Redni broj: EV – BAG 4/15
Predmet nabave: I dio Vanjski sustav video nadzora 
Procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 kuna
II. dio Vanjski sustav video nadzora 
Procijenjena vrijednost nabave: 30.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 5/15
Predmet nabave: Kolor kopirni
Procijenjena vrijednost nabave 20.000,00 kn     

Redni broj: EV – BAG 6/15
Predmet nabave: nabava uredskog materijala za potrebe Općine Primošten na rok od 12 mjeseci
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 69.900,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 7/15
Predmet nabave: nabava poslova obvezatne /deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije/ na području Općine 

Primošten za 2014. godinu i Anex 
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 31.500,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 8/15
Predmet nabave: Građenje spomenika „Gospi od Loreta“  
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 499.000,00 kuna
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Redni broj: EV – BAG 9/15
Predmet nabave: Usluge nadzora nad radovima građenja
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 32.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 10/15
Predmet nabave: Uređenje Ulice Podadrage
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 120.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 11/15 
Predmet nabave: Specijalna sintetička podloge s specijalnom  kombinacijom  
kvarcnog pijeska i granulata s postavljanjem         
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 195.000,00 kn
                
Redni broj: EV – BAG 12/15
Predmet nabave: Nabava opreme za igralište
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:29.600,00 kn

Redni broj: EV – BAG 13/15 
Predmet nabave: Nabava, doprema, montaža i spajanje  rasvjete za igralište                                   
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 66.400,00 kn
                                                             
Redni broj: EV – BAG 14/15 
Predmet nabave: građenje vodovodne mreže u Crnici
 Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 200.000,00 kn

Redni broj: EV – BAG 15/15 
Predmet nabave: Nabava signalizacije 
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 30.000,00 kn

Redni broj: EV – BAG 16/15 
Predmet nabave: Izrada prostorne dokumentacije Općine Primošten
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 60.000,00 kn

Redni broj: EV – BAG 17/15 
Predmet nabave:Zemljani i betonski radovi 
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 65.000,00 kn

Redni broj: EV - BAG 18/15
Predmet nabave: Radovi redovitog uređenja plaža
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 120.480,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 19/15
Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta
Procijenjena vrijednost nabave:100.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 20/15
Predmet nabave: Hortikulturno uređenje                         
Procijenjena vrijednost nabave:70.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 21/15
Predmet nabave: Sanacija šetnice     
Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna    

Redni broj: EV - BAG 22/15
Predmet nabave: nabavka lož ulja
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 20.928,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 23/15
Predmet nabave: Nastavak uređenja  igrališta u Bratskom Docu                     
Procijenjena vrijednost nabave:  20.000,00,00 kuna 
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Redni broj: EV – BAG 24/15
Predmet nabave: usluge nadzora nad radovima građenja
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 32.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 25/15
Predmet nabave izrada idejnog rješenja  za pribavljanje  posebnih uvjeta gradnje  za građenje zgrade za potrebe 

komunalnih poduzeća u vlasništvu općine
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:  ............................................................................................... kuna
1.vatromet  ........................................................................................................................................8.000,00 kn
2.tisak službenog glasila općine  . ..................................................................................................40.000,00 kn
3 izrada studije utjecaja na okoliš . .................................................................................................33.000,00 kn 
4.usluge bagera i kamiona  .............................................................................................................15.600,00 kn
5. usluge prijevoza. .........................................................................................................................20.000,00 kn
6.izrada elaborata prometnica .........................................................................................................30.000,00 kn
7. informatičke usluge ....................................................................................................................18.500,00 kn
8. geodetske usluge  ..........................................................................................................................6.500,00 kn
9. odvjetničke usluge ......................................................................................................................20.000,00 kn
10. telekomunikacijske usluge ........................................................................................................22.000,00 kn
11. programi poslovnih informacija ...............................................................................................25.963,15 kn
12. idejno rješenje za štekate i štandove .........................................................................................30.000,00 kn 
     

Članak 9.
Sukladno članku 2. stavku 2. planira se nabava male vrijednosti na način kako slijedi:

Ev.     predmet       proc.vr             vrsta         sklapa li    plan. poč     plan.                     pozicija
br       nabave         nabave           postupka    se ug. Ili       post.        trajanje               proračuna
                                 u kn.              nabave       okv. sp.                      ug. ili okv.sporazum

1. radovi asfaltiranja                     otvoreni  Ug. o        10.02.      12. mjeseci                JN-1/15
    10000m2 u više                         post.       jav. nab.    
    navrata po potrebi 1.2000.000,00kn          radova                                                       R075-2

2.građenja vodovodne            otvoreni           Ug. o jav.  10.02       60dana                                   
   mreže na predjelu Bilo         postupak          nabavi                                                      JN-2/15
  -Hodomešćica       600.000,00 kn                 radova               
                                                                                                                                 ……………..

3. građenje nogostupa              otvoreni           Ug. o jav.   13.02...
   Vojske-C.Kapela- Kamenar   postupak          nabavi                      45dana                  JN-3/15
                                                                           radova                                                     R160
                         varijanta             a) asfalt  1.000.000,00 kuna
                                                                                                                     

4.nabava rasvjete                 otvoreni           Ug. o jav.       02.02.   60 dana
                                            postupak           nabavi                                                         JN-4/15
                 …………….. kuna                      roba                                                   ……………..                                                              
           
5.nabava električne                 otvoreni           Ug. o jav.       01. 10    12 mj.
      energije                              postupak          nabavi                                                     JN-5/15
                      400.000,00 kuna                            roba                                                  R048, 027                                                              

                           Članak 10.
Ovaj Plan nabave objavljuje se na internetskim 

stranicama Općine Primošten i „Službenom vjesniku 
Općine Primošten a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. 
godine.

Klasa: 400-08/15-01/1
Ur.broj:2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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5
Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj  90/11, 

83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) i članka 33. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, 
broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  10. sjednici, od 13. veljače 2015. godine, donosi

 II. Izmjenu i dopunu Plana nabave
Općine Primošten za 2014. godinu

Članak 1.
U Planu nabave Općine Primošten za 2014. („Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 3/14  i  5/14) mijenja 

se dosadašnji članak 8 na način da  se umjesto dosadašnjeg isti glasi na način  kako to u nastavku slijedi:
 „Sukladno članku 2. stavku 1. i Pravilniku o provedbi postupaka bagatelne nabave Općine Primošten „ Službeni 

vjesnik Općine primošten“ broj 1/14 i 2/14, tijekom 2014. godine planira se nabava bagatelne vrijednosti  na način 
kako u nastavku  slijedi:

Redni broj: EV – BAG 1/14
Predmet nabave: nabava 6.800 tona tucanika
 procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 122.400,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 2/14
Predmet nabave: izvođenje radova  I. faze adaptacije  na čest. zgr.. 392/2 k.o. Primošten 
                            Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 96.375,52 kuna

Redni broj: EV – BAG 3/14
Predmet nabave: nabava komunalne opreme- kanti za prikupljanje otpada
                     / za potrebe vlastitog Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ /
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 115.500,00 kuna
                             /60% iz Proračuna općine a 40% bespovratna sredstva Fonda 
                             za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost    
  
Redni broj: EV – BAG 4/14
Predmet nabave: nabava signalizacije
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a bez PDV-a: 14.500,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 5/14
Predmet nabave: izrada idejnog rješenja  za pribavljanje  posebnih uvjeta gradnje  za 
                            građenje zgrade poslovno društvene namjene
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 50.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 6/14
Predmet nabave: nabava demontaže starih i nabava s postavljanjem novih 
                            vrata, škura i prozora za zgr. 392/2 k.o.Primošten 
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 65.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 7/14
Predmet nabave: nabavka lož ulja / nabava u dva dijela /
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 20.928,00 kuna
                                                                                             +  18.528,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 8/14
Predmet nabave: nabava uredskog materijala za potrebe Općine Primoštenza  2014.godinu
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 69.900,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 9/14
Predmet nabave: nabava poslova obvezatne /deratizacije, dezinsekcije i
                           dezinfekcije/ na području Općine Primošten za 2014. godinu i Anex
                          Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 31.500,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 10/14
Predmet nabave: nabava usluga nadzora nad modernizacijom javne rasvjete u Primošten
                            primjenom mjera energetske učinkovitosti i svjetlosnog onečišćenja
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 32.000,00 kuna
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Redni broj: EV – BAG 11/14 
Predmet nabave: NABAVA SPECIJALNE SINTETIČKE PODLOGE  S 
                           KOMBINACIJOM  KVARCNOG PIJESKA I GRANULATA S POSTAVLJANJEM
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 195.000,00 kn
                
Redni broj: EV – BAG 12/14
Predmet nabave: NABAVA OPREME ZA IGRALIŠTE
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:29.600,00 kn

Redni broj: EV – BAG 13/14 
Predmet nabave: NABAVA , DOPREMA, MONTAŽA,  
                            POSTAVLJANJE I SPAJANJE  RASVJETE ZA IGRALIŠTE 
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 66.400,00 kn
      
Redni broj: EV – BAG 14/14 
Predmet nabave: idejno rješenje za štekate i štandove Općine Primošten
 Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 10.000,00 kn

Redni broj: EV - BAG 15/14
Predmet nabave:  IZRADA PUTOKAZNOG PORTALA I  PUTOKAZNIH STUPOVA
                       Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 119.530,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 16/14
Predmet nabave:  RADOVI ZAMJENE I POPLOČENJA SKALA
                           procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 91.123,02 kuna

Redni broj: EV - BAG 17/14
Predmet nabave: NABAVA USLUGA PRIJEVOZA TUCANIKA 
                            na relaciji Konjuška – poluotok Raduča s PLANIRANJEM
                            procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 135.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 18/14 
Predmet nabave: NABAVA DODATNE SIGNALIZACIJE ZA 2014.
                            procijenjena vrijednost nabave: 30.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 19/14 
Predmet nabave: IZRADA AKATA PROSTORNG UREĐENJA
                            -VI IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIMOŠTEN I
                          - IZMJENE I DOPUNE UPU ŠIREG PODRUČJA NASELJA PRIMOŠTEN
                           procijenjena vrijednost nabave: 135.200,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 20/14
Predmet nabave: RADOVI UREĐENJA 4 PLAŽE  
                            procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 120.480,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 21/14
Predmet nabave: ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI U PRIMOŠTENU
                        procijenjena vrijednost nabave. 64.410,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 22/14
Predmet nabave: IZRADA KOMPLET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE                            
                            procijenjena vrijednost nabave:94.000,00 kuna

 Redni broj: EV - BAG 23/14
Predmet nabave: DODATNA NABAVA TUCANIKA - II dio                     
                            procijenjena vrijednost nabave: 72.000,00 kuna

 Redni broj: EV - BAG 24/14
 Predmet nabave: NABAVA TUCANIKA ZA POTREBE U 2015.  
                             procijenjena vrijednost nabave:: 144.000,00 kuna
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Redni broj: EV - BAG 25/14
Predmet nabave: HORTIKULTURNO UREĐENJE za ZS                         
                            procijenjena vrijednost nabave: 69.939,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 26/14
Predmet nabave: SANACIJA ŠETNICE OKO VELIKE RADUČE       
                            procijenjena vrijednost nabave: 210.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 27/14
Predmet nabave:  NABAVA  USLUGA PRIJEVOZA 12.000 tona tucanika    na relaciji      
                             „KONJUŠKA „d.o.o. – odredišne plaže na području Primoštena, 
                             uključujući razastiranje s planiranjem  prevezenog materijala
                             procijenjena vrijednost nabave: 236.287,00 kuna
    
Redni broj: EV - BAG 28/14
Predmet nabave: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U DUBROVAČKOJ ULICI     
                            procijenjena vrijednost nabave:90.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 29/14
Predmet nabave: VANJSKI SUSTAV VIDEO NADZORA
                            a/ zgr. „TRN“ i
                           b/ „Bedem“                     
                            procijenjena vrijednost nabave: 
                            za a/  19.200,00 kuna
                            za b/    8.842,50 kuna

Redni broj: EV - BAG 30/14
Predmet nabave: NABAVA REDOVITIH  RADOVA  UREĐENJA PRIMOŠTENSKIH PLAŽA
                           procijenjena vrijednost nabave: 120.480,00kuna

Redni broj: EV - BAG 31/14
Predmet nabave: NASTAVAK UREĐENJA IGRALIŠTA U BRATSKOM DOCU                        
                               procijenjena vrijednost nabave:  20.000,00,00 kuna 

Redni broj: EV - BAG 32/14
Predmet nabave: USLUGE KLAPSKOG REPERTOARA                    
                            procijenjena vrijednost nabave: 6.834,75.kuna ; 2X ovaj iznos
                             /zaj. pokroviteljstvo općine i TZ /.

Redni broj: EV - BAG 33/14
Predmet nabave: DROBLJENJE 2000m3 KAMENOG MATERIJALA U FRAKCIJI 0 -64mm                         
                            procijenjena vrijednost nabave::48.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 34/14
Predmet nabave: II DIO – NABAVA LOŽ ULJA /4000L/
                             procijenjena vrijednost nabave: 18.528,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 35/14
Predmet nabave: – POŠTANSKE USLUGE
                             procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 kuna

1. maketa Gospe od Loreta/ dopuna obrada, modeliranje i odljev  .................................................. 33.000,00kn
2.vatromet  ........................................................................................................................................ .8.000,00 kn
3.panel konstrukcija za prosto knjižnice i dvorane /priz. Zgr. TRN/. ................................................. 5.626,40kn
4.usluge prijevoza i tucanik za plažu Dolac ...................................................................................... 3.090,00 kn
5.usluge prijevoza na relaciji Primošten – Slovačka – Primošten ................................................... 17.000,00 kn
                                                                                                       ................................. / 50% općina i TZ 50%/
6.stručni nadzor na izvedbom strojarskih radova / tijekom građenja ZS  ......................................... 7.000,00 kn
7.stručni nadzor u području elektroinstalacija / tijekom građenja ZS ............................................... 7.000,00 kn
8.izrada Plana gospodarenja otpadom  ............................................................................................ 10.800,00 kn
9.tisak službenog glasila općine   .................................................................................................... 80.000,00 kn
10 izrada studije utjecaja na okoliš  ................................................................................................. 33.000,00 kn
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    11. električna energija ................................................................................................................. 70.000,00 kn
    12. pomoćne potrepštine  ............................................................................................................ 12.000,00 kn 
    13 usluge keteringa  .................................................................................................................... 21.000,00 kn
    14 nabava digitalnog fotoaparata za projekt TRN ........................................................................ 5.239,20 kn
    15. zamjenske keramičke pločice za ZS ..................................................................................... 94.278,22 kn 
    16.usluge bagera i kamiona  ....................................................................................................... 15.600,00 kn
    17.nabava promotivnog videa ...................................................................................................... 6.300,00 kn
    18.nabava kamenih supova ........................................................................................................... 4.500,00 kn
    19.usluge izvještavanja ............................................................................................................... 24.000,00 kn
    20. izrada elaborata prometnica .................................................................................................. 25.664,00 kn
    21. informatičke usluge .............................................................................................................. 18.500,00 kn
    22. geodetske usluge ..................................................................................................................... 6.500,00 kn
    23. odvjetničke usluge ................................................................................................................ 20.000,00 kn
    24. telekomunikacijske usluge .................................................................................................... 22.000,00 kn
    25. programi poslovnih informacija ........................................................................................... 25.963,15 kn
   

Članak 2.
Mijenja se dosadašnji članak 9 na način da  se iz dosadašnjeg teksta u kompletu brišu redni broj 5. i 6 tako da 

sukladno članku 2. stavku 2. planirana javna nabava treba glasi: 

Ev.     predmet       proc.vr             vrsta         sklapa li    plan. poč     plan.                     pozicija
br       nabave         nabave           postupka    se ug. Ili       post.        trajanje               proračuna
                                 u kn.              nabave       okv. sp.                      ug. ili okv.sporazum

1. radovi asfaltiranja                     otvoreni  Ug. o        07.01.           12 mj             JN-1/14
    10000m2 u više                         post.       jav. nab.     2014.
    navrata po potrebi 1.200.000,00            radova                                                    R-075-2
2.modernizacija                      otvoreni           Ug. o jav.    15.11.
   javne rasvjete                      postupak          nabavi         2013.        90 dana          JN-2/14
                      1.569.200,00 kuna                    roba
       /40% sr. Fonda / 60% sr. Proračuna/                                                                  R055, 055-1
3.građenje vodovodne i 
  kanalizacijske mreže
  za ZS.                                    otvoreni           Ug. o jav.       07. srpnja
                                                postupak          nabavi             2014.        60dana        JN-3/14
                      1.200.000,00 kuna                     radova                                        /„PRIM. ODV.“/                                                                 
4. opskrba el. energ.              otvoreni           Ug. o jav.     17.10..
                                               postupak          nabavi         2014.    12mjeseci                                                           
                        400.000,00 kuna                     roba                                                      JN-4/14
                                                                                                                                   R048, 027

Članak 3.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten”, 
a objavljuje se i na službenoj internet stranici Općine 
Primošten. 

Klasa: 400-08/14-01/2
Ur.broj:2182/02-01-15-4
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

6
Na  temelju članka 33.  Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj: 3/13 i 5/13),  
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od13. 
veljače  2015. godine, donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti na preostale isplaćene 

donacije koncem 2014. godine

1.Općinsko vijeće donosi Odluku kojom daje 
suglasnost na sve donacije i sponzorstva isplaćena  
tijekom  tekuće godine temeljem Odluka Načelnika  
nakon  Odluke Općinskog vijeća, Klasa: 402-08/ 14-
01/1; Ur.broj: 2182/02-01-15-2, od dana 21. studenog 
2014.  godine, od rednog broja donacije 65. a zaključno 
s rednim brojem 72. kako u nastavku slijedi:

65./ iznos od  1.000,00 kuna  za KUD DUBRAVU 
kod Šibenika 



Stranica 14 - Broj 1            SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN          20. veljače 2015

66./ iznos od 3.100,00 kuna  za primoštenske vrtiće Bosiljak i Brat Sunce
67./ iznos od 2.000,00 kuna  za Udrugu za promicanje kućne hemodijalize 
68./ iznos od 1.000,00 kuna  za Udrugu GUR Šibenik
69./ iznos od 5.000,00 kuna  za vrtić Brat Sunce
70./ iznos od  1.500,00 kuna  za Glazbenu udrugu NOTA
71./ iznos od 3.000,00 kuna  za Glazbenu udrugu GARD
72./ iznos od4.236,45 kuna  za Biljanu Perkov

2. Sredstva naprijed citiranih donacija  odnose se na vremenski period od 21. studenog 2014. godine zaključno s 
danom 31. prosinca 2014. godine a ista se  redovito ažuriraju  i objavljena su u Sklopu Registra ugovora, dostupna 
24 sata javnosti na uvid na službenoj stranici općine:www.primosten.hr

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

Klasa: 402-08/14-01/1
Ur.broj:  2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

7
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj: 3/13 i 5/13), 

Općinsko vijeće Općine Primošten, na  10. sjednici, od 13. veljače  2015. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na preostale 

provedene postupke bagatelne nabave 

1.Općinsko vijeće donosi Odluku kojom daje suglasnost na provedene postupke bagatelne nabave i odluke o 
odabiru najpovoljnije ponude u provedenim postupcima bagatelne  nabave nakon  Odluke Općinskog vijeća, Klasa: 
402-08/ 14-01/1; Ur.broj:  2182/02-01-15-2 od dana 21. studenog 2014. godine, od rednog broja donacije 26. a 
zaključno s rednim brojem 35.  a koji  bagatelni postupci su privedenim kraju do dana održavanja ove sjednice 
predstavničkog tijela na način kako u nastavku slijedi: 

 Redni broj: EV - BAG 26/14
1. Predmet nabave:SANACIJA ŠETNICE OKO VELIKE RADUČE                       
2.Datum sklapanja 24. studenog 2014. godine
3.Iznos bez PDV-a: 209.320,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.iz Šibenika, Žaborička 3/G
6.Plaćanje: Proračun Šibensko kninske županije i Općine sukladno sklopljenom 
   Sporazumu Šibensko kninske županije i Općine Primošten, Klasa: 402-07/14-01/11;
   Ur.broj: 2182/1-06-14-4 od  dana 04. ožujka 2014. godine.

Redni broj: EV - BAG 27/14
1. Predmet nabave:  NABAVA  USLUGA PRIJEVOZA  12.000 tona tucanika   na relaciji  „KONJUŠKA „d.o.o.  

odredišne plaže na području Primoštena , uključujući razastiranje s   planiranjem prevezenog materijala               
2.Datum sklapanja:22. siječnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 236.287,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 20 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP„ iz Primoštena, Rupe 5B,
6.Plaćanje: Proračun Općine.

 Redni broj: EV - BAG 28/14
1. Predmet nabave:REKONSTRUKCIJA JAVNE FASVJET U  DUBROVAČKOJ ULICI                         
2.Datum sklapanja: 11. prosinca 2014. godine
3.Iznos bez PDV-a:85.400,00 kuna
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4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 dana 
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine.
 
Redni broj: EV - BAG 29/14
1. Predmet nabave:VANJSKI SUSTAV VIDEO NADZORA
a/ zgr. „TRN“
b/ „Bedem“                         
a/ zgr. „TRN“
2.Datum sklapanja  15. prosinca 2014. godine
3.Iznos bez PDV-a:19.150,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: USLUŽNI OBRT“ MTI –SAT“ Vlasnik Milan Ćuka iz Šibenika, Vrulje 38
6.Plaćanje: Proračun Općine.
  
b/ „Bedem“            
2.Datum sklapanja  15. prosinca 2014. godine
3.Iznos bez PDV-a: 8.842,50 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: USLUŽNI OBRT“ MTI –SAT“ Vlasnik Milan Ćuka iz Šibenika, Vrulje 38
6.Plaćanje: Proračun Općine.

Redni broj: EV - BAG 30/14
1. Predmet nabave: NABAVA REDOVITIH  RADOVA  UREĐENJA PRIMOŠTENSKIH PLAŽA  
2.Datum sklapanja: 23. siječnja 2015. godine
3.Iznos bez PDV-a: 117.990,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP„ iz Primoštena, Rupe 5B,
6.Plaćanje: Proračun Općine.
 
Redni broj: EV - BAG 31/14
1. Predmet nabave: NASTAVAK UREĐENJA IGRALIŠTA U BRATSKOM DOCU                        
2.Datum sklapanja : 10. prosinca 2014.
3.Iznos bez PDV-a. 20.000,00,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „JOKE TRANS“ Obrt za prijevoz iz Primoštena, Široke bb- Vl. Josip Huljev
6.Plaćanje: Proračun Općine.

 Redni broj: EV - BAG 32/14
1. Predmet nabave: USLUGE KLAPSKOG REPERTOARA                    
2.Datum sklapanja : 11. prosinca 2014. godine
3.Iznos bez PDV-a:6.834,75.kuna X 2
4.Razdoblje za koje je sklopljen: večernji nastup za 25.12. u 23;00 / 60 min/
5.Subjekt s kojim je sklopljen:KALAPA „RIŠPET“ – član klape Frane Jukić 
6.Plaćanje: Proračun Općine zaj. Pokroviteljstvo s TZ primošten .
   
 Redni broj: EV - BAG 33/14
1. Predmet nabave: DROBLJENJE 2000m3 KAMENOG MATERIJALAU FRAKCIJI 0 -64mm                         
2.Datum sklapanja 11. prosinca 2014. godine
3.Iznos bez PDV-a:48.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen:7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „BEMIX“d.o.o. iz Brodarice, Brodaric Donja  70
6.Plaćanje: Proračun Općine.
   
Redni broj: EV – BAG 07/14
1.PREDMET NABAVE :  II DIO – NABAVA LOŽ ULJA /4000L/
2.Datum sklapanja: 04. veljače 2014. godine
3.Iznos bez PDV-a: 18.528,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „TROMILJA BENZIN“d.o.o. iz Lozovca, Tromilja 1/a
6.Plaćanje: iz Proračuna općine   
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Redni broj: EV – BAG 34/14
1. Predmet nabave IZRADA AKATA PROSTORNG UREĐENJA
a/ -VI IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIMOŠTEN I
b/-IZMJENE I DOPUNE UPU ŠIREG PODRUČJA NASELJA PRIMOŠTEN
2.Datum sklapanja: 07. listopada 2014. godine
3.Iznos bez PDV-a: uk.135.200,00 kuna plus iznos PDV-a
  a/ 55.200,00 plus PDV i
  b/ 80.000,00 kuna  plus PDV
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:“ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba, Tomislavobva11
6.Plaćanje: iz Proračuna općine   

Redni broj: EV – BAG 35/14
1.Predmet nabave: – POŠTANSKE USLUGE
2.Datum sklapanja:  28. siječnja 2014. godine
3.Iznos bez PDV-a: uk.190.000,00 kuna 
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 mjeseca
5.Subjekt s kojim je sklopljen: HP – HRVATSKA POŠTA d.d.. iz Zadra, Kralj S. Držislava
6.Plaćanje: iz Proračuna općine   

 2. Odluka je nastavak  dvije prethodne istoimene 
Odluke Općinskog vijeća  objavljene u „Službenom  
vjesniku Općine Primošten“, broj 1/14 i 5/14  a sve 
Odluke citirane u točki 1. ove Odluke sastavni su dio ove 
Odluke i kao takvi nalaze se u njenom privitku.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 330-01/14-01/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-3
Primošten,13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

8
Na temelju članka 6.  Zakona o savjetima mladih (« 

Narodne novine«, broj 41/14)  i članka 33. Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj: 
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. 
sjednici, od13. veljače 2015. godine, donosi

O D L U K U
o osnivanju Savjeta mladih Općine 

Primošten

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih 

Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Savjet mladih), 
njihov djelokrug rada, postupak izbora članova i 
zamjenika članova savjeta mladih te druga pitanja od 
značaja za rad.

Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine 

Primošten koja promiče i zagovara  prava, potrebe i 
interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
razini. i osniva se s ciljem sudjelovanja mladih  u 
odlučivanju o upravljanju  javnim poslovima od interesa 
i značaja za mlade,  aktivnog uključivanja mladih u 
javni život Općine Primošten te njihovo informiranje 
i savjetovanje.

Članak 3.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem 

ili boravištem na području Općine Primošten za koju 
se osniva Savjet mladih, koji u trenutku podnošenja 
kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od 
navršenih  petnaest (15) do trideset (30) godina života te 
kao takvi imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih 
i zamjenika člana Savjet mladih.

Članak 4.
Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste  a imaju rodno 

značenje koriste se neutralno  i odnose jednako na muški 
i ženski spol.

OSNIVANJE SAVJETA MLADIH

Članak 5.
Odluku o osnivanju Savjeta mladih donosi 

Općinsko vijeće Općine Primošten, uvažavajući  
načela nediskriminacije, partnerstva, suradnje i 
aktivnog sudjelovanja mladih, a sve  sukladno Zakonu 
o savjetima mladih, Zakonu kojim  se uređuje sustav 
lokalne i područne ( regionalne) samouprave, Statutu 
i općim aktima Općine Primošten te međunarodnim 
dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane RH.

Članak 6.
Savjet mladih Općine Primošten osniva se Odlukom 

o osnivanju Savjeta mladih koja sadrži odredbe o:
- broju članova, 
- načinu izbora   članova Savjeta mladih,
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- rokovima provedbe izbora  za članove i zamjenike 
članova  Savjeta  mladih,

- radnom tijelu Općinskog vijeća Općine Primošten  
koje provjerava valjanost kandidature i izrađuje listu 
valjanih kandidatura, 

- načinu utjecaja Savjeta mladih  na rad Općinskog 
vijeća Općine Primošten u postupku donošenja odluka i 
drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi 
s mladima,

- način fi nanciranja rada i programa Savjeta mladih 
te osiguravanje prostornih i drugih  uvjeta za rad Savjeta 
mladih te

- pravu na naknadu  troškova za sudjelovanje u radu 
sukladno članku 22. stavku 3. Zakona o savjetima mladih 
((„Narodne novine“,  41/14).

SASTAV SAVJETA MLADIH

Članak 7.
Broj članova Savjeta mladih Općine Primošten, 

uključujući predsjednika i zamjenika neparan je i ima 
pet (5)članova .

Članak 8.
Općinsko vijeće Općine Primošten temeljem Odluke 

o osnivanju Savjeta mladih Općine Primošten  pokreće 
postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih 
zamjenika..

Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove 
zamjenike  temeljem Javnog poziva  za isticanje 
kandidatura  ističu udruge  koje su sukladno Statutu 
ciljno i prema  djelatnostima   opredijeljene za rad s 
mladima  i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, 
pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih 
organizacija u RH i neformalne  skupine mladih. 

Kada je  predlagatelj neformalna skupina  mladih 
iz stavka 2. ovog članka, ona mora okupljati najmanje 
deset(10) mladih.

Članak 9.
 Postupak izbora  počinje objavom Javnog poziva  

za isticanje kandidature sukladno Zakonu o savjetima 
mladih („Narodne novine“ 41/14).

Javni poziv za isticanje kandidature  objavljuje 
se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr 
te službenom glasilu “Službenom vjesniku Općine 
Primošten”.

   Sukladno Zakonu o savjetima mladih, Javni poziv 
mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete  za isticanje 
kandidature, rokove za prijavu i rikove u kojima će biti 
provedena provjera zadovoljavanja  formalnih uvjeta 
prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika 
članova Savjeta mladih.

Članak 10.
Nakon zaprimanja kandidatura  za članove i zamjenike 

Savjeta mladih , radno tijelo kojeg osniva i imenuje 
Općinsko vijeće Općine Primošten posebnom odlukom, 
obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  
te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje 
prijava , sastavlja  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  
te utvrđuje popis  važećih kandidatura. 

Izvješće i popis važećih kandidatura iz stavka 4. 
ovog članka objavljuje se na službenoj stranici općine: 
www.primosten.hr te službenom glasilu  „ Službenom 
vjesniku Općine Primošten.

Općinsko vijeće Općine Primošten na prvoj  sjednici  
nakon objave iz prethodnog stavka ovog članka 
raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta  i popis 
važećih kandidatura  za članove i zamjenike  članova 
Savjeta mladih  tajnim glasovanjem  bira članove i 
zamjenike  članova Savjeta mladih Općine Primošten

 Glasovanje se obavlja zaokruživanjem  broja ispred 
onoliko kandidata na listiću kako je to utvrđeno člankom 
7. ove Odluke. 

U slučaju da nije moguće  izabrati jednog ili više  
kandidata  s jednakim brojem  glasova, glasovanje se 
ponavlja za izbor  kandidata  do punog broja članova   
savjeta mladih  između onih kandidata koji u prvo  
krugu  nisu izabrani  jer su imali jednaki broj glasova. 
Glasovanje se ponavlja  dok se ne izaberu svi članovi 
Savjeta mladih. 

   Javni poziv  za isticanje  kandidatura mora s objaviti  
na mrežnim  stranicama sukladno stavku 2. ovog članka 
, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova 
Savjeta mladih.   

 
KONSTITUIRANJE SAVJETA MLADIH  

Članak 11.
Savjet mladih  mora se konstituirati  izborom 

predsjednika u roku od 30 dana od dana objave rezultata  
izbora.

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati 
predsjednik Općinskog vijeća  Općine Primošten.

Savjet mladih konstituiran je  izborom predsjednika 
Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju  Savjeta 
mladih Općine Primošten dužne su objaviti   na svojim  
mrežnim  stranicama.

Predsjednika i zamjenika predsjednika  savjeta  
mladih  biraju i razrješuju članovi savjeta mladih  
većinom  glasova svih članova.  

  Ako se u roku od 30 dana od dana objave  rezultata 
izbora  za članove  savjet mladih ne izabere predsjednika 
savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Primošten 
objavit će novi poziv  za izbor članova  i zamjenika  
članova savjeta mladih.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH
OPĆINE PRIMOŠTEN

Članak 12.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se 

na razdoblje od tri (3) godine.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih  vezan je uz 

mandat člana Savjeta mladih odnosno  mandat zamjenika 
člana Savjeta mladih prestaje  prestankom mandata člana 
savjeta  mladih sukladno Zakonu.. 

Općinsko vijeće Općine Primošten razriješit će člana 
Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano 
izostane  s najmanje  50% sjednica Savjeta mladih u go-
dini dana te na osobni zahtjev člana  savjeta mladih. 

Član Savjeta mladih  koji za vrijeme trajanja mandata 
navrši trideset godina nastavlja  s radom u Savjetu 
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mladih  do isteka mandata na koji je izabran.
Ako se broj članova spusti ispod dvije trećine 

početnog broja Općinsko vijeće Općine primošten  
provest će postupak  dodatnog izbora  za onoliko članova 
Savjeta mladih   koliko ih  je prestalo biti  članom  
Savjeta mladih prije isteka mandata. . Na postupak 
dodatnog izbora  odgovarajuće se primjenjuju odredbe 
ovoga Zakona koje se odnose  na izbor članova savjeta 
mladih.

Mandat članova savjeta mladih  izabranih postupkom   
dodatnog izbora traje  do isteka mandata  članova savjeta 
mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova 
savjeta mladih izabranih u redovitom postupku  biranja 
članova savjeta mladih.

Općinsko vijeće Općine Primošten  raspustit će  
savjet mladih  samo ako isti ne održi sjednicu  dulje od 
šest mjeseci.

   
DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH 
OPĆINE PRIMOŠTEN 

Članak 13.
U okviru svog djelokruga Savjet mladih:
- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima 

značajnima za rad Savjeta mladi
  te o pitanjima iz djelokruga  Općinskog vijeća  koji 

u od interesa za mlade;
- u suradnji  s predsjednikom Općinskog vijeća 

inicira u  predstavničkom tijelu donošenje odluka od 
značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od 
značenja za unapređivanje  položaja mladih na području 
Općine Primošten kao i raspravu o pojedinim  pitanjima 
od značaja za unapređivanje položaja mladih te način 
rješavanja navedenih pitanja;

- putem svojih predstavnika  sudjeluje u radu 
Općinskog vijeća Općine Primošten prilikom donošenja 
mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja 
za unapređivanje  položaja mladih na području općine 
davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima 
i temama od interesa za mlade;

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe  
lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i 
prijedloge nadležnim  tijelima o potrebama i problemima 
mladih a po potrebi predlaže i donošenje  programa za 
otklanjanje nastalih problema  i poboljšanje položaja 
mladih;

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima za 
unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju 
savjeta mladih u RH,  te suradnju i razmjenu iskustava 
s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim  
tijelima  drugih zemalja; 

- predlaže i daje na odobravanje  Općinskom vijeću 
Općine Primošten Program rada popraćen Financijskim 
planom radi ostvarivanja programa Savjeta mladih 
Općine Primošten; 

- po potrebi poziva predstavnike  tijela Općine 
Primošten na sjednice Savjeta mladih;

 Potiče razvoj fi nancijskog okvira provedbe politike 
za mlade  i podrške razvoju organizacije  mladih i za 
mlade, te sudjeluje programiranju prioriteta natječaja o 
određivanju kriterija fi nanciranja organizacija  mladih 
i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta 

natječaja i određivanja kriterija fi nanciranja organizacija  
mladih i a mlade.

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima 
iz djelokruga Općinskog vijeća Općine Primošten koji 
su od interesa za mlade;

- predlaže Općinskom vijeću Općine Primošten 
donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja 
za unapređivanje položaja mladih na području Općine 
Primošten;

- predlaže Općinskom vijeću Općine Primošten 
raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za 
unapređivanje položaja mladih na području Općine 
Primošten, te način rješavanja navedenih pitanja;

- daje mišljenja Općinskom vijeću Općine Primošten 
prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih 
akata od osobitog značenja za unapređivanje mladih 
na području Općine Primošten, te način rješavanja 
navedenih problema i

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa 
za mlade.

NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 14.
Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje 

jedanput u svaka tri mjeseca a po potrebi i češće.
Sjednice savjeta mladih saziva i njima predsjedava 

predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih je dužan sazvati 

izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog 
najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

Članak 15.
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu većinom  

glasova  svih članova savjeta mladih.
Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada 

Savjeta mladih u skladu s  Zakonom o savjetima 
mladih(„Narodne novine“, 41/14) i  ovom Odlukom. 

  Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je 
na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih osim 
ako je Zakonom o savjetima mladih(„Narodne novine“ 
41/14)  drukčije određeno.   

Članak 16.
Član Savjeta mladih odnosno njegov zamjenik koji je 

neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o 
nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju 
ali je izuzet od odlučivanja.

Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno 
osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom 
pitanju, ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno 
sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio 
u vlasništvu ili je član Savjeta mladih  ujedno i član  
pravne osobe ili njezinih  tijela upravljanja..

Ako je član Savjeta mladih spriječen  sudjelovati 
na sjednici savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov  
zamjenik te pritom  ima sva prava i obveze člana Savjeta 
mladih.

Članak 17.
Savjet mladih  Općine Primošten predstavlja 

predsjednik Savjeta mladih Općine Primošten.
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Članak 18.
Predsjednik  Savjeta mladih:
- Saziva i vodi sjednice Savjeta mladih
- Predstavlja Savjet mladih prema Općini Primošten, 

Šibensko kninskoj Županiji  i prema trećima
-     obavlja i druge poslove sukladno odredbama 

Zakona o savjetima mladih i odredbama  Poslovnika o 
radu Savjeta mladih Općine Primošten. 

Ako je predsjednik  Savjeta mladih spriječen  
sudjelovati na sjednici savjeta mladih, zamjenjuje ga 
njegov  zamjenik te pritom  ima sva prava i obveze člana 
savjeta mladih.

   Ako predsjednik  Savjeta mladih ne obavlja svoje 
dužnosti sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih, 
općim aktima Općine Primošten odredbama  Poslovnika 
o radu Savjeta mladih Općine Primošten,savjet 
mladih  može nadpolovičnom većinom  glasova svih 
članova pokrenuti  postupak njegova razrješenja  s 
funkcije predsjednika savjeta mladih  i izbora novog 
predsjednika.  

Ako Savjet mladih ne pokrene  postupak  izbora 
novog predsjednika, Općinsko vijeće može sukladni 
Poslovniku o radu Savjeta mladih  uputiti u pismenom 
obliku  Savjetu mladih inicijativu za  pokretanje postupka  
izbora novog predsjednika Savjeta mladih.   

Ako zamjenik  predsjednika  Savjeta mladih ne 
obavlja svoje dužnosti sukladno odredbama Zakona 
o savjetima mladih, općim aktima Općine Primošten 
odredbama  Poslovnika o radu Savjeta mladih Općine 
Primošten,

Predsjednik Savjeta mladih  ili najmanje 1/3  Savjeta 
mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje  
i izbor  novog zamjenika predsjednika Savjeta mladih.  
Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici 
savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov  zamjenik te pritom  
ima sva prava i obveze člana savjeta mladih.

Članak 19.
Savjet mladih može u skladu sa svojim djelokrugom, 

imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za 
uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i 
radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne 
vrste problema mladih.

U radu Savjeta mladi Općine Primošten mogu 
sudjelovati bez prava glasa stručnjaci iz pojedinih 
područja vezanih uz mlade  i rad s mladima.

Članak 20.
Savjet mladih donosi Program rada Savjeta mladih 

Općine Primošten za svaku kalendarsku godinu.
 Program rada  Savjeta mladih mora  sadržavati 

sljedeće aktivnosti:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe 

lokalnog programa djelovanja za mlade  
- konzultiranje s organizacijama  mladih o temama 

bitnim za mlade
- suradnju s tijelima općine odnosno županije u 

politici prema mladima.
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u 

Republici hrvatskoj i inozemstvu.
Program rada Savjeta mladih može sadržavati i ostale 

aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje 

položaja mladih u skladu s propisanim  djelokrugom 
savjeta mladih. 

Program rada Savjeta mladih donosi se većinom 
glasova svih članova Savjet mladih.

Program rada Savjeta mladih donosi i podnosi ga na 
odobrenje Općinskom vijeću Savjet mladih najkasnije 
do 30. rujna tekuće godine za slijedeću kalendarsku 
godinu.

Savjet mladih podnosi  godišnje izvješće o svom 
radu Općinskom vijeću Općine Primošten  do 31. ožujka 
tekuće godine za prethodnu godinu  te ga dostavlja na 
znanje Načelniku Općine Primošten  a isto se objavljuje 
na službenim  stranicama općine : www.primosten.hr

Članak 21.
Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu 

planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja 
fi nancijskih sredstava, sredstva se sukladno  Zakonu, 
Odluci o osnivanju Savjeta mladih i na temelju 
fi nancijskog plana osiguravaju u Proračunu Općine 
Primošten.

Program rada Savjeta mladih Općine Primošten uz 
stavka 1. ovog članka odobrava Općinsko vijeće Općine 
Primošten.

SURADNJA SAVJETA MLADIH 
OPĆINE PRIMOŠTEN

Članak 22.
Savjet mladih Općine Primošten te Savjeti mladih 

ostalih općina, gradova i županija mogu surađivati  te 
razvijati međusobnu suradnju s organiziranim oblicima 
djelovanja mladih u jedinicama lokalne, regionalne 
područne samouprave drugih zemalja te međunarodnim 
organizacijama.

SREDSTVA ZA RAD SAVJETA 
MLADIH OPĆINE PRIMOŠTEN

Članak 23.
Općina Primošten osigurava fi nancijska sredstva za 

rad Savjeta mladih iz članka 20. ove Odluke  i iz stavka 
3. ovog članka kao i prostor za održavanje sjednica 
Savjeta mladih Općine Primošten.

Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu 
za svoj rad.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu 
troškova prijevoza za dolazak na sjednice   Savjeta 
mladih kao i drugih putnih troškova  neposredno vezanih  
za rad u savjetu mladih u skladu s ovom Odlukom.

Općina Primošten  osigurava  dostupnost  pouzdanih 
informacija o svim pitanjima od interesa  za mlade. O 
članovima Savjeta mladih , njihovim  zamjenicima i radu 
Savjeta mladih na svojoj mrežnoj stanici. .

ODNOS  SAVJETA  MLADIH I  PREDSTAVNIČKOG  
TE IZVRŠNOG TIJELA OPĆINE

Članak 24.
Općinsko vijeće Općine Primošten  dostavlja Savjetu 

mladih  sve pozive i materijale  za svoje sjednice te 
zapisnike  s održanih sjednica  u istom roku  kao i 



Stranica 20 - Broj 1            SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN          20. veljače 2015

članovima Općinskog vijeća  te na drugi  prikladan način  
informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi a najmanje  
svaka tri mjeseca održava zajednički sastanaka  sa 
Savjetom  mladih  na koji po potrebi poziva i druge 
članove predstavničkog tijela, članove izvršnog 
tijela općine i članove drugih tijela općine na kojem  
raspravljaju o svim  pitanjima od interesa za mlade te o 
njihovoj međusobnoj suradnji.

 Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika 
Općinskog vijeća može pokrenuti i Savjet mladih  a 
na kojeg  mogu biti pozvani  i stručnjaci  iz pojedinih 
područja  vezanih za mlade i za rad s mladima.

Na prijedlog Savjeta mladih Općinsko vijeće 
raspravit će pitanje od interesa za mlade najkasnije 
na prvoj  slijedećoj sjednici od dana dostave  zahtjeva  
Savjeta mladih pod uvjetom  da je prijedlog podnesen 
najkasnije sedam dana  prije dana održavanja sjednice  
predstavničkog tijela. 

 Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član 
Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje dužan je  odazvati 
se  pozivima sjednice Općinskog vijeća, prisustvovati 
sjednicama Općinskog vijeća Općine primošten s pravom  
sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa te dostaviti 
svaki podataka ili izvještaj  koji o pitanju iz njegova 
djelokruga zatraži  predstavničko tijelo općina.

Članak 25.
Savjet mladih  surađuje s načelnikom Općine 

Primošten  redovitim međusobnim informiranjem, 
savjetovanjem, sudjelovanjem na zajedničkom sastanku 
sukladno članku 24. stavkom 2. ova Odluke te na druge 
načine.

 Načelnik Općine Primošten po potrebi a najmanje  
svaka tri mjeseca održava zajednički sastanaka  sa 
Savjetom  mladih  na koji po potrebi poziva i druge 
članove predstavničkog tijela i drugih tijela općine na 
kojem  raspravljaju o svim  pitanjima od interesa za 
mlade te o njihovoj međusobnoj suradnji.

Načelnik Općine Primošten svakih šest mjeseci  
pisanim  putem obavještava Savjet mladih o svoji 
aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

NADZOR NAD PROVEDBOM I PRAĆENJU 
PROVEDBE  ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH

Članak 26.
Općina Primošten dužna je jednom godišnje  i to 

najkasnije do 30. travnja  tekuće godine za prethodnu 
godinu nadležnom  Ministarstvu za mladež dostaviti 
podatke  o provedbi Zakona o savjetima mladih. 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 27.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih „Službeni vjesnik 
Šibensko kninske županije„ broj: 9/12.

Sukladno članku 28. stavku 3. Zakona o savjetima  
mladih („Narodne novine“, 41/14), Općina Primošten 
koja još nije osnovala Savjet mladih  osnovat će istoga  

u  roku od 90 dana od dana usklađivanja  Statuta Općine 
Primošten i općih akata.   

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten“..

Klasa: 021-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

Obrazloženje

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE  
Zakonska osnova za donošenje Odluke o osnivanju 

Savjeta mladih Općine Primošten  sadržana je u odredbi 
članka 6. stavka Zakona o savjetima  mladih  („Narodne 
novine“ broj  41/14).

OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA  
SE TREBAJU UREDITI  TE SVRHA KOJA SE  ŽELI 
POSTIĆI DCONOŠENJEM OVE ODLUKE

Osnivanjem Savjeta mladih Općine Primošten 
promiče se  i zagovara  prava, potrebe i interese mla-
dih na lokalnoj razini i osniva se s ciljem sudjelovanja 
mladih  u odlučivanju o upravljanju  javnim poslovima 
od interesa i značaja za mlade,  aktivnog uključivanja 
mladih u javni život Općine Primošten te njihovo in-
formiranje i savjetovanje. uređenost prodaje na malo  
na javno prometnim  površinama.. 

Ocjena je da bi se gledano s  aspekta osnivanja 
lokalnog Savjeta mladih za područje Općine Primošten, 
uvažavajući pri tome načela nediskriminacije, partner-
stva potakla suradnja i aktivno sudjelovanje mladih, sve  
sukladno Zakonu o savjetima mladih, Zakonu kojim  se 
uređuje sustav lokalne i područne ( regionalne) samou-
prave, Statutu i općim aktima Općine Primošten te 
međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim 
od strane RH.

O C J E N A S R E D S TAVA O T R E B N I M   A 
PROVOĐENJE  OVE ODLUKE

Za provođenje ove Odluke potrebno je osigurati 
sredstva  u općinskom proračunu sukladno Programu 
rada Savjeta mladih Općine Primošten koji se obavezno 
donosi  za svaku kalendarsku godinu i ako takav sadrži 
aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje 
položaja mladih u skladu s propisanim  djelokrugom 
Savjeta mladih. Na sredstva osigurana u opisanu svrhu 
iz Programa rada Savjeta mladih obavezno je prethodno 
odobrenje predstavničkog tijela. 

OBRAZLOŽENJEODREDBE PRIJEDLOGA 
ODLUKE
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Uz članak 1.
Ovim  člankom  propisuje se  što se ovom  Odlukom  

uređuje,

Uz članak 2.
Ovim  člankom  propisuju se uloga Savjeta mladih  

kao savjetodavnog tijela Općine Primošten koja promiče 
i zagovara  prava, potrebe i interese mladih.

Uz članak 3.
Ovim  člankom  propisuju se pojam „mladih“, u smis-

lu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem 
na području Općine Primošten, određene životne dobi 
koji imaju pravo biti birani za člana Savjeta mladih i 
zamjenika člana Savjet mladih.

Uz članak 4.
Ovim  člankom  propisuju se da izrazi koji se u ovoj 

Odluci koriste imaju rodno značenje te da se koriste  
neutralno  i odnose se jednako na muški i ženski spol.

  
Uz članke 5.do6. 
Ovim  člankom  propisuju se tko donosi i što 

obavezno sadrži Odluka o osnivanju Savjeta mladih 
Općine Primošten.

Uz članak 7 do 10.  
Ovim  člankom  propisuje se sastav Savjeta mladih , 

postupak izbora i provjeru formalnih uvjeta prijavljenih 
kandidata.

Uz članak 11. 
Ovim člankom  propisuje se da se Savjet mladih  

mora konstituirati  izborom predsjednika u roku od 
30 dana od dana objave rezultata  izbora u protivnom 
Općinsko vijeće Općine Primošten objavit će novi poziv  
za izbor članova  i zamjenika  članova Savjeta mladih.

Uz članak 12. 
Ovim člankom  propisuje se mandat članova  Savjeta 

mladih Općine Primošten

Uz članak 13. 
Ovim člankom  propisuje se djelokrug Savjeta mladih 

Općine Primošten.

Uz članak 14 do 21.  
Ovim člankom  propisuje se način rada članova  

Savjeta mladih Općine Primošten u kojem posebno 
mjesto ima Program rada  Savjeta mladih koji se donosi 
za svaku kalendarsku godinu i  koje to aktivnosti mora  
sadržavati.

Uz članak 22. 
Ovim člankom  propisuje se suradnja Savjeta mladih 

Općine Primošten.

Uz članak 23. 
Ovim člankom  propisuje se sredstva za rad Savjeta 

mladih Općine Primošten.

Uz članak 24. i 25. 

Ovim člankom  propisuje se  odnos Savjeta mladih 
Općine Primošten i Općinskog vijeća Općine Primošten 
i Načelnikom Općine Primošten.

Uz članak 26.
Ovim člankom  propisuje se tko provodi nadzor nad 

provedbom i praćenjem provedbe Zakona o savjetima 
mladih „ Narodne novine „ broj 41/14)

Uz članka 27. 
Ovim člankom  propisuje se  da danom stupanja na 

snagu ove Odluke prestaje važiti prethodna Odluka o 
osnivanju Savjeta mladih „Službeni vjesnik Šibensko 
kninske županije„ broj: 9/12. te  obveza usklađenja 
Statuta i općih akata Općine primošten sukladno članku 
28. stavku 3. Zakona o savjetima  mladih(„Narodne 
novine“ 41/14). 

  
Uz članak 28. 
Ovim člankom  propisuje se vrijeme stupanja na 

snagu Odluke.

____________________

9
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima 

mladih («Narodne novine«,  broj 41/14) temeljem 
članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Primošten, Klasa: 021-05/15-01/1; Ur.broj: 2182/02-01
-15-1, od dana 13. veljače  2015. godine, te članka 33. 
Statuta Općine Primošten  („Službeni vjesnik Općine 
Primošten”,  broj: 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, objavljuje: 

JAVNI POZIV 
za  isticanje kandidatura za Savjet mladih 

Općine Primošten

I.
Savjet mladih savjetodavno  je tijelo Općine 

Primošten koja promiče i zagovara  prava, potrebe i 
interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
razini i osniva se s ciljem sudjelovanja mladih  u 
odlučivanju o upravljanju  javnim poslovima od inte-
resa i značaja za mlade,  aktivnog uključivanja mladih 
u javni život Općine Primošten te njihovo informiranje 
i savjetovanje. 

II.
Savjet mladih Općine Primošten, uključujući pred-

sjednika i zamjenika neparan je i ima pet (5)članova. 
 Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se 

na razdoblje od tri (3) godine.

III.
Opis postupka izbora  
Postupak izbora  počinje objavom Javnog poziva  

za isticanje kandidature sukladno Zakonu o savjetima 
mladih („Narodne novine“ 41/14). 

Nakon zaprimanja kandidatura  za članove i zamje-
nike Savjeta mladih, sukladno Odluci o osnivanju i 
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imenovanju Povjerenstva  za provjeru formalnih  uvjeta 
prijavljenih kandidata za članove i zamjenike Savjeta 
mladih Općine Primošten, Povjerenstvo obavlja provjeru 
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  te u roku od 15 
dana od dana isteka roka za podnošenje prijava , sastavlja  
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  te utvrđuje popis  
važećih kandidatura. 

 Izvješće i popis važećih kandidatura iz stavka 4. 
ovog članka objavljuje se na službenoj stranici općine: 
www.primosten.hr te službenom glasilu  „ Službenom 
vjesniku Općine Primošten.

 Općinsko vijeće Općine Primošten na prvoj  sjednici  
nakon objave iz prethodnog stavka ovog članka rasprav-
lja izvješće o provjeri formalnih uvjeta  i popis važećih 
kandidatura  za članove i zamjenike  članova Savjeta 
mladih  tajnim glasovanjem  bira članove i zamjenike  
članova Savjeta mladih Općine Primošten

 Glasovanje se obavlja zaokruživanjem  broja ispred 
pet (5) kandidata koliko ih ima Savjet mladih sukladno 
Odluci Općinskog vijeća Općine Primošten.

U slučaju da nije moguće  izabrati jednog ili više  
kandidata  s jednakim brojem  glasova, glasovanje se 
ponavlja za izbor  kandidata  do punog broja članova   
savjeta mladih  između onih kandidata koji u prvo  
krugu  nisu izabrani  jer su imali jednaki broj glasova. 
Glasovanje se ponavlja  dok se ne izaberu svi članovi 
Savjeta mladih. 

  Javni poziv  za isticanje  kandidatura mora s objaviti  
na mrežnim  stranicama sukladno stavku 2. ovog članka 
, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova 
Savjeta mladih.   

Savjet mladih  mora se konstituirati  izborom pred-
sjednika u roku od 30 dana od dana objave rezultata  
izbora.

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati pred-
sjednik Općinskog vijeća  Općine Primošten.

Savjet mladih konstituiran je  izborom predsjednika 
Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju  Savjeta 
mladih Općine Primošten dužne su objaviti   na svojim  
mrežnim  stranicama.

Predsjednika i zamjenika predsjednika  savjeta  mla-
dih  biraju i razrješuju članovi savjeta mladih  većinom  
glasova svih članova.  

Ako se u roku od 30 dana od dana objave  rezultata 
izbora  za članove  savjet mladih ne izabere predsjed-
nika savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Primošten 
objavit će novi poziv  za izbor članova  i zamjenika  
članova savjeta mladih.

IV. 
Pravo predlagati kandidata za članove Savjeta mladih 

Općine Primošten  imaju: 
-udruge  koje su sukladno Statutu ciljno i prema  

djelatnostima  opredijeljene za rad s mladima  i za 
mlade, 

-učenička vijeća, studentski zborovi, 
-pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili struk-

ovnih organizacija u RH i 
-neformalne  skupine mladih. 
Kada je  predlagatelj neformalna skupina  mladih 

iz stavka 2. ovog članka, ona mora okupljati najmanje 
deset(10) mladih.

V. 
Uvjeti  za isticanje kandidature
Pravo biti kandidiran imaju mladi, u smislu ove 

Odluke o osnivanju Savjeta mladih  a to su osobe 
s prebivalištem ili boravištem na području Općine 
Primošten za koju se osniva Savjet mladih, koji u tre-
nutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu 
mladih imaju od navršenih  petnaest (15) do trideset 
(30) godina života te kao takvi imaju pravo biti birani 
za  /člana i zamjenika člana/ Savjeta mladih.

VI.
Prijedlog mora sadržavati :
Ime i prezime kandidata,
- datum i godinu rođenja 
- dokaz o prebivalištu  / preslika osobne iskaznice ili 

Potvrda o prebivalištu /
Prijedlog mora biti ovjeren i  potpisan od strane 

ovlaštene osobe  - predlagatelja. 
Prijedlogu je potrebno obavezno priložiti:
- životopis odnosno motivacijsko pismo / u smislu 

izjave da dotična osoba prihvaća da bude kandidirana 
- potvrdu o upisu u odgovarajući registra odnosno 

drugi odgovarajući dokaz o registraciji predlagatelja, ne 
stariji od 6 mjeseci.

VII.
Rok za prijavu 
Rok za dostavu prijedloga kandidata je 30 (trideset) 

dana od dana objave   Javnog poziva za isticanja kandi-
dature u „Službenom vjesniku Općine Primošten „.

Osim objave u općinskom službenom glasili Javni 
poziv objavit će se i na oglasnoj ploči te službenoj 
stranici općine: www.primosten.hr 

VIII.
Rok u kojem će biti provedena provjera zadovolja-

vanja  formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor 
članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Nakon zaprimanja kandidatura  za članove i zamje-
nike Savjeta mladih imenovano Povjerenstvo obavlja 
provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  te u 
roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje pri-
java , sastavlja  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  te 
utvrđuje i izrađuje popis  važećih kandidatura. 

Izvješće i popis važećih kandidatura objavljuje 
se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr 
te službenom glasilu  „ Službenom vjesniku Općine 
Primošten. 

IX.
Izbor članova te zamjenika članova Savjeta mladih
Općinsko vijeće Općine Primošten na prvoj  sjed-

nici  nakon službene objave Izvješće i popisa važećih 
kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih 
uvjeta  i popis važećih kandidatura  za članove i zamje-
nike  članova Savjeta mladih  tajnim glasovanjem  bira 
članove i zamjenike  članova Savjeta mladih Općine 
Primošten

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem  broja ispred  
pet (5)kandidata na listiću.
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U slučaju da nije moguće  izabrati jednog ili više  
kandidata  s jednakim brojem  glasova, glasovanje se 
ponavlja za izbor  kandidata  do punog broja članova   
savjeta mladih  između onih kandidata koji u prvo  
krugu  nisu izabrani  jer su imali jednaki broj glasova. 
Glasovanje se ponavlja  dok se ne izaberu svi članovi 
Savjeta mladih. 

Savjet mladih  mora se konstituirati  izborom pred-
sjednika u roku od 30 dana od dana objave rezultata  
izbora.

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati pred-
sjednik Općinskog vijeća  Općine Primošten.

Savjet mladih konstituiran je  izborom predsjednika 
Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju  Savjeta mla-
dih Općine Primošten objavljuje se na službenoj stranici 
općine: www.primosten.hr

Predsjednika i zamjenika predsjednika  savjeta  mla-
dih  biraju i razrješuju članovi savjeta mladih  većinom  
glasova svih članova.  

Ako se u roku od 30 dana od dana objave  rezultata 
izbora  za članove  savjet mladih ne izabere predsjed-
nika Savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Primošten 
ponovit će Javni poziv  za izbor članova  i zamjenika  
članova savjeta mladih.

X.
 Ovaj Javni poziv za isticanje kandidature  objav-

ljuje se na službenoj stranici općine: www.primosten.
hr te službenom glasilu  „ Službenom vjesniku Općine 
Primošten.  

Klasa: 021-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

10
Na temelju članka 6. stavka 3. točke 4.   Zakona o 

savjetima mladih («Narodne novine«, broj 41/14), članka 
10. stavka 1. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine 
Primošten, Klasa:021-05/15-01/1; Ur.broj: 2182/02-
01-15-1 od dana 13. veljače 2015. godine i članka 33. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  10. sjednici, od 13. veljače 2015. godine, 
donosi

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva  

za provjeru formalnih  uvjeta prijavljenih 
kandidata  za članove i zamjenike Savjeta 

mladih Općine Primošten

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za 

za provjeru formalnih  uvjeta prijavljenih kandidata za 
članove i zamjenike Savjeta mladih Općine Primošten 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.
Povjerenstvo je radno tijelo Općinskog vijeća

Članak 3.
U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo obavlja:
- provjeru formalnih uvjeta  prijavljenih kandidata,  
- provjerava  valjanost kandidatura i 
- izrađuje  listu valjanih  kandidatura.

Članak 4.
Sukladno utvrđenom u stavku 1. ovog članka,  

Povjerenstvo u roku od 15 dana od isteka roka  za 
podnošenje prijava, Općinskom vijeću Općine Primošten 
sastavlja Izvješće o provjeri  valjanosti kandidatura te 
utvrđuje popis važećih  kandidatura. 

Članak 5.
Izvješće i popis važećih kandidatura iz članka 2. 

stavka 2. objavljuje se na službenoj stranici općine: 
www.primosten.hr te  u prvom narednom broju 
općinskog službenog glasila.

Članak 6.
Općinsko vijeće Općine Primošten na prvoj  sjednici  

nakon objave iz prethodnog stavka ovog članka 
raspravlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  i popis 
važećih kandidatura  za članove i zamjenike  članova 
Savjeta mladih  tajnim glasovanjem  bira članove i 
zamjenike  članova Savjeta mladih Općine Primošten

Članak 7.
Povjerenstvo ima predsjednika/icu i dva člana/ica 

koje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje imenuje 
Općinsko vijeće.

U Povjerenstvu su zastupljeni članovi/ice Općinskog 
vijeća i nezavisni stručnjaci/kinje.

Članak 8.
Članovi/ice Povjerenstva imenuju se na vrijeme tra-

janja mandata Općinskog vijeća koje ih je imenovalo.
Općinsko vijeće može  razriješiti člana/icu  Povje-

renstva i prije isteka mandata:

- ako neopravdano izostaje sa sjednica Povjeren-
stva,

- na osobni zahtjev,
- ako odjavi prebivalište s područja Općine 

Primošten,
- na obrazloženi prijedlog predsjednika/ce  Povje-

renstva.
U slučaju razrješenja člana/ice Povjerenstva, na 

istoj sjednici imenuje se novi član/ica Povjerenstva, a 
njegov/njen  mandat traje do isteka mandata Povjenstva 
sukladno  stavku 1. ovog članka.
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Članak 9.
U Povjerenstvo se imenuju:
-  za predsjednika; Stipe Petrina
-  za članove: Iris Ukić Kotarac dipl.iur i Ante 

Jurić.                

Članka 10. 
Predsjednik/ica i članovi/ce Povjerenstva nemaju 

pravo na novčanu naknadu za svoj rad.

Članak 11.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo 

obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

Članak 12.
Ova Odluka  stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 021-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

11
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti na kupnju i prodaje 

nekretnina tijekom 2014.godine

1.Općinsko vijeće sukladno svojim ranijim Odluka-
ma donosi ovu zajedničku Odluku o davanju suglasnost 
na prodaje nekretnina tijekom 2014. godine i podredno 
navedenom i  suglasnosti na sklopljene konkretne Ugo-
vore o kupoprodaji, sve ovjerene kod Javnog bilježnika 
Nevenke Nakić iz Šibenika, na način kako u nastavku 
teksta slijedi:

 a/ kupnja dijelova nekretnina označenih kao čest. 
zem. 1629/6 u površini od 167m2, i čest. zem. 1630/1 u 
površini od 162m2, obje k.o. Primošten, sve sukladno 
Kupoprodajnom ugovoru, Klasa:740-06/13-01/1; 
Ur.broj:2182/02-01-14-2 od dana 20. siječnja 2014. 
godine sklopljenog između Ivanke Čobanov rođ. Gobov 
kao prodavateljice i Općine Primošten kao Kupca; 

b/ prodaja  nekretnina u vlasništvu Općine Primošten, 
označenih kao čest. zem. 2189/1 u površini od 5197m2, 
čest. zem. 19657/3 u površini od 536m2, čest. zem. 
2189/2 u površini od 348m2 i čest. zem. 2423/7 u površini 
od 690m2, sve k.o. Primošten, sveukupno u površini od 
6771m2, prema Skici izmjere društva Infokarta d.o.o. 

iz Splita, Sukoišanska 25, ovlaštenog geodeta Silvija 
Bašić, dipl. ing., od siječnja 2013. godine, označeno 
točkama 1. – 19., a koje inače čine jedinstvenu cjelinu, 
na lokaciji „kod Aurore“.sukladno Kupoprodajnom ugo-
voru,  Klasa: 944-18/14-01/1; Ur.broj:2182/02-01-14-5 
od dana 17. prosinca 2014. godine,sklopljenog između 
Općine Primošten kao Prodavatelja i „TOMMY“ d.o.o. 
uz Splita, Domovinskog rata 93 - kao Kupca; 

 c/ prodaja dijela nekretnine označene kao dio čest. 
zem. 186/3 k.o. Primošten/ površine  81m2/ sukladno 
Kupoprodajnom ugovoru Klasa: 944-18/14-01/3; 
Ur.broj:2182/02-02-14-6 od dana 31. prosinca 2014. 
godine, sklopljenog između Općine Primošten kao 
Prodavatelja i Paška Furčić kao Kupca; 

 d/ prodaja dva dijela nekretnine označene kao di-
jelova  čest. zem.2069/1 k.o. Primošten/ površine 36 m2 
sukladno Kupoprodajnom ugovoru Klasa: 944-18/14-
01/3; Ur.broj:2182/02-02-14-10 od dana 31. prosinca 
2014. godine, sklopljenog između Općine Primošten kao 
Prodavatelja i Jagode Špoljarić kao Kupca; 

2. Navedene Odluke citirane u točki 1. ove Odluke 
kao i pojedinačni Ugovori odnosno predugovori, sas-
tavni su dio ove Odluke i kao takvi nalaze se u njenom 
privitku.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 944-18/14-01/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 
13/14 - USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj 3/13 i 
5/13) sukladno članku 8. stavku 1.Pravilnika o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“,  broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na  10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine,  donosi

ODLUKU
o nabavi radova za gravitacijski cjevovod  

za Auto camp „ADRIATIC“  i naselje 
Huljerat u Primoštenu

            
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o nabavi radova za gravitacijski cjevovod  za Auto camp 
„ADRIATIC“  i naselje Huljerat u Primoštenu koji 
radovi  konkretno obuhvaćaju: pripremne, zemljane, 
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betonske, zidarske, ostale i cestovne radove, sukladno  
Glavnom projektu „Vodovoda i odvodnje“  d.o.o. Šibenik 
iz Šibenika Broj: T.D. interno 19/2014;  s mogućnošću  
spoja  na tranzitni cjevovod fi  500 za Primošten  ili 
planiranu vodospremu  Adrijatik .

         
2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 

Primošten za nabavku radova opisanih u točki 1 ove 
Odluke i za provođenje odgovarajućeg postupka nabave 
sukladno internom aktu općine - Pravilniku o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 
4/14)

3. Realizaciju vodovodnih radova koja podrazumi-
jeva: materijal i montažerske radove uključujući i stručni 
nadzor nad radovima predmetnog građenja osigurava „ 
Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik iz Šibenika, vodeći 
računa o dinamici  izvođenja radova koji su predmet 
ovog bagatelnog postupka, što će naknadno biti regulira-
no posebnim  ugovorom Općine primoštena i „ Vodovoda 
i odvodnje „ d.o.o. kao Isporučitelja javne vodoopskrbe 
na njenom području.

4.Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da na-
kon provedenog postupka donese Obavijest o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o nabavi predmetnih radova iz točke 
1. ove Odluke.

5. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

6. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o bagatelnoj nabavi proslijedit će se naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:360-02 /15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

13
Na temelju članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj na-

bavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - 
USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) sukladno 
članku 8. stavku 1.Pravilnika o provedbi postupaka  
nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 10. sjednici, od 13. veljače 2015. 
godine,  donosi

ODLUKU
o nabavi radova rekonstrukcije vodovodne 

mreže u Ulici  Crnica u Primoštenu
u dužini 100m

            
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o nabavi radova rekonstrukcije vodovodne mreže u 
Ulici Crnica u Primoštenu u dužini od 100m koji radovi  
konkretno obuhvaćaju: pripremne, zemljane, betonske, 
zidarske, ostale i cestovne radove, sukladno projektnoj 
dokumentaciji „Vodovoda i odvodnje“  d.o.o. Šibenik 
iz Šibenika.

         
2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 

Primošten za nabavku radova opisanih u točki 1 ove 
Odluke i za provođenje odgovarajućeg postupka nabave 
sukladno internom aktu općine - Pravilniku o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 
4/14)

3. Realizaciju vodovodnih radova koja podrazumi-
jeva: materijal i montažerske radove uključujući i stručni 
nadzor nad radovima predmetnog građenja osigurava „ 
Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Šibenik iz Šibenika, vodeći 
računa o dinamici  izvođenja građževinskih radova 
koji su predmet odgovarajućeg postupka nabave, što 
će naknadno biti regulirano posebnim  ugovorom 
Općine primoštena i „ Vodovoda i odvodnje „ d.o.o. kao 
Isporučitelja javne vodoopskrbe na njenom području.

4.Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da nakon 
provedenog postupka nabave donese Obavijest o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o nabavi predmetnih radova građenja 
iz točke 1. ove Odluke.

5. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rana su iz naknade za razvoj  javne vodoopskrbe  na 
području Općine Primošten.

6. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o bagatelnoj nabavi proslijedit će se naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:360-02 /15-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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14 
Na temelju članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14 - USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače  2015. godine,  donosi

ODLUKU 
 o izradi projektne dokumentacije  od strane 

„VODOVODA I ODVODNJE“ d.o.o. iz 
Šibenika te sukladno istoj provođenju 

odgovarajućeg postupka nabave za radove 
izgradnje vodovodne mreže na predjelu Bilo 

– Kalina - Hodomešćica u dužini 2.500m           
 
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o izradi projektne dokumentacije  od strane „VODO-
VODA I ODVODNJE“ d.o.o. iz Šibenika  te sukladno 
istoj čija je izrada zatražena od „Vodovoda i odvodnje“ 
d.o.o. iz Šibenika provođenju odgovarajućeg postupka 
nabave za radove izgradnje vodovodne mreže na pred-
jelu Bilo – Kalina - Hodomešćica u dužini 2.500m kako 
bi se stvorili preduvjeti za priključak daljnjeg razvoja 
građevinskog područja.

2. Kompletna projektna dokumentacija kao i predmet 
postupka javne  nabave  iz točke 1. ove Odluke, odnose 
se na građenje vodovodne mreže u predjelu Bilo  od 
regionalnog cjevovoda  do Vrha Hodomešćice  prema 
Grebešćini u dužini od 2.500 m što konkretno obuhvaća: 
pripremne, zemljane, betonske, zidarske, ostale i ces-
tovne radove, sukladno  Glavnom projektu „Vodovoda 
i odvodnje“  d.o.o. Šibenik iz Šibenika.

3. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten, da po dostavi projektne dokumentacije  
od „VODOVODA I ODVODNJE“ d.o.o. Šibenik iz 
Šibenika, za provođenje odgovarajućeg postupka javne 
nabave  u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. 

4. Realizacija vodovodnih radova planira se na 
period od dvije godine,  što podrazumijeva: materijal 
i montažerske radove uključujući i stručni nadzor nad 
radovima predmetnog građenja osigurava „ Vodovod 
i odvodnja“ d.o.o. Šibenik iz Šibenika, vodeći računa 
o dinamici  izvođenja radova koji su predmet ovog 
bagatelnog postupka, što će naknadno biti regulirano 
posebnim  ugovorom Općine primoštena i „ Vodovoda 
i odvodnje „ d.o.o. kao Isporučitelja javne vodoopskrbe 
na njenom području.

5. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da nakon 
provedenog postupka nabave donese Odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o nabavi predmetnih radova iz točke 
1. ove Odluke.

6. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
ravaju se iz naknade za razvoj sustava komunalnih 
vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području 
Općine Primošten

7. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o javnoj nabavi  proslijedit će se naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

8 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:360-02 /15-01/3
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

15
Na temelju članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14 - USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
sukladno članku 8. stavku 1.Pravilnika o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od13. 
veljače  2015. godine,  donosi

ODLUKU
o započinjanju  i nabavi radova građenja na 

Trgu Don Ive Šarića u sklopu  uređenja
 „Dva kraka Primoštena“

            
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o započinjanju  i nabavi radova građenja na Trgu Don ive 
šarića u sklopu  uređenja „Dva kraka Primoštena“.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za nabavku radova opisanih u točki 1 ove 
Odluke i za provođenje odgovarajućeg postupka nabave 
sukladno internom aktu općine - Pravilniku o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 
4/14)

3.Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da na-
kon provedenog postupka donese Obavijest o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o nabavi predmetnih radova iz točke 
1. ove Odluke.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

5. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o bagatelnoj nabavi proslijedit će se naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Klasa:360-02 /15-01/4
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 
13/14 - USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj 3/13 i 
5/13) sukladno članku 8. stavku 1.Pravilnika o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“,  broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na  10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izradi projektne dokumentacije za 

građenje reciklažnog dvorišta 
Općine Primošten

            
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Od-

luku o izradi projektne dokumentacije za građenje 
reciklažnog dvorišta Općine Primošten

 
2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 

Primošten za nabavku usluga opisanih u točki 1 ove 
Odluke i za provođenje odgovarajućeg postupka 
nabave sukladno internom aktu općine - Pravilniku 
o provedbi postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 
3/14 i 4/14)

3.Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da na-
kon provedenog postupka donese Obavijest o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o nabavi predmetnih radova iz točke 
1. ove Odluke.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava Proračun Općine Primošten uz otvorenu mogućnost 
korištenja  bespovratnih sredstava FZOEU..

5. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o bagatelnoj nabavi proslijedit će se naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:360-02 /15-01/5
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14 - USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
sukladno članku 8. stavku 1.Pravilnika o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače  2015. godine,  donosi

ODLUKU
o izradi komplet projektne 

dokumentacije /idejnog rješenja za
      pribavljanje posebnih uvjeta 

za građenje, glavnog i izvedbenog projekta/ 
za građenje nove zgrade za potrebe  

komunalnih poduzeća 
Općine Primošten

            
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o izradi komplet  projektne dokumentacije / idejnog 
rješenja za pribavljanje posebnih uvjeta za građenje,, 
glavnog  izvedbenog/ projekta za građenje nove zgrade 
za potrebe  komunalnih poduzeća kojih je osnivač i 
100%-tni vlasnik  Općina Primošten.

 
2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 

Primošten za nabavku usluga opisanih u točki 1 ove 
Odluke i za provođenje odgovarajućeg postupka nabave 
sukladno internom aktu općine - Pravilniku o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 
4/14)

3.Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da na-
kon provedenog postupka donese Obavijest o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o nabavi predmetnih radova iz točke 
1. ove Odluke.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. 
osigurava „BUCAVAC“ d.o.o. uz otvorenu mogućnost 
korištenja  bespovratnih sredstava FZOEU ako za to 
budu ostvareni preduvjeti.

5. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o bagatelnoj nabavi proslijedit će se naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Klasa:360-02 /15-01/6
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14 - USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače  2015. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi radova građenja nove zgrade

za potrebe  komunalnih poduzeća
Općine Primošten

            
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o nabavi radova građenja nove zgrade za potrebe  ko-
munalnih poduzeća kojih je osnivač i 100%-tni vlasnik  
Općina Primošten.

 
2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 

Primošten za nabavku radova opisanih u točki 1 ove 
Odluke i za provođenje odgovarajućeg postupka nabave 
ovisno o početno utvrđenoj vrijednosti predmetnih 
radova na način da to bude  otvoreni postupak javne na-
bave  objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
RH  odnosno  sukladno članku 8. stavku 1.Pravilnika 
o provedbi postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 
3/14 i 4/14) kao internog akta općine za provedbu bag-
atelnog postupka.

3.Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da nakon 
provedenog postupka donese Odluku o odabiru najpo-
voljnije ponude odnosno Obavijest o odabiru ponude i 
sa odabranim ponuditeljem sklopi odgovarajući Ugovor 
o nabavi predmetnih radova iz točke 1. ove Odluke.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. 
osigurava „BUCAVAC“ d.o.o.uz otvorenu mogućnost 
korištenja  bespovratnih sredstava FZOEU odnosno 
sredstava kredita.

5. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude  s Ugo-
vorom o javnoj nabavi odnosno Obavijest o odabiru 
ponude s Ugovor o bagatelnoj nabavi, proslijedit će se 
naknadno Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti 
na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:360-02 /15-01/7
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14 - USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
sukladno članku 8. stavku 1.Pravilnika o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine,  donosi

Izmjena i dopuna Odluke
o izradi glavnog  izvedbenog projekta 
 „Zavjetno svetište Gospe od Loreta“   

- ponuda ARHEA“ d.o.o. za izradu projekta

1. U Odluci o izradi glavnog  izvedbenog projekta  
„Zavjetno svetište Gospe od Loreta“  -  ponuda ARHEA“ 
d.o.o. za izradu projekta objavljenoj u „ Službenom 
vjesniku  Općine Primošten“, broj 9/12 na način da 
se  mijenja riječ „Zavjetovalište „ u naslovu  Odluke i 
nazivu projekta u točki n način da na oba mjesta  treba 
da glasi: „spomenik“.    

2. Spomenik iz točke 1. ove Odluke spomenik je 
Gospi.

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

Klasa:350-07 /12-02/6
Ur.broj: 2182/02-01-15-5/1
Primošten, 13. veljače  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na  temelju članka 33.  Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj: 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače  2015. godine, donosi
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Izmjenu i dopunu 
Zaključka o rashodovanju starog  

službenog vozila „Renault Laguna“ 
registarskih oznaka ŠI 613 BZ

1. U Zaključku o rashodovanju starog  službenog 
vozila „Renault Laguna“  registarskih oznaka ŠI 613 BZ  
objavljenom u „ Službenom vjesniku Općine Primošten„   
broj 5/14)  mijenja se dosadašnji  naslov Zaključka  na 
način da isti treba da glasi: 

Zaključak o odustajanju od rashodovanja starog  
službenog vozila „Renault Laguna“  registarskih oznaka 
ŠI613BZ

2. Mijenja se tekst točke 1. na način da se 
riječ „prihvaća“  zamjenjuje  odričnom riječi “ne 
prihvaća“.

3.Nadalje i sukladno naprijed utvrđenom,  u smislu 
da se do daljnjega odustaje od rashodovanja starog 
službenog  vozila,  u cijelosti se briše točka 2. istoimenog 
objavljenog Zaključka.  

4. Staro općinsko   vozilo „Renault Laguna“ registar-
skih oznaka ŠI 613 BZ do daljnjega će se redovito 
održavati te registrirati za potrebe Općine Primošten te 
će se kao takvo  isto nadalje koristiti kao službeno vozilo 
Općine Primošten za prometovanje na kraće relacije.

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

Klasa: 406-08/14-01/1
Ur.broj:  2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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 Na  temelju  članka  33. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni  vjesnik  Općine  Primošten“,  broj  3/13 i 
5/13 ), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sje-
dnici, od 13. veljače 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje Odluke Načelnika 
o organizaciji vlastite  dostave pismena 
i priloga Upravnom odjelu za prostorno 

uređenje i gradnju ŠKŽ

1. Prima se na znanje Odluka o organizaciji vlastite 
dostavu pismena i priloga Upravnom  odjelu za pros-
torno uređenje i gradnju ŠKŽ, Klasa: 035-03/15-02/1; 
Ur. broj: 2182/02-01-15-2, od  2015. godine.

2. Odluka Načelnika Općine Primošten iz točke 1. 
ovog Zaključka sastavni je njegov dio i  kao takva nalazi 
se u privitku istog.

3. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u «Službenom  vjesniku Općine  
Primošten«.

Klasa: 035-03/15-02/1
Ur. broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na  temelju   članka  35.  stavka  st.  2.  Zakona  

o  vlasništvu   i  drugih   stvarnih   prava   (“Naro-
dne  novine”, broj  91/96, 137/99 – Odluka USRH , 
22/00– Odluka USRH,  73/00, 114/01, 79/06i 141/06, 
146/08, 38/09, 153/09 i 143/12 ),   članka  35.  Zakona  
o   lokalnoj  područnoj  / regionalnoj  samoupravi   
(“Narodne  novine”,  broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst) i  
članka  33. Statuta  Općine  Primošten    (“Službeni  
vjesnik  Općine Primošten”, broj 3/13 i  5/13),  Općinsko 
vijeće  Općine Primošten,  na 10. sjednici, od 13. veljače 
2015.  godine,  donosi

II. IZMJENE I  DOPUNE   
ODLUKE  

o davanju  na korištenje   javne  površine

Članak  1.
U   Odluci   o  davanju  na  korištenje  javne  površine     

„  Službeni  vjesnik  Šibensko ninske županije   broj:  
7/09 i  6/11, u  prvom poglavlju označeno kao OPĆE 
ODREDBE  u članku  7. iza dosadašnjeg stavka 3. 
dodaju se novi stavak 4, 5. .i 6. koji treba da glase:

“ U obavljanju nadzora nad korištenjem javnih 
površina u Primoštenu, Komunalni redar u slučaju 
počinjenja bilo kojeg vida prekršaja sukladno članku 7. 
stavku 1., 2. i 3. ove Odluke  i  odredbama  Odluke o 
komunalnom redu, bez odgode je obvezan prekršitelju, 
bilo fi zičkoj ili pravnoj sobi,  izreći novčanu kaznu na 
licu mjesta.

 Iznos prekršajne sankcije na licu mjesta   utvrđuje 
posebnom Odlukom Načelnika Općine Primošten.

Komunalni redar podnosi redovito Načelniku Općine 
Primošten mjesečno Izvješće o  obavljenom  nadzoru 
u pismenom obliku a najkasnije do 5.tekućem mjesecu 
za prethodni mjesec   u kojem je proveden predmetni 
nadzor.“ 
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Članak  2.
U  drugom poglavlju označenom kao „POSTUPAK  

DAVANJA  JAVNE POVRŠINE  NA KORIŠTENJE „ 
briše se dosadašnji članak 24. koji izmijenjen  glasi: 

„Novčanim kaznama  u iznosima i na način  kako 
je to utvrđeno odredbama Odluke o komunalnom  redu  
i posebnom Odlukom  Načelnika o nadzoru korištenja 
javnih površina  u Primoštenu, kaznit će se svaka fi zička 
odnosno pravna osoba vlasnik ili posjednik, u svakom 
slučaju kada je:

a/  zatečena u korištenju javne površine bez potreb-
nog prethodnog odobrenja  odnosno bez obvezne sug-
lasnosti općine ii

 b/. zatečena u korištenju javne površine suprotno  
dobivenom odobrenju  odnosno suprotno izdanoj sug-
lasnosti općine  za koju je ista dobivena

 c/  zatečena u korištenju javne površine suprotno 
odredbama  sklopljenog ugovora ili

 d/  ako u određenom  roku ne dovede  javnu površinu 
u prijašnje stanje.

Članak  2.
Ova  Odluka  stupa  na  snagu osmog dana od  dana   

donošenja    a  objavit  će  se   u „Službenom  vjesniku 
Općine Primošten”.

Klasa: 372-05/09-01/2
Ur.broj:  2182/02-01-15-20/2
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih 

površina («Službeni vjesnik Šibensko kninske županije«, 
broj 7/09 i 6/11) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(«Službeni vjesnik Općine Primošten«, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKE 
o VI. Izmjeni i dopuni Odluke 

o  naknadama
za korištenje javnih površina

Članak 1.
U Odluci o naknadama za korištenje javne površine 

(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 
4/11 i 6/11 te „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 
2/12, 3/12, 5/13 i 1/14) mijenja se članak 6. na način 
da isti glasi:

Obračun   naknade      za  korištenje   štekata       vrši   se   mjesečno,  a  plaća  se  po  1m2  za:  
a)  predsezonu   / razdoblje   od    01.   travnja   do  31.   svibnja /  u  iznosu  od 45,15 kuna,
b)  sezonu          / razdoblje   od  01. lipnja   do   31.  kolovoza  /    u  iznosu  od 144, 51kuna,
c)  podsezonu     / razdoblje  od    01.   rujna   do 30.   rujna    /       u iznosu  od   45,15   kuna,
d)  ostalo  razdoblje tijekom  godine  /od 01.listopada do 31.ožujka/u  iznosu od  22,58   kuna.     
Članak 2.

  Mijenja se dosadašnji članak 8. koji  sada treba da  glasi:

„ Naknada za postavljanje kiosk po 1m2 zauzete javne površine iznosi 121,00 kunu.“

Članak 3.
 Mijenja se dosadašnji članak 9. koji  sada treba da  glasi:

 „Početna naknada za postavljanje štandova na javnim površinama iznosi za:

I štand za prodaju školjki i nakita                                       10.823,45kn
II štand za prodaju robe široke potrošnje                          39.754,55kn
  /osim prehrambenih/
III aparat za kokice                                                             10.823,45kn
IV aparat za kukuruz                                                            8.107,00kn
V aparat za sladoled, škrinja za sladoled , 
   šećernu vunu                                                                    5.420,80kn
VI aparat za palaćinke                                                       10.823,45kn
VII vrtuljak za razglednice                                                4.144,25kn
VIII štand za prodaju suvenira 
       i eteričnih ulja                                                              10.823,45kn
IX štand za oglašavanje izleta                                             2.952,40kn
X štand za prodaju knjiga                                                    7.381,00kn
XI štand za tisak i prodaju majica                                       10.823,45kn
XII mjesto za izradu portreta                                              4.332,90 kn
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XIII štand-pano za prodaju slika                                         10.823,45kn
XIV mjesto za graviranje i tetovažu                                   10.823,45kn
XV štand za prodaju ručnih radova                                      5.414,75kn

Članak 4.
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten„ a 
primjenjuje se od 01. ožujka 2015. godine.

Klasa: 363-01/11-01/16
Ur.broj: 2182/02-01-15-2/6
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

24     
Na temelju članka 18. Odluke o davanju na korištenje 

javne površine («Službeni vjesnik Šibensko – kninske 
županije«, broj 7/09, 6/11 i Klasa: 372-05/09-01/2; Ur. 
broj: 2182/02-01-15-20/2 od dana 13. veljače 2015. go-
dine) i članka 33. Statuta Općine Primošten («Službeni 
vjesnik Općine Primošten«, broj 3/13 i 5/13), Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 13. veljače 
2015. godine, donosi

ODLUKU 
o raspisivanju  natječaja 

 za korištenje javnih površina 
na području Općine Primošten 

za 2015. godinu

1.Općinsko vijeće donosi Odluku o raspisivanju 
natječaja o davanju na korištenje javnih površina na 
području Općine Primošten za 2015. godine.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika da raspiše 
natječaj iz točke 1. ove Odluke.

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

Klasa: 372-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14 - USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
sukladno članku 8. stavku 1.Pravilnika o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine,  donosi

ODLUKU
o započinjanju radova građenja 

spomenika Gospi
            
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o započinjanu radova građenja spomenika Gospi na 
brdu Gaj. Radovi  konkretno obuhvaćaju: pripremne i 
zemljane, betonske, zidarske, ostale i cestovne radove, 
sukladno  Glavnom projektu „ARHEA“  d.o.o. iz  Za-
greba.

         
2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 

Primošten za nabavku početnih radova opisanih u točki 
1 ove Odluke i za provođenje odgovarajućeg postupka 
nabave sukladno internom aktu općine - Pravilniku 
o provedbi postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 
3/14 i 4/14)

3.Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da na-
kon provedenog postupka donese Obavijest o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o nabavi početnih radova iz točke 1. 
ove Odluke.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

5. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o bagatelnoj nabavi proslijedit će se naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:360-02 /15-01/8
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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 Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), članka 4. 
Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva 
i suglasnosti jedinica lokalne i područne samouprave 
(„Narodne novine“ 55/09 i 139/10)i članka 33. Statuta 
Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten”, 
broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 
10. sjednici, od 13. veljače .2015. godine, donosi

 ODLUKA
 o namjeri kreditnog zaduživanja 

Općine Primošten

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
kojom utvrđuje potrebu kreditnog zaduživanja Općine 
Primošten kod odabranog trgovačkog društava u iznosu 
od:10.000.000,00 kuna(slovima: desetmilijunakuna) 
za fi nanciranje po potrebi, pojedinačnih ili odabranih 
kapitalnih projekata,prema prioritetu općine i to: „2. 
kraka Primoštena“,  „Spomenika Gospe od Loreta“ 
„Doma za stare i nemoćne”, sukladno Proračunu Općine 
Primošten za 2015. godinu i njegovom rebalansu koji će 
šire gledano uslijediti tijekom tekuće godine i  obuhvatiti 
odabrani ili odabrane kapitalne projekt te obuhvatiti isto 
u okviru izmjene i dopune  Programa  građenja objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 
2015. godinu.

2. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne 
novine“ broj 90/11) najpovoljnija banka kreditor će 
se odabrati temeljem natječaja koji će se raspisati u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih 
novina“ u otvorenom postupku nabave kredita za sufi -
nanciranje kapitalnog projekta iz točke 1. ove Odluke.

3.Općina Primošten zadužit će se kod odabranog 
kreditora. iz točke 2. ove Odluke pod slijedećim uv-
jetima:

Vrsta kredita: komercijalni
Iznos glavnice: 10.000.000,00 kuna.(slovima: deset-

milijunakuna) 
Kamatna stopa: maximalno 4% godišnje, fi ksno
Metoda obračuna kamata: proporcionalno
Razdoblje počeka: bez počeka 
Rok otplate kredita:10 godina u 120 mjesečnih rata 

uz mogućnost prijevremen otplate djelomično ili u 
cijelosti,

Naknada za odobrenje kredita: jednokratna 
Rok korištenja kredita: 12. mjeseci 
sredstva osiguranja kredita: mjenice i zadužnice 

Općine Primošten ili fi ducijarno  vlasništvo na zemljištu 
u općinskom vlasništvu

                                                        
4.Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten na 

raspisivanje predmetnog natječaja za nabavu kredita 
te poduzimanje svih potrebnih predradnji za dobivanje 
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za citirano 
zaduživanje Općine Primošten a po dobivenoj suglas-
nosti i na zaključenje Ugovora o kreditu..

Sukladno utvrđenog u stavku 1. i 2.l ove točke 
Načelniku oba slučaja preuzima obvezu izvješćivanja 
Općinskog vijeća o svemu na prvoj narednoj sjednici.

5.Sredstva za otplatu glavnice i kamata kao i 
pripadajućih naknada po predmetnom kreditnom 
zaduženju osigurava Proračun Općine Primošten te 
Projekcijama Proračuna za 2016. i 2017. godinu dok 
će se sredstva za otplatu kredita u narednim godinama 
osigurati u proračunima Općine Primošten, do konačne 
otplate kredita 2025 godine. 

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

Klasa: 403-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten,13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 25. stavka 1 i članka 31. Zakona 

o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 
143/13 i 43/14) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj 3/013 i 
5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  10. sjed-
nici, od 13. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi  kunskog kredita 

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o raspisivanju natječaja za nabavu  kunskog kredita 
u iznosu od: 10.000.000,00 kuna(slovima: desetmili-
junakuna) za fi nanciranje po potrebi, pojedinačnih ili 
odabranih kapitalnih projekata, sukladno prioritetu 
općine i to: „2. kraka Primoštena“,  „Spomenika Gospe 
od Loreta“ „Doma za stare i nemoćne „  

2.Općina Primošten zadužit će se kod odabranog 
kreditora. iz točke 2. ove Odluke pod slijedećim uv-
jetima:

Vrsta kredita: komercijalni
Iznos glavnice: 10.000.000,00 kuna.

(slovima:desetmilijunakuna) 
Kamatna stopa: maximalno 4% godišnje, fi ksno
Metoda obračuna kamata: proporcionalno
Razdoblje počeka: bez počeka 
Rok otplate kredita:10 godina u 120 mjesečnih rata 

uz mogućnost prijevremene otplate djelomično ili u 
cijelosti,

Naknada za odobrenje kredita: jednokratna 
Rok korištenja kredita: 12. mjeseci  sredstva osigu-
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ranja kredita: mjenice i zadužnice Općine Primošten 
ili fi ducijarno vlasništvo na zemljištu u općinskom 
vlasništvu

3. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten na raspi-
sivanje predmetnog natječaja za nabavu kredita opisanog 
u točki 1. i 2. ove Odluke i i provođenje postupka javne 
nabave kao otvorenog postupka javne nabave male vri-
jednosti, koji će biti objavljen u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave RH.

4. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten i za po-
duzimanje svih potrebnih predradnji za dobivanje suglas-
nosti Vlade Republike Hrvatske za citirano zaduživanje 
Općine Primošten a po dobivenoj Suglasnosti od Vlade 
RH i na zaključenje Ugovora o kreditu..

5. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava se iz Proračuna Općine Primošten.

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

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 403-01/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13 – proč. tekst),  Zakonu o okolišu i 
(„Narodne novine„ broj 80/13i 153/13), članka 15. 
Uredbe o strateškoj procjeni  utjecaja plana i programa  
na okoliš(„Narodne novine”, broj64/08)   i članka 33. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten”,  broj 3/13 i 5/13)  na traženje Ministar-
stva gospodarstva RH, KLASA: 310-01/14-03/280; 
URBROJ: 526-04-02-01/1-15-34, od dana 16. veljače 
2015. godine, Općinsko vijeće Općine Primošten,  na  
10. sjednici, od 13. veljače 2015. godine, donosi:

Z A K L JU Č A K
o vjerojatnom značajnom utjecaju  na okoliš 

Okvirnog plana i programa  istraživanja i 
eksploatacije  ugljikovodika u Jadranu 

Članak 1. 
Općinsko vijeće Općine Primošten  u sklopu sav-

jetovanja  sa zainteresiranom javnošću  Ministarstva 

gospodarstva RH, povodom Strateške studije o vjero-
jatnom značajnom utjecaju   na okoliš Okvirnog plana i 
programa  istraživanja i eksploatacije  ugljikovodika u 
Jadranu, zauzelo je svoj stav te daje negativno mišljenje 
na način kako u nastavku slijedi:

„Općina Primošten daje svoje kratko očitovanje o 
Strateškoj studiji o vjerojatnom značajnom utjecaju 
na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i ek-
sploatacije ugljikovodika u Jadranu, izrađenoj od „Ires 
ekologija d.o.o.“ i „ZaVita, svetovanje d.o.o.“

Prije svega, mišljenja smo da je Strateška studija 
trebala prethoditi natječaju za dodjelu koncesija za 
istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu, 
koji je zaključen 3. studenog 2014. godine. Natječaj 
je sproveden i pet kompanija je dobilo dozvolu za 
istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na ukupno 
istražnih prostora, bez da je sprovedena javna rasprava 
sa zainteresiranom javnošću.

Iako smo zadovoljni nekim pozitivnim promje-
nama koje su uvedene Okvirnim planom i programom 
istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u Jadranu 
(pomicanje istražnih područja od obale i otoka, stroži 
ekološki standardi i bolji ekonomski uvjeti za Hrvatsku), 
mišljenja smo da je granica od 6 km od otoka i 10 km 
od kopna i dalje preblizu obalnih naselja, te da ni najviši 
ekološki standardi nisu garancija nepostojanja štetnog 
utjecaja na obalna mjesta, pa tako i na područje naše 
općine.

Primoštenski akvatorij, kao i morska prostranstva 
koja ga okružuju, imaju izuzetno visoke krajobrazne 
vrijednosti, a istražni prostor Srednji Jadran 11 nalazi se 
u neposrednoj blizini prolaza kojim se koriste nautičari 
dok krstare jadranskom obalom. Iz tog razloga, mišljenja 
smo kako bi već i istraživanje, a pogotovo eksploatacija 
ugljikovodika na tom istražnom prostoru moglo smanjiti 
krajobraznu vrijednost morskih prostranstava te nega-
tivno utjecati na nautički turizam u našem području.

Još većim rizikom smatramo negativan utjecaj na 
okoliš koji će neminovno uslijediti ako u tom istražnom 
prostoru dođe do eksploatacije nafte. Svjesni smo 
činjenice da je Strateškom studijom predviđeno da 
se prije svake eksploatacije ugljikovodika mora prvo 
izraditi studija utjecaja eksploatacije ugljikovodika na 
okoliš, ali želimo se izjasniti sada, dok se s istražnim 
radnjama još nije započelo. Redovnim radom platforme 
stvara se onečišćenje koje pri odgovarajućim morskim 
strujama/vjetru može dospjeti i do područja naše općine, 
te negativno utjecati na turizam, koji je glavni izvor 
prihoda Općine Primošten, kao i na ribarstvo.

Kako je istaknuto od Agencije za ugljikovodike i 
Ministarstva gospodarstva, na natječaj za dodjelu kon-
cesija za istraživanje i eksploataciju mogle su se pri-
javiti samo kompanije koje udovoljavaju najzahtjevnijim 
ekološkim standardima. Konzorcij koji je dobio dozvolu 
za istraživanje i eksploataciju na sedam istražnih pros-
tora (između njih i Srednji Jadran 11 koji je najbliži našoj 
općini) čine kompanije Marathon Oil i OMV. Unatoč 
tome što te kompanije „udovoljavaju najzahtjevnijim 
ekološkim standardima“, obje su uzrokovale više nesreći 
i izljeva nafte u zadnjih 15 godina. Među značajnijima 
su izlijevanje nafte iz naftovoda Marathon Oil-a, 2000. 
godine u američkoj saveznoj državi Kentucky, prilikom 
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čega je u okoliš ispušteno 1.900.000 litara nafte, te tri 
izljeva nafte pokraj obala Novog Zelanda koje je uz-
rokovao OMV.

Za razliku od izlijevanja nafte u ocean pokraj Novog 
Zelanda, svako izlijevanje nafte u plitki i poluzatvoreni 
Jadran dovelo bi do značajnih posljedica, tim više što 
Hrvatska (trenutno) nije spremna za sanaciju mogućih 
izljeva. U Strateškoj studiji navedeno je kako nije 
poznato koje će tehnologije koristiti koncesionari, a 
naše je mišljenje kako je upravo Strateška studija trebala 
defi nirati koje su tehnologije prihvatljive, kako bi se 
ograničio negativan utjecaj na okoliš.

Naša zadnja primjedba je da socio-ekonomske 
značajke nisu dovoljno razrađene, jer iz tog dijela 
Strateške studije ne dobiva se nikakav uvid u stvarni 
utjecaj istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na 
državni proračun. Navedeni su samo potencijalni pri-
hodi, a negativni utjecaji na turizam i ribarstvo nisu ni 
spomenuti, niti je izrađena cost-benefi t analiza.“

Članak 2.
Ovaj Zaključak će se dostaviti Ministarstvu gospo-

darstva RH poštom preporučeno  te u elektroničkom  
obliku na adresu: rudarstvo@mingo.hr

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom  donošenja 

a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten«.

Klasa:351 -01/15-03/02
Ur.broj:2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju čl. 56. Zakona o koncesijama (“Narodne 

novine”, br. 143/12) i čl.33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj: 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače  2015.godine, donosi

PLAN DAVANJA KONCESIJA 
za komunalne djelatnosti 

Općine Primošten za 2015.

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Plan da-

vanja koncesija za komunalne djelatnosti za 2015 godinu 
( u daljnjem tekstu: Plan koncesija ) za čiju realizaciju 
su sredstva planirana u Proračunu Općine Primošten za 
2015. godinu.

Članak 2.
U Planu koncesija navode se:  planirani broj 

koncesija,previđene vrste i predmeti  koncesije, rokovi 
za koje se pojedine koncesije planiraju dati, pravnu os-
novu za davanje koncesije kao i procijenjenu godišnju 
naknadu  za pojedinu koncesiju i to kako u nastavku 
slijedi:

1. PRUŽANJE POGREBNIH USLUGA - poslova 
prijevoza pokojnika 

- planirani broj: 3 (tri)
Procijenjena godišnja naknada : 5.000,00 kn
Koncesija za  period:  dvije (2) godine /2015-2016/
Planirani godišnji prihod od koncesije:
   15.000,00 kn

2. CRPLJENJE, ODVOZ, ZBRINJAVANJE 
FEKALIJA IZ SEPTIČKIH, SABIRNIH 
 I DRUGIH JAMA           
- planirani broj: 1
Procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn
Koncesija za  period: dvije (2) godine /2015 -2016/
Planirani godišnji prihod od koncesije: 
   10.000,00 kn

Članak 3.
Pravna osnova za davanje koncesija iz članka 2.  ovog 

Plana  sadržana je u   članku 5. stavku1. točki 14.  Za-
kona o komunalnom gospodarstvu   („ Narodne novine“  
broj, 36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 
128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 82/04, 
110/04 – Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 153/09,  
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/13) 
članku 3. stavku 1. točki 1. Odluke o komunalnim 
djelatnostima  (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, 
broj 6/13 i 2/14).

Članak 4.
Koncesija je dodijeljena  AUTOPRIJEVOZNIČKOM 

OBRTU „M-TRANSPORT“ Vl. Joško Maklja,  na peri-
od od 5(pet) godina na način da je sukladno sklopljenom 
Ugovoru o dodjeli koncesije za usluge pauka, Klasa: 
340-09/12-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-12-7 o dana 20. 
kolovoza 2012. godine; ID Ugovora – 106561;   datum 
isteka koncesije je 20. kolovoza  2017. godine.

Članak 5.
Ovaj Plan koncesija stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“  
a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.godine.

Klasa: 400-02/15-01/3
Ur.broj:2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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30
Na temelju čl. 56. Zakona o koncesijama (“Narodne 

novine”, br. 143/12) i čl.33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj: 3/13 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015.godine, donosi

SREDNJOROČNI 
(TROGODIŠNJI) PLAN 
DAVANJA  KONCESIJA  

na području Općine Primošten za razdoblje 
od 2013. do 2015. godine

                                                        
 Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Primošten donosi 
Srednjoročni  (trogodišnji) Plan davanja koncesija na 
području Općine Primošten za vremensko razdoblje 
od 2013., 2014. i 2015. godine ( u daljnjem tekstu: 
Srednjoročni Plan).

Članak 2.
Općina Primošten  u razdoblju od 2013. do 2015. 

godine  planira dati slijedeće  koncesije:

1. Koncesiju za obavljanje komunalne djelat-
nosti – pružanja pogrebnih usluga, poslova prijevoza 
pokojnika 

- planirani broj koncesija: 3 (tri) 
- procijenjena godišnja  naknada: 5.000,00 kn
- koncesija za  period: 2 (dvije) godine počevši od 

2015.
Planirani godišnji prihod od koncesije: 15.000,00 

kn
Planirani rashodi za koncesije  utvrđuju se u visini  

troškova provođenja  postupka za davanje koncesija
Pravna osnova za davanje koncesije iz članka 2.  ovog 

Plana  sadržana je u   članku 5. stavku1. točki 14.  Zakona 
o komunalnom gospodarstvu    („ Narodne novine“  broj, 
36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 
57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 82/04, 110/04 
– Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 153/09,  49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/13), članku 3. 
stavku 1. točki 2. Odluke o komunalnim djelatnostima („ 
Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 6/13 i 2/14).

 2.Crpljenje, odvoz, zbrinjavanje  fekalija iz septičkih, 
sabirnih i drugih jama 

- planirani broj koncesija : 1(jedna)
- procijenjena godišnja  naknada: 10.000,00
- koncesija za  period od 2 (dvije) godine počevši 

od 2015.
Planirani godišnji prihod od koncesije: 10.000,00 

kn
Planirani rashodi za koncesije  utvrđuju se u visini  

troškova provođenja  postupka za davanje koncesija
Pravna osnova za davanje koncesije iz članka 2.  ovog 

Plana  sadržana je u   članku 5. stavku1. točki 14.  Za-
kona o komunalnom gospodarstvu  („ Narodne novine“  
broj, 36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 
128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 82/04, 
110/04 – Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 153/09,  
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/13), 

članku 3. stavku 1. točki 3. Odluke o komunalnim 
djelatnostima (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, 
broj 6/13 i 2/14).

3. Usluge pauk vozila
Tijekom trajanja ovog Srednjoročnog Plana također 

traje od ranije dodijeljena  koncesija na period od 5(pet) 
godina AUTOPRIJEVOZNIČKOM OBRTU „M-
TRANSPORT“ Vl. Joško Maklja,  sukladno sklopljenom 
Ugovoru o dodjeli koncesije za usluge pauka, Klasa: 
340-09/12-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-12-7 o dana 20. 
kolovoza 2012. godine; ID Ugovora – 106561; kojoj je 
datum isteka 20. kolovoza  2017. godine. 

- planirani broj: 1(jedna)
- procijenjena godišnja naknada: 2,00 kn
- koncesija za period 2012- 2017 ( pet godina) koja se 

vremenski uklapa u konkretno srednjoročno trogodišnje 
razdoblje,

- planirani godišnji prihod od koncesije :2,00 kn
/uk.naknada za vrijeme trajanja koncesije iznosi 

10,00 kn/
Pravna osnova za davanje koncesije iz članka 2.  

ovog Plana  sadržana je i u   članku 5. stavku1. točki 
14.  Zakona o komunalnom gospodarstvu    („ Narodne 
novine“  broj, 36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 
70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 
82/04, 110/04 – Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 
153/09,  49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 
147/13), članku 3. stavku 1. točki 1. usklađene Odluke 
o komunalnim djelatnostima („ Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ broj 6/13 i 2/14).

Članak 5.
Stupanjem na snagu ovog Srednjoročnog Plana 

davanja koncesija na području Općine Primošten za 
razdoblje od 2013. do 2015. godine prestaje važiti is-
toimeni Plan objavljen u  „Službenom vjesniku Općine 
Primošten“, broj 7/13 i 5/14. 

Ovaj Srednjoročni Plan stupa na snagu osmog 
dana od dana  objave u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten“.

Klasa: 400-02/13-01/3
Ur.broj:2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

31
Na temelju čl. 33. Statuta Općine Primošten  

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13)  
i članka 4. stavka 3. i članka 7. stavak 2. Odluke o ko-
munalnim djelatnostima (“Službeni vjesnik Šibensko 
-kninske županije”,  broj 7/09, 5/10,13/10,  5/12 i 2/14), 
Općinsko vijeće Općine Primošten,  na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, donosi
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O D L U K U
 o broju koncesija za pružanje 

pogrebnih usluga  i pražnjenje septičkih 
jama na području Općine Primošten

za 2015.

1.Općinsko vijeće utvrđuje za 2015. godinu 3 (tri) 
koncesije za pružanje pogrebnih usluga na području 
Općine Primošten te 1 (jednu) koncesiju za pražnjenje 
septičkih jama na području Općine Primošten.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u « 
Službenom vjesniku Općine Primošten «

Klasa: 363-02/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-3 
Primošten, 13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

32
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 33. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  10. sjednici, od 13. veljače 2015. godine, 
donosi

ODLUKU
o izradi studije opravdanosti davanja 
koncesije i analize davanja koncesija

 za potrebe Općine Primošten 

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o izradi studije opravdanosti davanja koncesije i analize 
davanja koncesija za potrebe Općine Primošten .

2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sa 
Izrađivačem sklopi predmetni Ugovora o pružanju us-
luga izrade sukladno Planu davanja koncesija Općine 
Primošten za 2015. godinu„ Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ broj 1/15.

3. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava Proračun

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 402-02/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-4
Primošten, 13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

33
Na temelju članka 11. stavka3. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine “, 36/95,70/97,128/99,5
7/00,129/00,59/01,26/03,-pročišćen tekst,82/04,110/04-
Uredba,178/04, 38/09, 79/09,  153/09 , 49/11, 84/11, 90 
/11, 144/11, 94713, 153/13 i 147/14) i članka 5. stavku 
1. točki 14.Zakona o koncesijama („ Narodne novine”,  
broj: 143/12),članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj: 3/13 i 
5/13) i članka 3. Odluke o komunalnim djelatnostima 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 6/13 i 2/14), 
Općinsko vijeće Općine Primošten,  na  10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za poslove  

crpljenja, odvoza, zbrinjavanja fekalija iz 
septičkih, sabirnih i drugih  jama 

1. Općinsko vijeće donosi Odluku o raspisivanju 
natječaja za jednu (1) koncesiju za  o raspisivanju 
natječaja   za  poslove  crpljenja, odvoza, zbrinjavanja 
fekalija iz septičkih,  sabirnih i drugih  jama 

2. Koncesija  za obavljanje poslova iz točke 1. ove 
Odluke  dodjeljuje se na rok od dvije (2) godine za period 
2015. i 2016.godine

3. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten  da 
raspiše predmetni natječaj i a odabranim  ponuditeljem 
po dodjeli predmetne koncesije  u im Općine Primošten 
sklopi  konkretni Ugovor o koncesiji.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 372-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

34
Na temelju članka 11. stavka3. Zakona o komunal-

nom gospodarstvu  („Narodne novine”,  36/95,70/97, 
128/99,57/00, 129/00,59/01,26/03,-pročišćen tekst, 
82/04,110/04-Uredba,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 
49/11, 84/11, 90 /11, 144/11, 94713, 153/13 i 147/14) 
i članka 5. stavku 1. točki 14. Zakona o koncesi-
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jama („Narodne novine”, broj: 143/12), članka 33. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj: 3/13 i 5/13) i članka 3. Odluke o ko-
munalnim djelatnostima (“Službeni vjesnik Šibensko- 
kninske županije”, broj 6/13 i 2/14), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 10. sjednici, od 13. veljače 2015. 
godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju natječaja  za pružanje 

pogrebnih usluga 
/poslova prijevoza pokojnika/

1.Općinsko vijeće donosi Odluku o raspisivanju 
natječaja za tri (3) koncesije za pružanje pogrebnih 
usluga /poslova prijevoza pokojnika/.

2. Koncesija  za obavljanje poslova iz točke 1. ove 
Odluke  dodjeljuje se na rok od dvije (2) godine za period 
2015 i 2016.godine

3. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten  da 
raspiše predmetni natječaj i a odabranim ponuditeljem 
po dodjeli predmetne koncesije  u im Općine Primošten 
sklopi  konkretni Ugovor o koncesiji.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 372-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

35
 Na temelju članka 25. stavka 1 i članka 31. Zakona 

o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 
143/13 i 43/14) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/013 i 
5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjed-
nici, od 13. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi radova asfaltiranja

na području Općine Primošten

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o raspisivanju natječaja za nabavu radova asfaltiranja  u 
ukupnoj površini od 10.000m2 po potrebi i u više navrata  
na području Općine Primošten

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za nabavku radova opisanih u točki 1 ove 

odluke i za provođenje postupka javne nabave i raspi-
sivanje javnog natječaja, kao otvorenog postupka 
javne nabave male vrijednosti, koji će biti objavljen u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

3. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da 
nakon provedenog natječaja donese Odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o javnoj nabavi radova.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava se iz Proračuna Općine Primošten a pod određeni 
uvjetima i iz naknade za razvoj javne vodoopskrbe, 
sve sukladno Odluci  o naknadi za razvoj  komunalnih 
vodnih građevina  za javnu vodoopskrbu   na području 
Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ 
broj 4/13).

5. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o javnoj nabavi će se proslijediti naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/15-01/7
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

36
Na  temelju   članka  35.  stavka  st.  2.  Zakona  

o  vlasništvu  i drugih  stvarnih   prava   (“Naro-
dne  novine” , broj 91/96, 137/99 – Odluka USRH , 
22/00– Odluka USRH,  73/00, 114/01, 79/06i 141/06, 
146/08, 38/09, 153/09 i 143/12 ),  članka  35. Zakona  
o  lokalnoj  područnoj  / regionalnoj  samoupravi  
(“Narodne  novine”,  broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst) 
i  članka  33. Statuta  Općine  Primošten (“Službeni  
vjesnik  Općine Primošten”, broj 3/13 i  5/13),  Općinsko 
vijeće Općine Primošten,  na  10. sjednici, od 13. veljače 
2015.  godine,  donosi

II. IZMJENE I  DOPUNE   
ODLUKE  

o komunalnom redu

Članak  1.
U   Odluci   o komunalnom redu    “Službeni  vjesnik  

Šibensko-kninske županije”,   broj:  13/09 i  “Službeni  
vjesnik  Općine Primošten”,   broj 3/13 , iza dosadašnjeg 
članka 107.  dodaje novi članka 107a. na način da isti  
glasi: 
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“U obavljanju nadzora nad korištenjem javnih 
površina, Komunalni redar u slučaju počinjenja prekršaja 
sukladno odredbama  Odluke o komunalnom redu, bez 
odgode je obvezan prekršitelju fi zičkoj osobi,  izreći i na-
platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

Iznos prekršajne kazne  na mjestu počinjenja 
prekršaja,, utvrđuje Načelnik Općine Primošten poseb-
nom Odlukom o nadzoru  korištenja javnih površina 
u skladu s odredbama Zakonu o prekršaju („Narodne 
novine“, broj:107/07, 39/+13 i 157/13 ).

Komunalni redar u sklopu obaveznog  redovitog 
nadzora Načelniku Općine Primošten podnosi mjesečno 
Izvješće o  obavljenom  nadzoru. Izvješće je u pismenom 
obliku a podnosi se najkasnije do 5.tekućem mjesecu za 
prethodni mjesec   u kojem je proveden nadzor.“ 

Članak  2.
 Iza  novog članka 107a. nastavlja se  novim člankom 

107b. koji glasi: 
„Prilikom izricanja  prekršajne kazne  na mjestu 

počinjenja prekršaja  fizičkoj osobo se ne izdaje  
prekršajnog naloga ali se izdaje obavezno potvrda o 
plaćanju novčane kazne.

Novčanu kaznu  moguće je  platiti  s 50% popusta  
ukoliko se plati u roku od tri (3) dana od dana izricanja 
kazne iz stavka 1. ovog članka .

Ako počinitelj prekršaja ne pristane  platiti novčanu 
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, Komunalni redar 
će osobi izdati prekršajni nalog  s uputom da je  novčanu 
kaznu  može platiti u roku od  osam ( 8) dana od  dana 
počinjenja prekršaja.

Protiv osobe koja je  platila novčanu kaznu  na 
mjestu počinjenja prekršaja neće se pokretati prekršajni 
postupak. 

   Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, 
može zatražiti pomoć nadležne policije.“

Članak  3.
Mijenja se i dopunjuje  članak 114.  stavak 1. tako 

da se u tekstu  iza  dosadašnjih riječi „ vlasnicima  i 
posjednicima“  ubacuje nova riječ „ predmeta, stavlja 
zarez te nastavlja dosadašnjom riječju „objekata“, iza 
koje ponovno dolazi zarez  pa  se  dodaje nova riječ „ 
uređaja“ i nakon toga  nastavlja do kraja dosadašnjim 
riječima „odnosno vozila, ovlašten je naplaćivati ko-
munalni redar“. 

U istom članku 114. iza prethodno izmijenjenog  
stavka 1. nastavlja se novim  tekstom i dodaju se novi 
stavak 2, 3. .i 4. koji glase:

 „ Pod predmetima iz stavka 1. ovog članka podra-
zumijevaju se svi predmeti koje je zabranjeno, bacati, 
odlagati ili ispuštati na javnu površinu  a kojima se 
narušavaju red ili čistoća na javnoj površini, sve suklad-
no i na način utvrđen Odlukom  o komunalnom  redu.

Pod objektima iz stavka 1. ovog članka podrazumi-
jevaju se bilo kakve vrste: panoa, stalaka, reklama, 
stolova, klupa, štandova, štekata ili tome sličnih ob-
jekata, sve sukladno i na način utvrđen Odlukom  o 
komunalnom  redu.

 

Pod uređajima iz stavka 1. ovog članka podrazumi-
jevaju se bilo kakve vrste aparata, škrinja i tome sličnih 
uređaja, sve sukladno i na način utvrđen Odlukom  o 
komunalnom  redu.“ 

    
Članak  4.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu osmog dana od  dana   
donošenja,    a  objavit  će  se   u „Službenom  vjesniku 
Općine Primošten”.

Klasa: 363-01/09-01/3
Ur.broj:  2182/02-01-15-14/2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

37
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13 – proč. tekst), članka 20. stavka 1. Zakona 
o održivom otpadu („Narodne novine”, broj 94/13)  i 
članka 33.Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik 
Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 10. sjednici, od 13. veljače 2015.
godine, donosi

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Godišnjeg izvješća

o provedbi Plana gospodarenja otpadom  
Općine Primošten za razdoblje od 

01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

1. Općinsko vijeće prihvaća Godišnje Izvješće 
o provedbi Plana gospodarenja otpadom  Općine 
Primošten za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2014. 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: 351-01/15-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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38
Na temelju članka 3. stavka 4., 5.,6. i 9. i članka 4. 

st.1. . Zakona o komunalnom gospodarstvu    („Narodne 
novine“,  broj, 36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 
70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 
82/04, 110/04 – Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 
153/09,  49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 
i 147/13)  i članka 33.Statuta Općine Primošten  
(“Službeni  vjesnik  Općine  Primošten“,  broj  3/13  i 
5/13 ), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjed-
nici, od  13. veljače 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programačišćenja javnih i 
zelenih površina  Komunalnog poduzeća 

„Bucavac” za 2015. godinu

Članak  1.
Općinsko vijeće prihvaća Program čišćenja javnih i 

zelenih površina  Komunalnog poduzeća „Bucavac„ za 
2015. godin fi nanciran od strane  Općine Primošten.

Članak  2.
Program Komunalnog poduzeća „Bucavac„ iz točke 

1 ovog  Zaključka  sastavni su njegov dio i kao takvi 
nalaze se u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku 

Općine Primošten„

Klasa: 363-02/15-01/05
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 4. stavka 1. točka 1.Zakona o 

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,  broj 
36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 
57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 82/04, 110/04 
– Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 153/09,  49/11, 
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/13), članka 
2. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni 
vjesnik Općine Primošten”, broj 6/13 i 2/14) i članka 
33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj: 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće  Općine 
Primošten, na 10. sjednici, od 13. veljače 2015. godine,  
donosi

O D L U K U 
o povjeravanju poslova Komunalnom  
poduzeću „Bucavac“ u 2015. godini 

1. Komunalnom poduzeću „ Bucavac „d.o.o. iz 
Primoštena povjeravaju se u 2015. godini svi poslovi 
koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje 
komunalne infrastrukture, objekata i javnih površina u 
vlasništvu Općine Primošten.

2. Svi troškovi koji će nastati uslijed navedenih 
radova u točki 1. ove Odluke godinu terete stavke 
Proračuna Općine Primošten, prema odgovarajućim 
klasifi kacijama, sukladno računima i situacijama za 
povjerene i izvršene poslove dostavljene od strane Ko-
munalnog poduzeća„ Bucavac„ d.o.o. 

3. Ovlašćuje se Načelnik da u ime Općine 
Primošten zaključi predmetni ugovor kojim će se 
regulirati međusobni odnosi sa Komunalnim poduzećem 
„Bucavac„d.o.o.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ob-
javit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten„. 

Klasa: 404-01/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten,   13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 3. stavka 4., 5.,6. i 9. i članka 4. 

st.1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu  («Narodne 
novine«, broj 36/33, 70/97, 128/99, 129/00, 59/01, 26/03- 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04–Uredba Vlade, 178/04, 
38/09,79/09, 49/11 i 144/12) i članka 33.Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. 
sjednici, od 13.veljače 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog Plana  

Komunalnog poduzeća „Bucavac„d.o.o. 
za 2015. godinu

Članak  1.
Općinsko vijeće prihvaća Financijski Plan  Komunal-

nog  poduzeća „Bucavac„ d.o.o.za 2015 godinu. 

Članak  2.
Financijski plan Komunalnog poduzeća „Bucavac„ 

d.o.o. iz točke 1 ovog  zaključka   sastavni je njegov dio 
i kao takav nalazi se u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom  donošenja, a ob-

javit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten”.
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Klasa: 363-02/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 13.veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 33. i Statuta Općine Primošten  

33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 3/13 i 5/13 povodu  Zahtjeva za 
ocjenu  zakonitosti općeg akta Odluke o komunalnom 
doprinosu donesene na 36. sjednici Općinskog vijeća 
Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije“, broj 1/13), Veza: Broj: Usoz-365/13-6, od 
dana 12. siječnja 2015. godine, Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 10. sjednici, od 13. veljače 2015. godine,  
daje  očitovanje i slijedeći:

                                                    
Z A K L J U Č A K

u svezi zahtjeva podnositeljice 
Sanje Koričanić iz Zagreba

Sukladno službenom dopisu Visokog upravnog suda  
RH od dana 12. siječnja 2015. godine –  zaprimljenog 
dana 14. siječnja 2015. godine o pokretanju postupka 
za ocjenu zakonitosti općeg akta odluke Općinskog 
vijeća Općine Primošten od strane podnositeljice Sanja 
Koričanić iz Zagreba, Stupnička 12, OIB:62774457048,  
konkretno ocjene zakonitosti članka 9. i 11.a st. 1. 
i 3.  Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni 
vjesnik Šibensko kninske županije“ broj:1/13) Općina 
Primošten, očituje se kako slijedi:

Prvenstveno, ističe se da je sukladno odredbi čl. 
86. Zakona o upravnim sporovima, Visoki upravni sud 
Republike Hrvatske, postupajući po zahtjevu gđe. Irena 
Severin iz Zagreba, za ocjenu zakonitosti općeg akta 
Općine Primošten odnosno (iste) odluke Vijeća - Odluke 
o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Šibensko 
kninske županije“ broj:1/13) u vijeću sastavljenom od 
sudaca tog suda Jasminke Jenjić predsjednice vijeća, 
Ljiljane Karlovčan Đurović, Ane Berlengi Fellner, 
mr.sc. Inge Vezmar Barlek i Blanše Turić članica vijeća 
uz sudjelovanje sudske savjetnice Žanet Vidović, za 
ocjenu zakonitosti općeg akta, na sjednici održanoj dana 
29. travnja 2014. godine, u predmetu Usoz-381/2013-5 
podnositeljicu odbio u zahtjevu.

U obrazloženju svoje presude, u predmetu Usoz-381
/2013-5 od dana 29. travnja 2014. godine Visoki upravni 
sud naveo je slijedeće cit: 

„Nesporno je dakle jedinica lokalne samouprave 
ovlaštena utvrditi uvjete i razloge zbog kojih se može 
odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja 

komunalnog doprinosa, pa Sud ocjenjuje da se donositelj 
osporenog općeg akta pri ograničavanju uvjeta za 
oslobođenje kretao u okviru zakonskih ovlasti. Pri 
tome Sud ocjenjuje da su uvjeti za oslobađanje kretao 
u okviru zakonskih ovlasti. Pri tome Sud ocjenjuje da 
su se uvjeti za oslobađanje od plaćanje komunalnog 
doprinosa jasno i nedvosmisleno propisani te da se 
primjenjuje na sve podnositelje jednako. Plaćanje ko-
munalnog doprinosa obveza koja proizlazi iz Zakona 
o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama i 
zakona o komunalnom gospodarstvu, dakle pravila, a 
oslobađanje samo mogućnost, iznimka od pravila koju 
samostalno utvrđuje jedinica lokalne samouprave. Iz 
tog razloga neosnovano drži podnositeljica da joj je 
predmetnom odlukom povrijeđeno njeno pravo i interes 
zasnovan na zakonu.

Na osnovi izloženog, Sud nalazi da je osporena Od-
luka u suglasju sa Zakonom slijedom čega se zahtjev 
odbija, odgovarajućem primjenom odredbe članka 
57. stavka 1. Zakona o upravnim sporovima (Narodne 
novine, broj; 20710 i 143/12). 

S obzirom na odluku u meritumu, Sud  nije našao 
osnove za odlučivanje o obustavi izvršenja osporenog 
akta u smislu čl. 85. stavka 2. Zakona o upravnim spo-
rovima“ 

Obrazloženje 

Zakonom o upravnim sporovima („Narodne novine“ 
broj: 20/10, 143/12) propisano je da podnositelj zahtjeva 
ukoliko namjerava osporavati zakonitost (općeg akta) isti 
dužan postupiti sukladno čl. 83. Zakona, koji predviđa 
da se pokretanje postupka osporavanja zakonitosti općeg 
akta, mora poduzeti u roku od 30 dana od dana dostave 
(pojedinačne) odluke.   

Naime, podnositeljica zahtjeva, prvostupanjsko 
Rješenje Klasa: UP/I-350-05/13-03/2006 Ur.broj: 
2182/02-03/7-13-2 od dana 11. srpnja 2013. godine, 
zaprimila je dana 15. srpnja 2013. godine pa je sukladno 
odredbi čl. 83. st.1. Zakona o upravnim sporovima, 
zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta, podnositeljica 
S. Koričančić ovom sudu trebala podnijeti u roku od 30. 
dana od dana zaprimanja pojedinačnog akta-rješenja 
(odnosno najkasnije do 16. kolovoza 2013. godine).

Iz spisa predmeta, prijemnog štambilja razvidno je 
da je podnositeljica zahtjeva isto učinila (tek) dana 13. 
prosinca 2013. godine odnosno izvan roka pa se predlaže 
zahtjev za zaštitu zakonitosti zbog nepravodobnosti 
primjenom čl. 85. st.1. točka.5 odbaciti.

Dokaz: nesporno,
Presuda Upravnog suda Usoz-381/2013-5 od dana 

29. travnja 2014. godine.

Uvid u Rješenje o komunalnom doprinosu Klasa: 
UP/I-350-05/13-03/206 Ur.broj: 2182/02-03/7-13-2,  uz 
dostavnicu od dana 15. srpnja 2013. godine,
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Općina Primošten jedinica je lokalne samouprave, 
temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi, u odnosu na akte koje donosi, podliježe 
nadzoru Ureda državne uprave. 

Odluka o komunalnom doprinosu koja je predmet 
ocjene ovog Suda, prethodno poslana je na nadzor 
ovlaštenom tijelu Uredu Državne uprave u županiji 
Šibensko-kninskoj. Ured državne uprave u predmetnoj 
odluci te (kasnijoj izmjeni i dopuni Odluke  o komunal-
nom doprinosu) nije našao išta sporno pa je navedeni 
akt ostao u istom sadržaju u kakvom ga je donijelo 
Vijeće Općine Primošten i kao takvi, sukladno zakonu 
i ovlastima Općinskog vijeća, primjenjeni su i na slučaj 
podnositeljice. 

Odluka o komunalnom doprinosu od strane nadležnog 
tijela nije osporena,  objavljena je u službenom vjesniku 
Općine Primošten, stupila je na snagu i kao takva proiz-
vodi sve pravne učinke. 

Odluka o komunalnom doprinosu Općine Primošten 
odnosno sve izmjene i dopune doneseni su u skladu s 
čl. 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne 
novine“ broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 
153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) 
koji navodi da cit:

„Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave 
donosi odluku o komunalnom doprinosu… “ 

kojom odlukom se obvezno utvrđuju između ostalog, 
zone, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način 
i rokovi plaćanja, 

„…i opće uvjete i razloge kojih se u pojedinačnim 
slučajevima može odobriti djelomično  ili potpuno 
oslobađanje od komunalnog doprinosa“

Slijedom navedenog, sam zakonodavac, ostavio je 
ovlaštenje i mogućnost predstavničkom tijelu jedinica 
lokalne samouprave (Općini) da isto po svom nahođenju 
utvrđuje kriterije temeljem kojih se u pojedinačnim 
slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično 
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Navedeni stav zakonodavca očito daje zakonsku 
mogućnost Općini da sama određuje sve (pa i po 
mišljenju određenih građana diskriminatorne) kri-
terije. 

Slijedom navedenog argumenta, predmetna Odluka u 
cijelosti je zakonita ne samo iz razloga što je donesena u 
skladu s ovlaštenjima koja proizlaze iz zakona već i zato 
što je već bila predmetom ocjeni zakonitosti upravo ovog 
suda koji je utvrdio da cit.“op.a… S obzirom na odluku 
u meritumu, Sud  nije našao osnove za odlučivanje o 
obustavi izvršenja osporenog akta u smislu čl. 85. stavka 
2. Zakona o upravnim sporovima“ 

Na osnovi Odluke o komunalnom doprinosu (čl. 9. 
11, 11.a st.1. i 3.) u odnosu na podnositeljicu, doneseno 
je pojedinačno Rješenje Klasa: UP/I-350-05/13-03/206 
Ur.broj: 2182/02-03/07-13-2 od dana 11. srpnja 2013. 
godine. 

Podnositeljica, na predmetno rješenje o komunalnom 
doprinosu podnijela je žalbu koja je od strane drugostu-
panjskog tijela odbijena kao neosnovana dok je ovaj 
njezin zahtjev za ocjenu zakonitosti nepravodoban. 

Općina Primošten  također  u nastavku daje slijedeće 
detaljno očitovanje:

Podnositeljica zahtjeva Sonja Koričančić poziva se 
na svoje „pravo“ da joj se komunalni doprinos u iznosu 
od „0“ kuna, koje je prema  navodima podnositeljice 
zahtjeva  predviđeno člankom 9. odnosno 11.a st. 1. i 
3.  Odluke Općinskog vijeća o komunalnom doprinosu 
(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ broj: 
1/13) nesporno utvrdi kao visisna komunalnog do-
prinosa. 

Člankom  9. Odluke o komunalnom doprinosu 
Općinsko vijeće utvrdilo je (sukladno zakonskom 
ovlaštenju)  OPĆE UVJETE  i razloge zbog kojih  u poje-
dinim  slučajevima može odobriti  potpuno i djelomično  
oslobađanje od  plaćanja komunalnog doprinosa, između 
ostalog  u postupku legalizacije  bespravno izgrađenih 
objekata  na području općine Primošten i to uz ispun-
jene preduvjete i na način utvrđen člankom 11.a iste 
Odluke.

Osporavanim člankom 11.a Odluke o komunalnom  
doprinosu, predstavničko tijelo  utvrdilo je da će  o 
pojedinačnom zahtjevu  za komunalni doprinos  koji 
iznosi „0“ kuna  od strane fi zičke ili pravne osobe 
koja je sukladno Zakonu o postupanju sa nezakonito 
izgrađenim   zgradama („Narodne novine“ br. 86/12) 
pristupila ozakonjenju zgrada u postupku legalizacije 
odnosno ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata 
na području Općine Primošten, upravo u svakom 
pojedinačnom slučaju posebno  raspravljati  i odlučivati 
Općinsko vijeće.

Stavkom 2. čl. 11a istog članka predstavničko tijelo 
svojim aktom defi nira- utvrđuje SVE  PREDUVJETE, 
(sva tri kumulativno),  za (uopće) uzimanje u razmatranje 
svakog pojedinog zahtjeva/prijedloga obveznika ko-
munalnog doprinosa za naplatu komunalnog doprinosa 
koji iznosi “ 0“ kuna,  a koji uvjeti sukladno odluci su 
slijedeći:

1./ da se podnese općini pismeni zahtjev za ko-
munalni doprinos od“0“ kuna, dakle podnosi zahtjev 
kojim  traži od općine korištenje olakšice oslobađanja 
od plaćanja komunalnog doprinosa,

2./  da nema nepodmirenih obveza  prema općini 
po bilo kojem osnovu dakle da uredno ispunjava sve 
obveze  prema općini kojoj se obraća  radi korištenja 
predviđene olakšice  i

3./ Izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika da pod-
nositelj zahtjeva za komunalni doprinos „ 0“ kuna koji 
je u trenutku podnošenja nema nikakav postupak  kojem 
su predmet obvezno pravni odnosi. Naprijed navedenim 
zahtjevima, sva tri zajedno stav vijeća je nedvojben u 
cijelosti.
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U nastavku stavkom 3. osporavanog članka. čl. 11a  
odluke, upravo temeljem svake pojedinačne odluke 
predstavničkog tijela – Općinskog vijeća o pristiglim 
zamolbama, Služba za komunalne poslove Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Primošten donosi konkretno 
rješenje o komunalnom doprinosu (pojedinačni akt).

Postupajući isključivo na temelju članka 31. stavka 
7. Zakona o komunalnom gospodarstvo (‘’Narodne 
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, 
38/09 i 144/12) Općinsko vijeće Općine Primošten na 
zakonom  predviđen način utvrdilo je:

a) područje zona u Općini Primošten,
b) jediničnu vrijednost komunalnog doprinosa u 

kunama po m3 građevine pojedine zone,
c) područje zona u općini, ovisno o pogodnosti 

položaja određenog područja i stupnju opremljenosti 
objektima i uređajima komunalne infrastrukture,

d) način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, 
e) opće uvjeti i razloge zbog kojih se u pojed-

inim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno 
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

f) izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos 
za slučajeve potpunog ili djelomičnog oslobađanja od 
plaćanja komunalnog doprinosa.

Na način utvrđen člankom 11a. Odluke o komunal-
nom doprinosu kojeg podnositeljica zahtjeva za ocjenu 
zakonitosti općeg akta osporava, Općinsko vijeće je 
povodom paketa pojedinačnih zamolbi,  postupajući 
na način predviđen svojim općim aktom, raspravljala o 
svakom pojedinačnom zahtjevu pa tako i zahtjevu pod-
nositeljice i donijela prvostupanjsko rješenje.

  
Podnositeljica zahtjeva upravo tada, ukoliko je sma-

trala, trebala je pokrenuti postupak za ocjenu zakonitosti 
i to u roku od 30. dana od zaprimanja upravnog akta- 
rješenja.

Suviše navedenog, Općina Primošten je:
- osporenim člankom 11.a Odluke o komunal-

nom  doprinosu  („Službeni vjesnik Šibensko kninske 
županije“ broj: 1/13) nije doveden pod znak pitanja  
zakonom  propisani obvezatan sadržaj  osporavanog 
općeg akta, 

- svojim  daljnjim postupanjem kao jedino 
ovlašteno tijelo Općinsko vijeće raspravljalo o zahtjevu 
podnositeljice i zauzelo je jedinstven stav povodom 
paketa zamolbe koje su ispunile preduvjet za daljnje 
raspravljanje,

- da podnositeljici zahtjeva za ocjenu zakonitosti 
općeg akta  na  način na koji se poziva  nije povrijeđeno 
pravo na „0“  kuna jer nije ispunila (pred) uvjete  
defi nirane člankom 11.a  Odluke o komunalnom do-
prinosu,

- da Općinsko vijeće sukladno zakonskim odred-
bama jedino tijelo koje može razmatrati pojedinačne 
zahtjeve  obveznika plaćanja komunalnog doprinosa,  
a koje je kao takvo postupajući po zakonu na  naprijed 
opisani način, donijelo svoj Zaključak o zauzetom stavu  

kod odlučivanja o pojedinačnim zahtjevima  u svezi 
oslobađanja  od plaćanja  komunalnog doprinosa  pri-
likom legalizacije(„Službeni vjesnik Šibensko kninske 
županije“ broj: 6/13), 

- da obveznica plaćanja komunalnog doprinosa 
svojata i bezrezervno polaže pravo na komunalni do-
prinos za „0“ kuna, omalovažavajući odluke Općinskog 
vijeća, 

- te da je sukladno naprijed navedenom upravno 
tijelo Općine Primošten svojim daljnjim postupanjem 
obveznici plaćanja ispostavilo Rješenje o komunalnom 
doprinosu 

- zahtjev je nepravodoban - podnositeljica zahtjeva 
nije pokrenula postupak ocjene zakonitosti akta u roku 
od 30 dana od dana dostave Rješenja,

- postupak nadzora nad zakonitosti akta-Zaključka 
poduzeo je Ured državne uprave koji u navedenim ak-
tima nije našao ništa sporno pa su isti i dalje na snazi u 
obliku u kojem ga je donijelo Općinsko vijeće,

- Podnositeljičina žalba Rješenjem Upravnog 
odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove od dana 
18. studenog 2013. godine KLASA: UP/II-363-05/13-
01/51 URBROJ: 2182/1-15-13-3 je odbijena 

Slijedom naprijed ukoliko Visoki upravni sud ne 
utvrdi da bi bilo riječ o presuđenoj stvari u smislu već 
donesene odluke o ocjeni zakonitosti općeg akta kao u 
predmetu Usoz-381/2013-5 od dana 29. travnja 2014. 
godine, Općina Primošten predlaže Naslovu da rješenjem 
odbaci kao nepravodoban zahtjev podnositeljice Sonja 
Koričančić iz Zagreba, odnosno podredno da Zahtjev 
podnositeljice za ocjenu zakonitosti članka 9 i 11.a 
Odluke Općinskog vijeća o komunalnom doprinosu 
(„Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ broj: 
1/13) odbije kao neosnovan.

Klasa: 740-15/15-03/1
Ur. broj: 2182/02-02-15-3
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

42
Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i nao-

brazbi ( „Narodne novine“, broj 10/97) i članka  33. 
Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 10. sjednici, od 13. veljače 2015. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje preporuke 

Pravobraniteljice  za osobe s invaliditetom 
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1.Prima se na znanje preporuka RH Pravobraniteljice  
za osobe s invaliditetom Broj: POSI- 2.1.2. -1024/14-06-
01„ Zagreb od dana 30. prosinca 2014. godine u smislu  
da se defi niranjem kriterija i mjerila za sudjelovanje  
roditelja u cijeni  programa  predškolskog odgoja upravo 
vodi računa  o osjetljivoj kategoriji  roditelja koji su i 
sami invalidi te da se u populaciji roditelja  s invalid-
itetom ne stvaraju  razlike između  različitih kategorija  
osoba s invaliditetom upravo iz razloga izjednačavanja   
položaja svih osoba s invaliditetom 

2. Preporuka Pravobraniteljice  za osobe s invalid-
itetom iz točke 1. ove Odluke sastavni  je njen dio i kao 
takva nalazi se u privitku iste.

3. Preporuka će se proslijediti primoštenskim dječjim 
vrtićima DV BOSILJAK I DV  BRAT SUNCE na 
očitovanje.  

4.  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u « Službenom vjesniku Općine 
Primošten«.

Klasa: 601-04/15-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

43
Na temelju 33. Statuta Općine Primošten (“Službeni 

vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na  10.sjednici, od 13. veljače 
2015. godine, donosi 

ODLUKU 
 o uporabi točnog naziva  predškolske 

ustanove u 100%-tnom  vlasništvu općine 
„Dječji vrtić Općine Primošten“ 

1.Općinsko vijeće Općine Primošten  potvrđuje da je 
još dana  13. prosinca 1994. godine Odlukom  9. sjedice 
Općinskog vijeća Općine Primošten između ostalog:  

- bila donijeta Odluka o osnivanju ustanove za 
predškolski odgoj za Općinu Primošten objavljenoj u “  
Službenom vjesniku Šibensko kninske županije” broj 
15/94 te da je

- temeljem  naprijed citirane odluke o osnivanju 
predškolska ustanova  upisana pri Trgovačkom sudu u 
Splitu u Sudski registar.

- da je prilikom upisa u Sudski registar Trgovačkog 
suda u Splitu  napravljena omaškom tiskarska pogreška  
na način da je protivno članku 2. Odluke o osnivanju 
ustanove za predškolski odgoj za Općinu Primošten  
umjesto pravog naziva  “DJEČJI VRTIĆ OPĆINE 

PRIMOŠTEN” upisan naziv istoimeni  vrtića u 
množini. 

- podacima iz Sudskog registra Trgovačkog suda u 
Zadru prošle 2014. godine  bila je posljednja promjene   
u ime  osobe  novo ienovanog zastupnika  ustanove.

2. Sukladno načelu povjerenja u javne knjige,  
pogrešno upisan naziv ustanove, imao je za posljedicu 
to da je  u svim  općim i pojedinačnim  aktima naknad-
nih  sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine 
Primošten, uključujući i sve aktualne OdlukeOpćinskog 
vijeća Općine Primošten, poglavito one  koje su na 
snazi,   korišten pogrešni termin naziv “DJEČJI VRTIĆI 
OPĆINE PRIMOŠTEN” . 

 3. Sukadno naprijed  utvrđenom, temeljem ove Od-
luke u svim  prethodnim odlukama ovog predstavničkog 
tijela a kojima su za predmet donošenja bili  opći ili 
pojedinačnii  akti Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine 
Primošten DV „Bosiljak  ispravlja se u tekstovima  svih 
odluka pogrešno korišten termin “ Dječji vrtići   Općine 
Primošten “ koji treba da  glasi “ Dječji vrtić Općine 
Primošten”. 

4. Općinsko vijeće zadužuje  Eriku Nižić da u 
svojstvu ravnateljice  kao zakonskog zastupnika Dječjeg 
vrtića Općine Primošten,  po izradi pročišćenog teksta 
Statuta Dječjeg vrtića Općine Primošten DV “BOSIL-
JAK”  Trgovačkom sudu u Zadru –  Stalnoj službi u 
Šibeniku /predmet Tt-14/1216-2/ podnese zahtjev za 
ispravku podataka Sudskog registra koji se odnosi na: 
a/  naziv ustanove koji pravilno treba da glasi “ DJEČJI 
VRTIĆ OPĆINE  PRIMOŠTEN” i  b/ pročićeni tekst 
Statuta Dječjeg vrtića Primošten . 

 5.Općinsko vijeće zadužuje  Eriku Nižić da u svojst-
vu ravnateljice  Dječjeg vrtića Općine Primošten po 
pravomoćnom Rješenju Trgovačkog suda u Zadru Stalne 
službe u Šibniku po zahtjevu iz točke 4. ove Odluke da 
podnese  zahtjeve za ispravku naziva ustanove za:

a/  RH, Ministartvo financija , Područni ured 
Dalmacija – Porezno mjesto Šibenik u Šibeniku radi 
unošenja podatka o nazivu vrtića  a u svezi osobnog iden-
tifi kacijskog broja Dječjeg vrtića Općine Primošten i

b/ RH, Državnomzavodu za statistiku u Zagrebu, 
radi unošenja podatka o nazivu vrtića u Obavijest o 
razvrstavanju poslovnog subjekta  prema NKD-u.

 
6. Podredno točkama 4. i 5.  obavjestit će se odabrana 

banka  kod koje je otvoren IBAN vrtića  te  nadležna 
ministarstvo  s kojima u svom redovitom radu Dječji 
vrtić Općine Primošten ima doticaja. 

7.Općinsko vijeće zadužuje Dječji vrtić Općine 
Primošten da temeljem ove Odluke pristupi izradi 
ispravljenih pročišćenih tekstova  pred Statuta i svih 
općih akata neophodnih u redovitom radu u sklopu 
obavljanja djelatnosti za koju je ustanova registrirana,  
a poglavito: Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada, Poslovnik o  radu Upravnog 
vijeća,  Poslovnik Odgojiteljskog vijeća,  Pravilnik o up-
isu djece i ostavrivanju  prava i obveza  korisnika usluga, 
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Pravilnik o zaštiti  i obradi arhivskog i registraturnog 
gradiva, , Plan  djelovanja za promicanje uspostavljanja 
ravnopravnosti spolova,  Pravilnik o zaštiti od požara, 
Pravilnik o službenoj zaštitnoj  odjeći radnika, Plan 
evakuacije i spašavanja te ostali aktualni akti sukladno 
procjeni ravnateljice.

8. Svi citirani akti iz točke 5. ove Odluke u čijim 
tekstovima  je korišten pogrešan naziv ustanove a na 
koje je Općinsko vijeće dalo svoju prethodnu suglasnost  
vezujući se uz načelo povjerenja u javne knjige, po izradi 
njihovih pročišćenih tekstova na način  utvrđen ovom 
Odlukom, bit će Općinskom vijeću Općine Primošten 
dostavljeni na  ponovnu suglasnost.

9. Odluka o osnivanju ustanove za predškolski odgoj 
za Općinu Primošten “  Službeni vjesnik Šibensko 
kninske županije” broj 15/94,  pročišćeni tekst Statuta 
Dječjeg vrtića Općine Primošten “ sastavni su dio ove 
Odluke i kao takvi nalaze se u njenom privitku.

10.Odluka stupa na snagu osmog dana od dana ob-
jave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa:601-01/14-03/01
Ur.broj:2182/02-01-15-16/2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

44
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13 – proč. tekst)članka 54. stavka 1. Zakona 
i ustanovama („Narodne novine”,  broj 76/93, 29/97, 
47/99 i 35/08) članka 41. Zakona o predškolskom  odgo-
ju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 
94/13) i članka  33.Statuta Općine Primošten („Službeni 
Vjesnik Općine Primošten“,  broj 3/13 i 5/13), Općinsko 
vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, održanoj dana  
13. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Statut Dječjeg vrtića Općine Primošten

1.Općinsko Vijeće Općine Primošten daje prethodnu 
Suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Općine Primošten,  
Klasa: 012-02/15-01/01; Ur.broj : 2182/1-12/51-04-15-1 
od dana 02. veljače 2015. godine.

2.Statut iz točke 1. ove odluke sastavni je dio ove 
Odluke i kao takav nalazi se u njenom privitku.

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

Klasa:601-01/15-03/01
Ur.broj:2182/02-01-15-3
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

45
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13 – proč. tekst), članka 54. stavka 1. 
Zakona i ustanovama („Narodne novine”,  broj 76/93, 
29/97, 47/99 i 35/08) članka 41. stavka 1. Zakona o 
predškolskom  odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, 
broj 10/97, 107/07 i 9413) i članka  33.Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  
10.sjednici, od 13. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na 

Pravilnik o radu  Dječjeg vrtića Općine 
Primošten

1.Općinsko Vijeće Općine Primošten daje prethodnu 
Suglasnost na Pravilnik o radu  Dječjeg vrtića Općine 
Primošten,  Klasa:601 -07/15-01/01; Ur.broj : 2182/1-
12/5-15-1 od dana 02. veljače 2015. godine.

2. Pravilnik o radu  iz točke 1. ove odluke sastavni 
je dio ove Odluke i kao takav nalazi se u njenom priv-
itku.

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

Klasa:601-07/15-01/01
Ur.broj:2182/02-01-15-3
Primošten, 13. veljače2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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46
Na temelju članka  33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
 o prihvaćanju Zapisnika  sa odlukama  

01. sjednice Upravnog  vijeća
Dječjeg vrtića Općine Primošten

1.Općinsko Vijeće Općine Primošten prihvaća 
Zapisnik  sa odlukama  01. sjednice Upravnog  vijeća 
Dječjeg vrtića Općine Primošten održane dana 02. 
veljače 2015. godine te ujedno daje suglasnost na Odluku 
o raspisivanju natječaja  za radno mjesto  odgojitelja 
predškolske  djece /1 izvršitelja/ ice/ na određeno vri-
jeme. 

Ujedno se prihvaća prijedlog da općina podnese  
zahtjev nadležnom  ministarstvu    za dobivanje suglas-
nosti radi korištenja  poticajn mjere “ Mladi za mlade” 
– pomagači u nastavi za posao asistenta koji  bi radio/
la u vrtiću  a  kako bi se olakšalo  djeci s poteškoćama 
njihova uključenost u redovite programe rada vrtića.   

2. Zadužuje se Pravna služba za  podnese zahtjev za 
suglasnost iz prethodne točke 2 ovog zaključka prema 
Ministarstvu obrazovanja i socijalne skrbi 

3. Zapisnik  sjednice iz točke 1. ove odluke sastavni 
je dio ove Odluke i kao takav nalazi se u njenom priv-
itku.

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

Klasa:601-07/15-01/01
Ur.broj:2182/02-01-15-5
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

47
 Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj 3/013 i 
5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjed-
nici, od 13. veljače 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe Šahovskog kluba 

„PRIMOŠTEN““

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o 
prihvaćanju zamolbe Šahovskog kluba „PRIMOŠTEN“iz 

Primoštena, Sv. Josipa  7, OIB:90040065022, u iznosu 
od 40.000,00 kuna(slovima:četrdesettisuća kuna) na ime 
donacije kao fi nancijske podrške u pokrivanja troškova  
registracije  kluba te nastavka natjecateljskog  sudjelo-
vanja  u  sklopu redovitih aktivnosti  kluba 

2. Isplata citiranog iznosa iz točke 1. ove Odluke 
obavit će se na dostavljeni žiro račun kluba na broj: 
HR5824110061100034042.

3. Svoje će međusobne odnose obje strane regulirati 
posebnim ugovorom.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 19. siječnja 2015. godine Općini Primošten 

obratio se zamolbom Šahovski  klub „PRIMOŠTEN“iz 
Primoštena, Klasa. 400-08/15-02/011; Ur.broj: 16-15-3 
zaprimljenom pod službenim brojem 235 tražeći od 
općine da participira u troškovima registracije  kluba, 
sudjelovanja na predstojećim  natjecanjima kao i ostalim 
redovitim aktivnostima kluba sukladno planu za tekuću 
godinu.

     Klub bazira svoj rad na aktivnostima   s mladima, 
promovira   šah  a jedno od posebnih  uspjeha jeste   
četvrto osvojeno mjesto u  konkurenciji  od  190  klubova   
u II. šah ligi JUG. 

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog di-
jela Proračuna Općine Primošten za 2015., godinu 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 5/14) Razd-
jela 001 – Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti A100008  
Ostala nespomenuta sportska društva R136-1; broj konta 
3811 – Tekuće donacije u novcu,odobrava se iznos od 
40.000,00 kuna.

Slijedom iznijetog Općinsko vijeće donijelo je napri-
jed citiranu Odluku.

Klasa: 400-08/15-02/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-3/1
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

48
 Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj 3/013 i 
5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  10. sjed-
nici, od 13. veljače 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe 

KLAPE „DALMATINKA“

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o 
prihvaćanju zamolbe Ženske klape „DALMATINKA“iz 
Primoštena, Rudina bb, OIB:30340884360, u iznosu od 
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25.000,00 kuna(slovima:dvadesetpettisuća kuna) na ime 
donacije kao fi nancijske podrške troškova redovitoh ak-
tivnosti klape tijekom 2015. godine na način  da je iznos 
od 20.000,00 kuna  namijenjen za  umjetničko vođenje 
i mendžment  Ive Mikuličina  dok je odobreni preostali  
iznos od 5.000,00 kuna  namijenjen je za troškove 
domjenka i prijevoza  prilikom nastupa i gostovanja 
klape u ovogodišnjoj  ljetnoj sezoni. 

2. Isplata citiranog iznosa iz točke 1. ove Odluke 
obavit će se na dostavljeni žiro račun na broj: HR 
7323400091410568356.

3. Svoje će međusobne odnose obje strane regulirati 
posebnim ugovorom.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 27. siječnja 2015 . godine Općini Primošten 

obratila se zamolbom Ženska klapa „DALMATINKA“, 
Klasa. 400-08/15-02/01; Ur.broj: 15-15-4 zaprimljenom 
pod službenim brojem 321 tražeći od općine da par-
ticipira u redovitim  troškovima  klape namijenjenim 
za  umjetničko vođenje i mendžment  Ive Mikuličina 
te troškova domjenka i prijevoza  prilikom nastupa i 
gostovanja klape u ovogodišnjoj  ljetnoj sezoni. 

   Klapa  surađujući sa ostalim klapama njeguje izričaj 
dalmatinskog kraja i redovito promovira  u suradnji s 
TZ primošten Općinu Primošten.

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog di-
jela Proračuna Općine Primošten za 2015., godinu 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 5/14) 
Razdjela 001 – Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti 
A100007 Ostale kulturne udruge  Donacije i sponzorstva  
sportskim društvima i sportašima  R163-1; broj konta 
3811 – Tekuće donacije u novcu,odobrava se ukupni 
iznos od25.000,00 kuna.

Slijedom iznijetog Općinsko vijeće donijelo je napri-
jed citiranu Odluku.

Klasa: 400-08/15-02/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-4/1
Primošten, 13.  veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

49  
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/013 i 
5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  10. sjed-
nici, od 13. veljače 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o suglasnosti na prihvaćanje zamolbe 

Župe „SV. ANTE “

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o suglasnosti na isplatu donacije u iznosu od 20.000,00 
kuna(slovima: dvadesettisućakuna)  Župi SV. ANTE iz 
Blizne Donje; OIB: 58229303196  , OIB:73076089234, 
temeljem  Odluke načelnika, Klasa: 402-08/14-02/03; 
Ur.broj: 2182/02-01-15-104/2 od dana 26. siječnja 2015. 
godine u svrhu obnove   župne kuće koja je aktom dena-
cionalizacije vraćena župi u devastiranom stanju.

2.Uplata odobrenog iznosa iz točke 1. ove Odluke 
obavljena je na dostavljeni IBAN račun župe na broj: 
HR4023600001102052734.

3.Svoje će međusobne odnose obje strane regulirati 
posebnim ugovorom.

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 16. prosinca 2014.godine obratila se Općini 

Primošten Župa SV. ANTE iz Blizne Donje zamolbom 
Klasa: 402-08/14-02/03; Ur.broj: 16-14-104, zamol-
bom zaprimljenom pod službenim brojem 3487 kojom 
moli da iz sredstava proračuna  sudjeluje fi nancijskom 
podrškom u svrhu obnove   župne kuće koja je aktom 
denacionalizacije vraćena župi u devastiranom stanju 
a koji zahvat prelazi stvarne fi nancijske mogućnosti 
župe.

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog di-
jela Proračuna Općine Primošten za 2015., godinu 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 5/14) 
Razdjela 001 – Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti 
A100007 Ostale kulturne udruge  R163-1; broj i konta 
3811 – tekuće donacije u novcu,odobrava se dodatni 
iznos od 20.000,00 kuna

Slijedom iznijetog, Načelnik je donio naprijed citi-
ranu Odluku.

Klasa: 402-08/14-02/03
Ur.broj: 2182/02-01-15-104/2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

50
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/013 i 
5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjed-
nici, od 13. veljače 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe Biciklističkog kluba 

„PRIMOŠTEN““

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi od-
luku o donaciji u iznosu od 10.000,00 kuna ( slovima 
( slovima: desettisućakuna) na način da je naprijed 
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citirani iznos namijenjen BICIKLISTIČKOM KLUBU 
„PRIMOŠTEN“iz Primoštena, Mala Raduča 8,OIB: 
49931068387 na ime fi nancijske podrške za nabavku 
50  biciklističkih dresova s logom  Općine Primošten 
kojom  bi se   zatvorila  fi nancijska  podrška  u tekućoj  
godini.

2. Iznos iz točke 1.ove Odluke  uplatit  će 
se izravno na IBAN  računa kluba na broj 
HR1123400091110534116.

3.Svoje će međusobne odnose obje strane regulirati 
posebnim ugovorom.

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 29. siječnja 2015. godine zaprimljena je zamo-

lba Biciklističkog kluba“PRIMOŠTEN“ iz Primoštena, 
naslovljena Općini Primošten Klasa: 400-08/15-02/01; 
Ur.broj 363-15-6 pod brojem 357; kojom se klub obratio 
za fi nancijsku pomoć  koja je neophodna  za nabavku 50  
biciklističkih dresova s logom  Općine Primošten  čime 
bi se   zatvorila  fi nancijska  podrška. Izradom     opisane 
sportske opreme   promovira se Općina Primošten 
dodatnim  sadržajem i  kao  poželjna biciklistička  des-
tinacija.  

 
Na naprijed opisan način, na teret Posebnog dijela 

Proračuna Općine Primošten za 2015., godinu („Službeni 
vjesnik Općine Primošten„ broj 5/14) Razdjela 001 – Je-
dinstveni upravni odjel; aktivnosti A100002Biciklistički 
klub Primošten  R136; broj i konta 3811 – tekuće don-
acije u novcu, odobrava se iznos od 10.000,00 kuna. 
Slijedom iznijetog, Načelnik je donio naprijed citiranu 
Odluku.

Klasa: 400-08/15-02/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-6/3
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

51
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/013 i 5/13) 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
dana 13. veljače 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe UDRUGE  

GRAĐANA „KRČ”

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o prihvaćanju  zamolbe i isplati iznosa od 10.000,00 
kuna( slovima:desettisućakuna) Udruzi građana Općine 
Primošten „KRČ“ iz Primoštena, Rudina bb ,OIB: 
30340884360, namijenjenog  pripremama i organizaciji  

tradicionalnog ljetnog karnevala .  
2. Iznos iz točke 1. ove Odluke obavit će se na dostavlje-

ni žiro račun udruge na broj: HR0924110061121001668 
s  obveznom  naznakom  svrhe: sponzorstvo – pokladi 
2015m pozivom na broj   02 062015.

3.Svoje će međusobne odnose obje strane regulirati 
posebnim ugovorom.

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 30. siječnja 2015. godine zaprimljena je za-

molba Udruge građana Općine Primošten „KRČ“ iz 
Primošten, Klasa: 400-08/15-02/01; Ur.broj: 16-15-8 
zaprimljenom pod redni brojem 373,kojom se obraća 
s pozivom za fi nancijsku podršku za putne troškove 
članova udruge na relaciji Primošten –Đakovo- 
Primošten, tijekom planiranog putovanja u trajanju od  
dva (2) dana  s polaskom iz Primoštena  dana 23. siječnja 
i povratkom 25. siječnja 2015. godine radi gostovanja i 
nastupanja u Đakovu, ujedno promovirajući Primošten 
i njegove običaje i kulturne vrijednosti.

   Na naprijed opisan način, na teret Posebnog dijela 
Proračuna Općine Primošten za 2015., godinu („Službeni 
vjesnik Općine Primošten„ broj 5/14) Razdjela 001–Je-
dinstveni upravni odjel; aktivnosti A100002 Udruga 
građana Krč,  R113; broj i konta 3811 – tekuće donacije 
u novcu, odobrava se iznos od 10.000,00 kuna 

Slijedom iznijetog, Načelnik je  donio naprijed 
citiranu Odluku.

Klasa: 400-08/15-02/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-8/1
Primošten, 30. siječnja 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

52
Na  temelju članka 33.  Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj: 3/13 i 5/13) 
sukladno Odluci Vlade RH o prihvaćanju prijedloga 
Sporazuma  o mjerama za ublažavanje  fi nancijskih 
poteškoća određenog dijela građana  koji su ovršenici 
postupcima prisilne naplate  tražbina male vrijednosti  na 
novčanim sredstvima, Klasa: 022-03/15-04/10; Ur.broj: 
50301-04/04-15-2, od dana 5. siječnja 2015. godine, 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU
o pristupanju  Sporazumu  o mjerama 
za ublažavanje  fi nancijskih poteškoća 

određenog dijela građana  koji su ovršenici 
u postupcima prisilne naplate  tražbina male 

vrijednosti  na novčanim sredstvima
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1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
temeljem koje se Općina Primošten uključuje u sklopu 
učinkovite provedbe  mjera iz Sporazuma o mjerama 
za ublažavanje fi nancijskih poteškoća određenog dijela 
građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate  
tražbina male vrijednosti  na novčanim sredstvima u 
namjeri da u odnosu na   točno određenu kategoriju 
dužnika izvrše otpis svojih nenaplativih  potraživanja . 

2. Općina Primošten vjerovnik je skupine  B odnosno 
suglasna je da  su korisnici  mjera pod  uvjetima i na 
način iz Sporazuma iz točke 1. ove Odluke, oni građani 
koji  ispunjavaju kriterij B.

3. Otpis nenaplativih potraživanja pod uvjetima i 
na način iz Sporazuma iz točke 1. ove  Odluke odnosi 
konkretno na javna davanja koja Općina Primošten 
utvrđuje i naplaćuje  na svom području.  

4. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da te-
meljem ove Odluke u ime Općine Primošten:

a/  potpiše   Obrazac Izjave  za  naknadni pristup 
Sporazumu  u smislu postizanja istovjetnog pravnog 
učinka  kao i potpisivanje Sporazuma iz točke 1. ove 
Odluke i

 b/ za  imenovanje osobe ovlaštene za pristup Registru 
otpisa duga.

5. Obrazac Izjave  za  naknadni pristup Sporazumu 
kao i Sporazum  o mjerama za  ublažavanje  fi nancijskih 
poteškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u   
postupcima prisilne naplate  tražbina male vrijednosti  
na novčanim sredstvima sastavni  su dio ove Odluke i 
kao takvi nalaze se u privitku iste.

6. Zadužuje se Služba Tajništva Jedinstvenog up-
ravnog odjela Općine Primošten dostaviti  nadležnom 
Ministarstvu socijalne politike i mladih Obrazac Izjave  
za  naknadni pristup Sporazumu iz točke 3. ove Odluke, 
elektronskom poštom na e-mail:www.mspm.hr i poštom 
preporučeno na adresu sjedišta u Zagrebu, Savska 66, 
a sve za potrebe daljnje obrade   podataka Financijske 
agencije /FINA/ koja ažurira popis  „prihvatljivih vje-
rovnika“   u Registru otpisa duga.

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

Klasa: 022-03/15-01/1
Ur.broj:  2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

53
Na temelju članka 18.stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 
i 13/14 - USRH), članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
sukladno članku 8. stavku 1.Pravilnika o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine,  donosi

ODLUKU
o izradi komplet projektne dokumentacije/
idejnog rješenja  za  pribavljanje posebnih 
uvjeta za građenje, glavnog i izvedbenog 

projekta/ „Doma za stare i nemoćne“
            
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 

o izradi komplet  projektne dokumentacije / idejnog 
rješenja za pribavljanje posebnih uvjeta za građenje,, 
glavnog  izvedbenog/ projekta za građenje zgrade 
„Doma za stare  i nemoćne u Bratskom Docu.

 
2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 

Primošten za nabavku usluga opisanih u točki 1 ove 
Odluke i za provođenje odgovarajućeg postupka nabave 
sukladno internom aktu općine - Pravilniku o provedbi 
postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 
4/14)

3. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da na-
kon provedenog postupka donese Obavijest o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o nabavi predmetnih radova iz točke 
1. ove Odluke na način i pod uvjetima uređenim  ostalim  
relevantnim odlukama koje su na snazi.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava proračun općine, uz otvorenu mogućnost uspostav-
ljanja  poslovne suradnje po eventualno iskazanom 
interesu zainteresirane strane kao i mogućnost korištenja  
bespovratnih sredstava FZOEU ako za to budu ostvareni 
preduvjeti.

5. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o bagatelnoj nabavi proslijedit će se naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:360-02 /15-01/8
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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54
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, donosi

 ODLUKA
 o fi nanciranju kapitalnog projekta 

 „Dom za stare i nemoćne”

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Od-
luku  o fi nanciranju kapitalnog projekta  „Dom za stare 
i nemoćne” u Bratskom Docu  u Primoštenu sukladno   
komplet projektnoj dokumentaciji  kojoj se izradi pristu-
pa temeljem netom donijete Odluke Općinskog vijeća, 
Klasa:360-02 /15-01/8; Ur.broj: 2182/02-01-15-1, od 
dana 13. veljače 2015. godine.

2. Radi fi nanciranja gore citiranog projekta provest 
će se otvoreni postupak javne nabave predmetnih radova 
građenja sukladno početno procijenjenoj vrijednosti 
nabave prema projektnoj dokumentaciji.

3. Radi kredita potrebnog za fi nanciranje kapital-
nog projekta „Dom za stare i nemoćne „u Bratskom 
Docu,sukladno Odluci Općinskog vijeća o namjeri 
kreditnog zaduživanja Općine Primošten, Klasa: 403-
05/15-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-15-1od dana 13. veljače 
2015. godine objavit će se Poziv za dostavu ponuda 
odnosno izravno se obratiti HBOR-u, sve sukladno pre-
thodno citiranoj Odluci Općinskog vijeća a obavezno uz 
prethodno dobivenu Suglasnost za zaduženje od Vlade 
Republike Hrvatske.

4. Odluke iz točke 1. i 3. ove Odluke sastavni su dio 
ove Oluke i kao takve nalaze se u privitku iste.

5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/15-01/9
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

55
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, donosi

 ODLUKA
 o fi nanciranju kapitalnog projekta  

„Dijagnostičkog centra„ i ovlaštenju 
načelnika u svezi defi niranja modela 

poslovne suradnje

1.Općinsko vijeće Općine Primošten načelno 
donosi Odluku  o financiranju kapitalnog projekta  
„Dijagnostičkog centra„ u Primoštenu. 

2.Općinsko vijeće  ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten da po iskazanom  interesu i Pismu namjere 
o poslovnoj suradnji krene u pregovore u ulozi dobrog 
domaćina i gospodarstvenika te poduzme potrebne 
predradnje na način da je Općina Primošten voljna  u 
omjeru „ pola – pola“  fi nancirati predmetni kapitalni 
projekt.

3. Zadužuje se Načelnik Općine Primošten redovito 
izvještavati Općinsko vijeće radi defi niranja modela 
poslovne suradnje i realizacije  zamišljenog projekta 
koji odgovara stvarnim potrebama stanovništva ovog 
područja.

4. Za potrebe defi niranja modela poslovne suradnje 
zadužuje se Pravna služba Jedinstvenog upravnog odjela   
za aktivno sudjelovanje i izradu Nacrta Prijedloga  
odgovarajućeg ugovora

kojim  bi se  uredili međusobnih odnosi   zain-
teresiranih strana..

5. Odluke iz točke 1. i 3. ove Odluke sastavni su dio 
ove Oluke i kao takve nalaze se u privitku iste.

6.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 740-06/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

56
Na temelju članka 18.. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”,  broj 90/11, 83/13, 143/13 i 
43/14) sukladno.Zakonu o elementarnim nepogodama 
(“Narodne novine”, broj 73/97 i 174/04 )  i članka 33. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 3/013 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  10. sjednici, od 13. veljače 2015. godine, 
donosi

ODLUKU
o izradi komplet  projektne dokumentacije, 
potrebnih pratećih studija i odgovarajućeg 

batimetrijskog snimka za  uređenje 
podmorskog valobrana  u svrhu zaštite 

plaža Mala  i Velika Raduča u Primoštenu 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o nabavi:
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- izrade komplet  projektne dokumentacije ,
- neophodnih pratećih stručnih studija i
- te eventualne izmjene i dopune postojećeg „ba-

timetrijskog snimka“ Raduče u Primoštenu, sve sukladno  
važećim zakonskim propisima i podzakonskim ak-
tima, za  potrebe zaštite plaža Mala i Velika Raduča u 
Primoštenu i radova uređenja podmorskih valobrana.

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za nabavku usluga opisanih u točki 1 ove od-
luke i za provođenje odgovarajućeg postupka nabave. 

3. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da na-
kon provedenog natječaja  izvrši odabir bilo da donese 
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i sa odabranim 
ponuditeljem sklopi predmetni Ugovor o javnoj nabavi 
usluga odnosno da donese obavijest i odabiru ponude te 
sklopi Ugovor o pružanju predmetnih usluga.

4. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
ravaju se iz Proračuna Općine Primošten a pod određeni 
uvjetima i po mogućnosti i iz drugih izvora fi nanciranja 
sukladno važećoj pravnoj legislativi.

5. Odluku  odnosno Obavijest o odabiru ponude kao 
i pripadajući Ugovor o konkretnoj nabavi proslijedit će 
se naknadno Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti 
na istog.

6. Svrha predmetne nabave iz točke 1. ove Odluke  
predstavlja  mjeru zaštite u sklopu kojih se sredstva 
osiguravaju za  ublažavanje i uklanjanje  štete, sukladno 
članku.   33. Zakona o elementarnim nepogodama 
(Narodne novine broj 73/97 i 174/04 ) za sanaciju već 
učinjenih šteta  odnosno prevenciju od budućih koje su 
realno ponovljive kao posljedica  prekomjernih količina 
padalina, razorne snage vjetra i morskih valova, koji  
učestalo haraju  duž dalmatinske obale - konkretno 
obalom sjedišta općine te ostalim područjem obalnog 
dijela općine.. 

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/15-01/10
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 
43/14), sukladno članku.   33. Zakona o elementarnim 
nepogodama (“Narodne novine”, broj 73/97 i 174/04),  
članka 8. stavku 1.Pravilnika o provedbi postupaka  na-

bave bagatelne  vrijednosti („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14)  i članka 33. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj 3/013 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 10. sjednici, od  13. veljače 2015. godine, 
donosi

ODLUKU
o nabavi radova preslagivanja postojeće 

te  slaganja i ugradnje novih poteza „đige“ 
radi zaštite obalnog dijela Primoštena -plaža

Mala  i Velika Raduča u Primoštenu 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten po izradi 
komplet  projektne dokumentacije, neophodnih stručnih 
studija i „batimetrijskog snimka“ za potez Raduče 
sukladno  važećoj ptabnoj legislativi, temeljem ove 
Odluke kreće u nabavu  radova  sanacije radi zaštite od 
razorne snage vjetra i mora uređenjem potrebnih pod-
morskih valobrana, sve  u svrhu zaštite obalnog dijela 
Primoštena - plaža Mala i Velika Raduča.. 

2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za nabavku radova uređenja  koji podrazumi-
jevaju konkretno:

 a/ preslagivanje već postojeće „đige“  -podmorskog 
valobrana   od kamena  minimalne veličine od 1m3 , 
na potezu od „kolovanjka“  20m okomito na obalni dio 
prema vani, u more a zatim  30 m u moru, ispod morske 
površine  a usporedo s obalnim  dijelom;

b/ slaganje i ugradnja  duple nove „đige“  - dvostru-
kog podmorskog valobrana   od kamena  u svrhu zaštite 
plaže Mala Raduča u dužini  svake od po cca 170m i za 
te potrebe nabavu 500m3 kamena, minimalne veličine 
svakog od 1m3; 

c/ slaganje i ugradnja nove „đige“  - podmorskog 
valobrana   od kamena na potezu od hotela „Trice“ do 
kapele Sv, Nikole, u svrhu zaštite plaže Velika Raduča 
u dužini cca 450m i za te potrebe nabavu  veće količine 
kamena radi veće dubine mora i to 1500m3 kamena, 
minimalne veličine svakog od 1m3, 

3.Radovi sanacije i zaštite opisane u prethodnoj 
točki 2. ove Odluke  izvodit će se tijekom tri godine s  
početkom po kompletiranju potrebne  dokumentacije, 
studija i svih potvrda i suglasnosti nadležnih tijela za 
ovakve zahvate.

4.Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da nakon 
provedenog odgovarajućeg postupka nabave, sukladno 
točki 3. i  fazama realizacije, da u sklopu istih izvrši 
odabir bilo da donese Odluku o odabiru najpovoljnije 
ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi predmetni 
Ugovor o javnoj nabavi radova odnosno da donese 
obavijest i odabiru ponude te sklopi Ugovor o izvršenju 
konkretnih radova.

5. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava se iz Proračuna Općine Primošten a pod određeni 
uvjetima i po mogućnosti i iz drugih izvora fi nanciranja 
sukladno važećim  propisima.
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6. Odluku  odnosno Obavijest o odabiru ponude kao 
i pripadajući Ugovor o konkretnoj nabavi proslijedit će 
se naknadno Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti 
na istog.

7. Svrha predmetne nabave iz točke 1. ove Odluke  
predstavlja konkretnu mjeru sanacije od već nastalih 
odnosno prevenciju od potencijalnih budućih šteta koje 
realno prijete kao izravna posljedica  prekomjernih 
količina padalina, razorne snage vjetra i morskih valova, 
kao vremenskih neprilika  koje haraju cijelom obalom 
Dalmacije  a tako obalom  sjedišta općine te ostalim 
područjem obalnog dijela Općine Primošten. 

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 360-02/15-01/11
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 33.Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13.veljače 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog Plana  

„PRIMOŠTEN ODVODNJE„ d.o.o.
za 2015. godinu

Članak  1.
Općinsko vijeće prihvaća Financijski Plan  Komu-

nalnog  poduzeća „PRIMOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o.  
za 2015 godinu. 

Članak  2.
Financijski plan „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ 

d.o.o., iz točke 1 ovog  zaključka   sastavni  je njegov 
dio i kao takav nalazi se u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom  donošenja, 

a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten”.

Klasa: 363-02/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 13.veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na  temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama  

(«Narodne novine«, broj153/09, 63/11, 130/11, 56/123 i 
14/14) točki III. Odluke o obračunu i naplati naknade za 
razvoj sustava javne odvodnje(„ Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 4/14 ) i članka 33.Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. 
sjednici, od 13.veljače 2015. godine, donosi

O D L U K A 
davanju suglasnosti na

Plan gradnje  komunalnih vodnih građevina  
„PRIMOŠTEN ODVODNJE„ d.o.o.,

za 2015. godinu

Članak  1.
Općinsko vijeće prihvaća i daje suglasnost na 

Godišnji  Plan gradnje  komunalnih vodnih  građevina  
„PRIMOŠTEN ODVODNJE„ d.o.o., za 2015. godinu

Članak  2.
Plan gradnje iz članka 1, ove Odluke  fi nancira se iz  

sredstava naknade za razvoj sustava javne odvodnje.

Članak  3.
 Plan gradnje  komunalnih vodnih građevina  

„PRIMOŠTEN ODVODNJE„ d.o.o., iz točke 1 ove 
Odluke sastavni je njen dio i kao takav se  nalazi u 
privitku istog.

Članak  4.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana ob-

jave a objavit će se  u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten„

Klasa: 363-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače  2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o pomorskom 

dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj158/03, 
100/04, 141/06, 38/09) i članka 5. st. 1. Uredbe o postup-
ku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 
(„Narodne novine“, broj 36/04 , 63/08 i 133/13) te članka 
33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
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Primošten”, broj: 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  10. sjednici, od 13. veljače 2015. godine, 
donosi, sljedeći

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na 

području Općine Primošten za 2015. godinu

I. UVODNE ODREDBE

1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim 
dobrom na području Općine Primošten za 2015. 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 konc-
esijskih odobrenja na pomorskom dobru, u smislu članka 
5. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog 
odobrenja na pomorskom dobru, o čemu postoji Potvrda 
nadležnog tijela - Upravnog odjela za pomorstvo, promet 
i otočni razvoj Šibensko-kninske županije.

Potvrda iz stavka 1. ove točke prilaže se uz izvornik 
ovog Godišnjeg plana i kao takva predstavlja njezin 
sastavni dio.

II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA POMOR-
SKIM 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 dodi-
jeljena koncesija ili koncesijskog odobrenje za obavl-
janje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i 
održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik konc-
esije ili korisnik koncesijskog odobrenja. 

4. U 2015. 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 582.500,00 kuna.

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 
predviđa se potrošiti 20.000,00 kuna.

Za kapitalna ulaganja /šetnica/ predviđa se potrošiti 
500.000,00 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 500.000,00 
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  Op
ćini.....................................................200.000,00 kuna.

b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na 
području Općine Primošten ..............300.000,00 kuna.

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, sve sukladno važećoj Uredbi:

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 obavljati 
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,
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f) snimanje komercijalnog programa i reklamiranje,
g) slikanje, fotografi ranje.

V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELAT-
NOSTI

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
- Plaža ispod Trga Don Ive Šarića (Modrać)

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.

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 
- Plaža Mala 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 obav-
ljati 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 3. Jedinstvenog popisa djelat-
nosti – obuka jedrenja, veslanja i sl., obuka plivanja. Za 

organizaciju ronilačkih izleta – obuka ronioca, (od 1 do 
max. 2), određena je lokacija:

- ispod starog kampa.

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 i 
133/13).

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. Neće biti odobren zahtjev za koncesijsko odo-
brenje onom podnositelju zahtjeva koji na dan izdavanja 
odobrenja nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko 
odobrenje za proteklu godinu, koji nije izmirio svoja 
dospjela dugovanja prema Općini po drugim osnovama, 
te dugovanja prema korisnicima općinskog proračuna, 
ali i dugovanja prema kom. poduzeću Bucavac d.o.o. i 
Turističkoj zajednici kojih je Općina osnivač (posebno 
u smislu uplate članarine za proteklu godinu, a koja se 
računa prema ostvarenom prometu).  

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: 934-01/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

61
Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o pomorskom 

dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj158/03, 
100/04, 141/06, 38/09) i članka 5. st. 1. Uredbe o postup-
ku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskom 
dobru („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08 i 133/13) te 
članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
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Općine Primošten, na 10. sjednici, od 13. veljače 2015. 
godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE 
GODIŠNJEG PLANA 

upravljanja pomorskim dobrom na 
području Općine Primošten za 2014. godinu 

Članak 1.
U Godišnjem Planu upravljanja pomorskim do-

brom na području Općine Primošten za 2014. godinu 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, br. 1 /14) mijenja 
se točka II: PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA PO-
MORSKIM DOBROM na način da ista sada glasi:

„ 4. U 2014. 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 565.641,13 kuna.

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 
predviđa se potrošiti 4.473,00 kuna.

Za kapitalna ulaganja /šetnica/ predviđa se potrošiti 
0 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 pomors-
kim dobrom u smislu čl. 3. ovog Godišnjeg plana koristiti 
će se sredstva u procijenjenom iznosu od 333.624,95 
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 229.114,95 kuna.

d) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na 
području Općine Primošten 104.510,00kuna.”

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

Klasa: 934-01/14-01/2
Ur. broj: 2182/02-01-15-2
Primošten 13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

62
Na temelju čl. 37. st. 2. Zakona o pomorskom do-

bru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 
100/04, 141/06 i 38/09) i čl. 5. st. 4. Uredbe o postupku 
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 
(„Narodne novine“, br. 36/04, 63/08 i 133/13), te čl.33. 

Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, br. 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, dana 13. veljače 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju 

Godišnjeg plana upravljanja pomorskim 
dobrom na području Općine Primošten za 

2014. godinu.

 1. Općinsko vijeće prihvaća Godišnje Izvješće o 
izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim do-
brom na području Općine Primošten za 2014. godinu.

 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: 934-01/14-02/3
Ur.broj: 2182/02-01-152-
Primošten, 13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

63
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 12. i 33. 
Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 10. sjednici, od 13. veljače 2015. godine, 
donosi

 ODLUKU
o pokroviteljstvu  povodom obilježavanja  

obljetnice  postojanja  50- godina
  hotelskog turizma u Primoštenu

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Od-
luku o pokroviteljstvu  Općine Primošten Povodu 
obilježavanja obljetnice postojanja 50- godina hotelskog 
turizma u Primoštenu.

2. Svečanim obilježavanjem obljetnice 50 – godina 
postojanja hotelskog turizma koja se navršava dana  
01. svibnja tekuće godine namjera je privući pažnju 
javnosti  na  jednu od „priča privatizacije“. Sukladno 
navedenom Općinsko vijeće  svoju  predstojeću svečanu 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten u čast Dana 
Općine Primošten dana 10. svibnja 2015. održat će na 
ruševinama  nekadašnjeg prvog primoštenskog hotela 
visoke A kategorije. 
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3. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. i 2. ove 
Odluke, Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten na poduzimanje potrebnih predradnji te  
izravnu nabavu u smislu da iste ocijeni potrebnim u 
smislu organizacije prigodnog domjenka i rasčišćavanja 
ruševina.

4. Sredstva za nabave iz točke 3. ove Odluke 
osigurava Proračun Općine Primošten s ostavljenom 
mogućnošću fi nanciranja i iz drugih izvora.

5. Svi aktivni sudionici koji na bilo koji način budu 
sudjelovali u obilježavanju ove jubilarne godine  svoje 
će međusobne odnose po potrebu regulirati posebnim 
ugovorom o čemu će Općinsko vijeće biti  naknadno 
obaviješteno na jednoj od narednih sjednica.

6. Odluka stupa na snagu anom  donošenja ove 
Odluke a objavit će se u „Službenom  vjesniku Općine 
Primošten“.

Klasa: 402-10/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten,13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

64
Na temelju članka Odluke o komunalnom doprinosu 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 1/13, 7/13 
i Klasa: 363-05/13-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-14-3) i 
članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 10. sjednici, od 13. veljače 2015. 
godine, u postupku razmatranja pojedinačnih zamolbi 
za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa, 
donosi

ODLUKU 
  o pojedinačnim zahtjevima 

za oslobađanje od plaćanja komunalnog 
doprinosa u sklopu  postupka legalizacije

1. Utvrđuje se da je zahtjev za oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonito izgrađene 
građevine u postupku legalizacije podnijelo ukupno 50 
(pedeset) podnositelja zahtjeva uključujući i 7 (sedam) 
žalbi te jedna (1) zamolba za umanjenje plaćanja preo-
stalog iznosa komunalnog doprinosa za 15%.

2. Općinsko vijeće Općine Primošten, temeljem 
priložene  dokumentacije koja se nalazi u privitku sva-
kog pojedinačnog zahtjeva, raspravljajući posebno o 
svakom pojedinačnom zahtjevu iz točke 1. ove Odluke, 
odlučilo je na način kako slijedi:

a) usvajaju se u cijelosti zahtjevi za oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa ad/1.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,1
0.,11.,12.,15.,18.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,28.,30., ,31
.,32.,33.,34.,35.,36.,37.,38.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,;

b) usvajaju se uvjetno zahtjevi za oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa

ad/ 13.,14.,19.,27.46. i 49.na način da su podnositelji 
dužni najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka 
službene obavijesti ovlaštenog Službenika JUO Općine 
Primošten Službe za komunalne poslove zaduženog za 
obračun i donošenje rješenja o komunalnom doprinosu 
upotpuniti svoje zahtjeve, u protivnom se isti odbijaju;

c) zahtjev  ad/3. ili 29./ prihvaća se samo jedan, 
sukladno odabiru podnositelja  zahtjeva koji ima 
dvije nekretnine  te se automatizmom onaj neodabrani 
izjašnjavanjem  podnositelja u odnosu na koju nekret-
ninu će koristiti olakšicu    „0“ kuna,  kao drugi smatra 
se odbijenim;

d) odbijaju se u cijelosti zahtjevi za oslobađanje od 
plaćanja komunalnog doprinosa ad./2., 16., 17.,47.,48.i 
50., i jedan zahtjev sukladno utvrđenom  prethodnom 
točkom c);

e) Utvrđuje se da je:- žalba ad/1.,5. i 6. usvojena,       
-  žalba ad/2. odbijena,
-  žalba ad/ 3. i 7. djelomično usvojena odnosno  da 

se  Žalitelju priznaje  onoliko koliko je opravdano i 
stvarno uložio u komunalnu infrastrukturu na području 
Općine Primošten što je  potrebno dokumentirati od 
strane žalitelja,

- žalba ad/4 da osobno pristupi u Ured Načelnika  radi 
defi niranja  daljnjeg načina postupanja u svezi iznosa 
plaćenog komunalnog  doprinosa.

g) odbija zamolba ad/57. za umanjenje plaćanja u 
iznosu od 15% preostalog dijela komunalnog doprinosa 
za kojeg je ranije određeno plaćanje  u rate 

3.  Ovlašteni Službenik JUO Općine Primošten 
zadužen za obračun i donošenje pojedinačnih rješenja o 
komunalnom doprinosu obavijestiti će sve podnositelje 
raspravljenih zahtjeva za oslobađanje plaćanja te žalbi 
te pozvati:

 - podnositelje uvjetno prihvaćenih zahtjeva iz točke 
2.b. da upotpune svoje pojedinačne zahtjeve najkasnije 
u roku od 30 dana  od dana primitka službene obavijesti 
ovlaštenog Službenika JUO Općine Primošten Službe za 
komunalne poslove zaduženog za obračun i donošenje 
rješenja o komunalnom doprinosu.

-podnositelja  dvaju zahtjeva iz točke 2.c.  kao vlas-
nika dvaju nekretnina ovlašteni službenik  pozvat će 
se  da se izjasni o svom odabiru za koju nekretninu će 
koristiti oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa  
što podrazumijeva plaćanje komunalnog doprinosa za 
preostalu nekretninu najkasnije, u roku od 15 dana  od 
dana primitka službene obavijesti ovlaštenog Službenika 
JUO Općine Primošten.

- podnositelje žalbe ad/3. i /7 da u roku od 15 dana  od 
dana primitka službene obavijesti ovlaštenog Službenika 
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JUO Općine Primošten prilože dokaze  u prilog tvrdnji 
koliko je svaki od njih opravdano i stvarno uložio u ko-
munalnu infrastrukturu na području Općine Primošten u 
smislu utvrđivanja konkretnog iznosa  sredstava kojima  
su  fi nancirali komunalnu infrastrukturu na području 
općine.

- podnositelja žalbe ad/4. koji je  već platio komu-
nalni doprinos nakon čega je zaključio da zadovoljava 
postavljene uvjete za oslobađanje od plaćanja da os-
obno pristupi u Ured Načelnika  radi defi niranja načina 
daljnjeg postupanja u svezi konkretnog iznosa plaćenog  
komunalnog doprinosa.

                                            
4. Zamolbe iz točke 1. ove Odluke i tabela popisa 

podnositelja zamolbi za oslobađanje od plaćanja komu-
nalnog doprinosa počevši od rednog broja 1. zaključno sa 
rednim brojem pedeset (50) uključujući sedam (7) žalbi 
te jednu (1) zamolbu za  umanjenje plaćanja preostalog 
dijela komunalnog doprinosa za iznos od 15%./, dakle  
ukupno pedeset osam (58) predmeta/ nalaze se u privitku 
ove Odluke i kao takva predstavljaju njen sastavni dio.

5. Pojedinačni zahtjevi koji se vezuju uz postavljene 
uvjete  odnosno koje je potrebno dodatnom  potrebnom 
dokumentacijom kompletirati na način opisan ovom 
Odlukom, ukoliko u ostavljenom  roku od 30 dana ne 
budu ispunjeni na odgovarajući način bit će odbijeni 
odnosno  odbačeni kao nepotpuni.

6. Obavezno je da u sklopu dokumentacije  pod-
nositelji predoče kopije osobne iskaznice za sve članove 
domaćinstva  koji žive u objektu za kojeg se traži bilo 
koji vid olakšice u svezi  plaćanja komunalnog do-
prinosa.

7. Ova Odluka stupa danom donošenja, a objavit će 
se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 363-05/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-04
Primošten,13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

65
Na temelju članka 391 Zakona o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima („Narodne novine“, broj  91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 
38/09, 153/09 i 143/12), članka 33. stavka 4. Zakona 
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora(„Narodne 
novine“ , broj 125/11) i  članka 33. Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/13 i 5/13) na prijedlog  Načelnika  Općine Primošten 
Općinsko vijeće Općine Primošten,  na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, utvrđuje

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE 
O POPISU 

poslovnih prostora u vlasništvu Općine 
Primošten namijenjenih za davanje u zakup

1. U Odluci o Popisu poslovnih prostora u vlasništvu 
Općine Primošten namijenjenih za davanje u zakup „ 
Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5 /14 i Ispravku 
Tajnika, Klasa: 940-0314-02/2 Ur.broj: 2182/02-03-15-2 
od dana 02. siječnja. 2015. god  koji će biti u objavi prvog 
narednog„ Službenog vjesnika Općine Primošten“  broj 
1/15, mijenja se članak 1. na način da se iza  dosadašnje 
točke  2. nastavlja popisnovom  točkom 3 koja glasi:

„ – čest. zgr. 965 k.o. Primošten  / prostori zgrade u 
B. Docu –  „Dom za stare i nemoćne“. 

2.Prijedlog Načelnika Općine Primošten sastavni 
je dio ovog Popisa i kao takav nalazi se u njegovom  
privitku. 

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

Klasa: 940-03/14-02/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-3
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

 66
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj  3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće  Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015.  godine, donosi

O D L U K U
o suglasnosti na prihvaćanje zamolbe 

DVD „PRIMOŠTEN“ za sudjelovanje u 
kupnji  vozila za potrebe društva

1. Općinsko vijeće Općine Primošten potvrđuje  Od-
luku Načelnika  o isplati donacije u iznosu od 48.750,00 
kuna(slovima: četrdesetosamtisućasedamstopedesetkun
a) DVD-u „PRIMOŠTEN“ iz Primoštena, Kamenar 2; 
OIB:36953580375 na ime fi nanciranja troška kupnje 
vozila OPEL VIVARO  diezel , snaga motora74 KW; 
radni obujam 1900m3 registriran do listopada tekuće 
godine    za potrebe  primoštenskih vatrogasaca u koji 
iznos je uključen i iznos 5% za plaćanje poreza na ku-
pljeno vozilo.

2. Isplata citiranog iznosa isključivo u svrhu iz točke 
1. ove Odluke obavit će se izravno na dostavljeni IBAN 
račun  DVD-a na broj: HR3524110061100026114. 
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3. Daje se suglasnost na sklopljeni Ugovor o donaciji, 
Klasa: 400-07/15-03/01; Ur.broj: 2182/02-02-15-3/1 od 
dana 11. veljače 2015. godine

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 04. veljače 2015. godine zaprimljena je zamolba 

DVD „PRIMOŠTEN“ iz Primoštena, naslovljena Općini 
Primošten Klasa: 400-07/15-03/01; Ur.broj 366-15-3 
pod brojem 431; kojom se isti obratio s pozivom za fi nan-
cijsku podršku pri zajedničkoj kupnji neophodnog vozila 
OPEL VIVARO  diezel , snaga motora74 KW; radni 
obujam 1900m3 za potrebe DVD-a „PRIMOŠTEN“. 
Tip i model automobila odgovaraju redovitim aktivnos-
tima vatrogasaca koji su  ostali bez svog vatrogasnog 
vozila prilikom  vatrene stihije koja je zadesila prije 
par godina predio Bilo u Primoštenu. U prilog tvrdnji 
uz zamolbu su priložili Predugovor o kupnji motornog 
vozila   ovjeren kod Jav. bilj. Zorana Jelavić iz zagreba 
pod posl. br. OV-1175/15 O DANA 11.02.2015.godine  
uz napomenu da DVD sudjeluje sa svojih 30.000,00 
kuna koje ima trenutno na svom računu.Na naprijed 
opisan način, na teret Posebnog dijela Proračuna Općine 
Primošten za 2015 ., godinu., godinu („Službeni vjesnik 
Općine Primošten„ broj 5/14) Razdjela 001 – Jedinst-
veni upravni odjel; Program 1014; aktivnosti  A100001 
DVD Primošten,  R146-1; broj i konta 3821 –kapitalne 
donacije  - za nabavu kombi vozila i plaćanje poreza 
odobren je ukupni  iznos od 48.750,00 kuna. 

Klasa: 400-07/15-03/01
Ur.broj: 2182/02-02-15-3/1
Primošten, 13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka  33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10.sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Zapisnika  sa odlukama  

Skupština  „Bucavac„d.o.o.

1.Općinsko Vijeće Općine Primošten prihvaća 
Zapisnik  sa odlukama 01. sjednice  1. Skupštine  „Bu-
cavac„ d.o.o.održane dana 10. veljače 2015. godine 
te ujedno daje suglasnost na novi Pravilnik o radu  
temeljem članka 26. Zakona  radu ( „Narodne novine“, 
broj 94/14).

2.Općinsko Vijeće Općine Primošten prihvaća 

Zapisnik  sa odlukama   02. sjednice Skupštine  „Buca-
vac„ d.o.o.održane dana 109. prosinca 2014. godine te 
ujedno daje suglasnost na Plan nabave za 2015.

3. Zapisnici s odlukama  sjednice iz točke 1.i 2.  ove 
odluke sastavni su dio ove Odluke i kao takvi nalazi se 
u njenom privitku.

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

Klasa:601-07/15-01/01
Ur.broj:2182/02-01-15-4
Primošten, 13. veljače2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten,  na  10. sjednici, od 
13. veljače 2015.  godine, donosi

ODLUKU
o suglasnosti na Dopunu
 Cjenika  grobnih usluga

1.Općinsko vijeće prima na znanje i daje suglasnost 
na Dopunu Cjenika grobnih usluga na način da se ista 
nadovezuje na  prethodno dobivenu  suglasnost Odlukom 
Općinskog vijeća o suglasnosti  na  povećanje cijena 
usluga ukopa odnosno  korištenja grobnog mjesta  na 
grobljima Općine Primošten „ Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ broj 7/13).

 2. Ova suglasnost na dopunu Cjenika  grobnih usluga 
daje se sukladno  Odluci  I. Skupštine  komunalnog 
poduzeća « Bucavac « d.o.o.Ur.broj: 19/2015 od  dana 
10. veljače 2015. godine, na način da:

-  cijena polaganja urne u grobnicu  iznosi 700,00 
kuna 

-   cijena troškova ekshumacije  u drugu grobnicu 
iznosi 700,00 kuna.

Naprijed utvrđeni iznosi su sa uračunatim PDV-om.

3.Naprijed citirana Odluka iz točke 1.   i  Dopuna 
Cjenika sastavni su dio ova Odluke  i kao takvi nalaze 
se u  privitku u iste.

4.Odluka će sukladno članku 21. stavku 6. biti 
dostavljena Komunalnom poduzeću „BUCAVAC„  
d.o.o. te    nadležnom  ministarstvu  i  županijskom 
uredu u čijem  su djelokrugu   predmetni poslovi  gos-
podarstva.
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5.Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom  vjesniku Općine Primošten”, a 
primjenjuje se od dana 01. ožujka 2015. godine.

 
Klasa: 363-01/13-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-4
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

69
Na temelju  Zakona  o porezu na  dobit (“Narodne  

novine“, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 
22/12, 148/13 i 143/14) , Pravilnika o porezu na dobit 
(“Narodne  novine“, broj  95/05, 133/07, 156/08,146/09,  
123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14  i 157/14) 
članka  33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“,  broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 10.sjednici, od 13. veljače 2015. 
godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Odluke  „Bucavca „d.o.o.

o vrijednosnom usklađivanju i otpisu 
potraživanja od Općine Primošten

1. Općinsko Vijeće Općine Primošten prihvaća Od-
luku  „Bucavca „d.o.o. o vrijednosnom usklađivanju i 
otpisu potraživanja od Općine Primošten od dana 12. 
siječnja 2015. godine   konkretno nenaplaćenog duga 
iz 2013. godine .

2. Odluka „BUCAVCA“ d.o.o. iz točke 1  ovog  
Zaključka sastavni je dio ove Odluke i kao takva nalazi 
se u njegovom privitku.

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

Klasa:400-08/15-03/01
Ur.broj:2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od13.
veljače 2014. godine, donosi

 ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe 

Biskupije šibenske Župe Sv. Jeronima

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o prihvaćanju zamolbe Biskupije Šibenske Župe Sv. 
Jeronima iz Primoštena Burnjeg, Primošten stanovi, 
Krčulj,  Gašperovi 15, OIB: 03390024745, o poklanjanju  
Župi starog dotrajalog vozila DVD-a - Kombi ŠI 615 Z 
/šasija WV 2Z22 25ZLH 084325/ koje je za otpis koji 
će poslužiti za rezervne dijelove vozilu istog tipa kojeg 
Župa već ima i koristi za prijevoz za svoj potrebe.

2. Predaja u posjed starog vozila DVD-a iz točke 
1. ove Odluke naknadno će se obaviti osobno Župniku  
Dominiković a sve sukladno dogovoru s DVD 
“PRIMOŠTEN“-om. 

3. Svoje će međusobne odnose će strane regulirati 
trostranim posebnim ugovorom.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 04. veljače 2014 . godine Općini Primošten 

obratio se zamolbom Župnik Jakiša Dominiković  ispred 
Biskupije Šibenske Župe Sv. Jeronima iz Primoštena 
Burnjeg, Klasa. 402-08/15-02/03; Ur.broj: 314-15- 
zaprimljenom pod službenim brojem 430  tražeći od 
općine da izađe u susret na uobičajen način  Župe Sv. 
Jeronima. 

Obraćajući se Župnik  Dominiković  naglasio 
je  da župa raspolaže  vozilom  istog tipa. Budući je 
općina  potpomogla većim  dijelom nabavku novog 
vozila za potrebe DVD „PRIMOŠTEN“ a stro vozilo 
društva je dotrajalo i za otpis,  poslužit će za rezervne 
dijelove vozilu istog tipa kojeg Župa već ima i koristi 
za prijevoz za svoj potrebe. Budući je općina  prilikom  
dogovora oko realizacije kupnje novog vozila DVD 
„PRIMOŠTEN“ već imala službeno zaprimljenu zamo-
lbu Župe Sv. Jeronima  isti je podržao namjenu starog 
vozila za rezervne dijelove.

Slijedom iznijetog Općinsko vijeće donijelo je napri-
jed citiranu Odluku.

Klasa: 402-08/15-02/03
Ur.broj: 2182/02-01-15-15/1
Primošten, 13.veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 18. stavka3. Zakona o javnoj 

nabavi (“Narodne novine”, broj  91/11, 83/13, 143/13 
i 13/14)- Odluka USRH) odnosno članka 8. stavka 1. 
Pravilnika o provedbi postupaka  nabave bagatelne  
vrijednosti („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) 25. stavka 1 i članka 31. Zakona 
o javnoj nabavi (“Narodne novine”,  broj 90/11, 83/13, 
143/13 i 43/14) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj 3/013 i 
5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sje-
dnici, od 13. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU
o fi nanciranju nabavke elektro vozila 

za potrebe „BUCAVCA“ d.o.o.

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku o 
fi nanciranju nabavke četiri homologizirana elektrovozila 
za potrebe „BUCAVCA“ d.o.o.

2. Predmet nabave iz stavka 1. ove Odluke konk-
retno se odnosi na nabavku dva teretna i dva putnička 
elektro vozila. 

 3. Općinsko vijeće  ujedno donosi Odluku o preba-
civanju postupka  nabave za opisana vozila sukladno 
ovoj Odluci sa Općine Primošten kao Javnog Naručitelja  
na „BUCAVAC“ d.o.o. koji će kao Sektorski Naručitelj  
pripremiti i provesti kompletan odgovarajući  postupak  
nabave bilo da je riječ o raspisivanju javnog natječaja, 
kao otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti 
koji će biti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave RH s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj 
nabavi roba odnosno odgovarajućeg postupka bagatelne 
nabave sukladno odredbama  internog akta - Pravilnika 
o provedbi postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 
3/14 i 4/14) u namjeri sklapanja Ugovora o kupnji vozila 
o čemu će po obavljenom pregledu, ocjeni i odabiru 
Ponuditelju - Isporučitelju vozila  obavijestiti Općinsko 
vijeće Općine Primošten radi dobivanja naknadne su-
glasnosti.

4. „BUCAVAC“ d.o.o. Sektorski je Naručitelj  
sukladno članku 6. Zakona o javnoj nabavi, kojem je 
općina 100% postotni vlasnik i osnivač  a djelatnost 
koju obavlja na području općine  su poslovi koji se 
odnose na tekuće i investicijsko održavanje komunalne 
infrastrukture  objekata i javnih površina u vlasništvu 
Općine Primošten uključujući i prikupljanje i odvoz 
smeća što je sukladno barem jednoj od  djelatnosti za 
koje je društvo registrirano.

5. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1.u cijelosti 
osigurava Proračun  Općine Primošten  na način  što 
se „BUCAVAC“ d.o.o. obvezuje  povući maksimalno  
moguć iznos bespovratnih sredstava FZOEU prema  
uvjetima njegovog natječaja.

6. Odluku o odabiru odnosno Obavijest o odabiru 
ponude kao i Ugovor o nabavi roba „BUCAVAC„ d.o.o. 
će proslijediti naknadno Općinskom vijeću radi davanja 
suglasnosti na istog.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 934-01/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 3. stavka 4., 5.,6. i 9. i članka 4. 

st.1.  Zakona o komunalnom gospodarstvu  («Narodne 
novine«, broj 36/33, 70/97, 128/99, 129/00, 59/01, 26/03- 
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04–Uredba Vlade, 178/04, 
38/09,79/09, 49/11 i 144/12) i članka 33.Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. 
sjednici, od 13.veljače 2015. godine, donosi

O D L U K A
o fi nanciranju Programa čišćenja javnih 
i zelenih površina Komunalnog poduzeća 

„Bucavac„d.o.o. za 2015. godinu 

Članak  1.
Općinsko vijeće prihvaća Program čišćenja javno 

prometnih i zelenih površina na području Općine 
Primošten za 2015 godinu 

Članak  2.
Program iz članka 1, ove Odluke  fi nancira se iz 

Proračuna  Općine Primošten za 2015. godinu.

Članak  3.
 Program Komunalnog poduzeća „Bucavac„ d.o.o. 

iz točke 1 ove Odluke sastavni je njen dio i kao takav 
se  nalazi u privitku istog.

Članak  4.
Odluka stup na snagu osmog dana od dana ob-

jave a objavit će se  u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten”.

Klasa: 363-02/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 13. veljače  2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 3. stavka 4., 5.,6. i 9. i članka 4. 

st.1. . Zakona o komunalnom gospodarstvu    („Narodne 
novine“,  broj, 36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 
70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 
82/04, 110/04 – Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 
153/09,  49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 
i 147/13)  i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 3./13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na  10. sjednici, od 
13. veljače 2015.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog plana 
Komunalnog poduzeća „Bucavac„ 

za 2015. godinu

Članak  1.
Općinsko vijeće prihvaća Financijski plan  Komu-

nalnog poduzeća „Bucavac„ za 2015. godinu fi nanciran 
od strane  Općine Primošten.

Članak  2.
Program Komunalnog poduzeća „Bucavac„ iz točke 

1 ovog  Zaključka  sastavni su njegov dio i kao takvi 
nalaze se u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku 

Općine Primošten”.

Klasa: 363-02/15-01/05
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten,  13. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/013 i 
5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjed-
nici, od 13. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU
o fi nancijskoj pomoći obitelji  

Zlate Marinov / Matulove/ iz Primošten

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Od-
luku o ovlaštenju Načelnika Stipe Petrina da Odlukom 
načelnika utvrdi i odobri iznos jednokratne novčane 
namijenjene pomoći obitelji Zlate Marinov / Matulove/ 
koja ima teško bolesnog supruga.

2.Isplata  jednokratne novčane pomoći izvršit će se 
na naknadno priloženi IBAN račun  što će se defi nirati 
posebnom odlukom načelnika.

3.Svoje će međusobne odnose obje strane regulirati 
posebnim ugovorom.

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Netom prije današnje sjednice Općinskog vijeća 

Načelniku Općine Primošten osobno se obratila s 
pozivom za fi nancijskku pomoć primoštenka Zlata Ma-
rinov / Matulova/ koja moli da se fi nancijski pomogne 
njenoj obitelji u kojoj je suprug teško bolestan. Obitelj 
se nalazi u nezavidnoj situaciji i bez podrške i razumije-
vanja sa strane teško da se može nositi s problemima.

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog dijela 
Proračuna Općine Primošten za 2015., godinu, sukladno 
ovlaštenju Općinskog vijeća posebnom Odlukom 
Načelnik će odobriti konkretan iznos novčane pomoći 
a po službenom zaprimanju svih potrebnih podataka  
donijeti odgovarajuću Odluku.

Klasa: 400-08/15-02/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-12
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________
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Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten”,  broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 10. sjednici, od 
13. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKA
u svezi vodomjerila na Trgu Don Ive Šarića 

kojeg Općina Primošten ne koristi

1. Općinsko vijeće donosi Odluku o skidanju sat 
od vode – vodomjerila na lokaciji Trg Don Ive Šarića  
kojeg Općina Primošten ne koristi.

2. Temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora 
sklopljenog dana 08.05.2002. godine  i  Aneksu  Ugo-
vora o zakupu poslovnog prostora,Klasa: 372-03/11-
05/1; Ur.broj: 2182/02-02- 11-1, od dana 17. prosinca 
2010. godine - za poslovni prostor prizemlja čest. zgr. 
1309,    kao i  Ugovora o zakupu poslovnog prostora,  
Klasa:  372-01/09-01/4 ; Ur.broj: 2182/02-02- 09-5/4   
sklopljenog dana 16.12.2009 godine –za prostor prvog 
kata čest. zgr. 1309 k.o.  Primošten,.

3. Općinsko vijeće sukladno utvrđenom u točki 1. 
ove Odluke poduzima odgovarajuće mjere u namjeri 
da Zakupnika poslovnog prostora „KRISTINU“ 
d.o.o.potakne na  ispunjenje  preuzetih obveza asve:

a/ sukladno članku 9. Ugovora o zakupu poslovnog 
prostora sklopljenog dana 08.05.2002. godine  i Aneksu 
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Ugovora o zakupu poslovnog prostora, Klasa: 372-
03/11-05/1 ; Ur.broj: 2182/02-02-11-1, od dana 17. 
prosinca 2010. godine kojim se obvezala kao Zakupnik 
prostora u prizemlju čest. zgr. 1309 k.o. Primošten 
ugraditi o svom trošku zasebno mjerilo između ostalog 
za vodu kao  to da će redovito i na vrijeme plaćati  sve 
račune  u svezi predmetnog prostora, između ostalog i 
potroška vode. 

 b/  sukladno članku 6. Ugovora o zakupu poslovnog 
prostora,  Klasa: 372-01/09-01/4 ; Ur.broj: 2182/02-02
-09-5/4, sklopljenog dana 16.12.2009 godine kojim se 
obvezala kao Zakupnik prostora prvog kata čest. zgr. 
1309 k.o. Primošten pored zakupnine plaćati u cijelosti 
i sve račune  u svezi potroška struje prema  potrošnji 
iskazanoj na posebnom brojilu, na temelju ispostavljenih  
računa  HEP-a i vode na temelju računa  „Vodovoda i 
odvodnje“ d.o.o..

4. Zadužuje se Načelnik općine Primošten da u  
ime Općine Primošten podnese  zahtjev za iskapčanje  
vodomjerila  iz točke 1. ove Odluke naslovljen na 
„VODOVOD I ODVODNJU“ d.o.o. iz Šibenika, Zvoni-
mirova 50. 

5. Zahtjev iz točke 4. ove Odluke ponijet će se u 
roku od 15 dana od dana dostave  pismene  obavijesti 
Općine Primošten Kristini d.o.o. o namjeri skidanja 
vodomjerila kojeg Općina Primošten ne korist za vlastite 
potrebe nego ih isključivo koristi Zakupnik navedenih 
poslovnih prostora. Službenu Obavijest Kristini d.o.o. o 
opisanoj namjeri, dostavit će Pravna služba JUO Općine 
Primošten u najkraćem mogućem roku.

6.  Za slučaj da se Kristina d.o.o. u ostavljenom  roku 
ne obrati „Vodovodu i odvodnju“ d.o.o.   radi ugradnje 
posebnog vodomjerila  sama će se onemogućiti da se ne 
mogne baviti  djelatnošću u svrhu za koju je poslovni 
prostor zgrade 1309 k.o. Primošten uzela u zakup, 
čime će izravno isprovocirati raskid konkretnih ugo-
vora a obaveze koje je preuzela temeljem  istih ostaju 
do daljnjeg sve do konačnog  podmirenja zakupnine  
te svih  ispostavljenih  računa  HEP-a  i„Vodovoda i 
odvodnje“ d.o.o. kako je to citiranim Ugovorima bilo 
i ugovoreno.

7.  Svi Ugovori o zakupu iz točke 2. sastavni su dio 
ove Odluke i kao takvi nalaze se u privitku iste  

 8.  Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 740-06/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-23/2
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________

II.
OPĆINSKI NAČELNIK

1
Na temelju članka 35. st.1 i čl. 391 Zakona o 

vlasništvu u drugim stvarnim pravima («Narodne 
novine», broj 91/96, 68/98137/99, 22/00, 73700, 
114/01, 79/06,141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12 ), 
članka 45.Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), načelnik Općine 
Primošten, dana 02. prosinca 2014. godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za natječaja za  
prodaju  starog službenog vozila Renault 

Lagune reg. ozn. ŠI 613 BZ

Članak 1.
Sukladno Odluci Načelnika o prodaji  starog 

službenog vozila („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj 5/14) i Zaključku Općinskog vijeća  o rashodovanju  
starog službenog vozila „Renault Lagune“ („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 5/14) za potrebe 
pripreme i provođenja postupka prodaje  Renault Lagune 
reg. oznaka ŠI 613 BZ, objavom Javnog poziva u sastav 
Povjerenstva imenuju se :

 - Iris Ukić Kotarac – za predsjednika,
 - Milena Pleić – za člana i 
 - Dijana Rinčić– član.

Članak 2.
Odluka iz točke 1. ovog rješenja sastavni je njegov 

dio i kao takva nalazi se u privitku istog.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:406 -08/14-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-14-5
Primošten, 02.  prosinca 2014. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

2   
Na temelju članka 35 stavaka 1. i članka 391  

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 i 38/09), članka 
33.Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten«, broj 3/13 i 5/13) i članka 5. stavka 3. Odluke 
o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u 
vlasništvu Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten«, broj 7/13), načelnik Općine Primošten, 02. 
prosinca 2014. godine, donosi
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RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje 

natječaja za prodaju dijelova 
nekretnine označene kao čest. zem. 2069/1 

k.o. Primošten

Članak 1.
U Odluci Općinskog vijeća o prodaji nekretnine 

označene kao čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, 
Klasa: 944-18/14-01/3; Ur.broj: 2182/02-01-14-2, od 
21.studenog 2014. godine za određene dijelove nekret-
nine i to: 1/ dijela nekretnine neposredno ispred čest. 
zgr. 1025 u privatnom vlasništvu, 21 dijela nekretnine 
neposredno ispred čest. zgr. 997 u privatnom vlasništvu 
i 3/dijela nekretnine u površini od81m2, u sastav Po-
vjerenstva se imenuju :

- Iris Ukić Kotarac - za predsjednika,
- Dijana Rinčić - za člana i
- Ante Bogdan - član.

Članak 2.
Odluka iz točke 1. ovog rješenja sastavni je njegov 

dio i kao takva nalazi se u privitku istog.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 944-18/13-01/3
 Ur.broj: 2182/02-02-14-3 
Primošten, 02. prosinca 2014.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

3
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13i 
13/14) i članka 45. Statuta Općine Primošten („ Službeni 
vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Načelnik 
Općine Primošten, dana 03. prosinca 2014. godine, 
donosi

ODLUKU
o zajedničkom  fi nanciranju radova na 

uređenju prometnice  nakon 
izgradnje  kanalizacijskog kolektora na 
dijelu županijske ceste od magistrale do 

Aurore – u Primoštenu

1.Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o 
zajedničkom  fi nanciranju radova na uređenju pro-
metnice  nakon izgradnje  kanalizacijskog kolektora 
na dijelu županijske ceste od magistrale do Aurore – u 
Primoštenu.

2. Prebacuje se postupak bagatelne nabave sa Općine 
Primošten na Primošten odvodnju kao Isporučitelja 
usluge javne odvodnje na području na području općine 
koji se izvode sukladno Rješenju Županijske uprave 
za ceste,Klasa:340-09/14-04/65; Ur.broj: 2182/1-04
/3-14-02-5 od dana 03. prosinca 2014. godine. a koje 
će Isporučitelj obuhvatiti vlastitim Planom nabave za 
2014. godinu. 

3.Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke“ 
PRIMOŠTEN ODVODNJA“d.o.-o.  će pripremiti i 
provesti sukladno svom  internom aktu postupak bag-
atelne nabave s  namjerom sklapanja Ugovora o bagatel-
noj nabavi s najpovoljnijim odabranim ponuditelje. 

4. Obvezuje se „PRIMOŠTEN ODVODNJA“ 
Ugovor s Izvođačem predmetnih  radova prezenti-
rati Općinskom vijeću na jednoj od narednih redovnih 
sjednica Općinskog vijeća  radi naknadne suglasnosti 
za istog.

5. Sredstva za fi nanciranje   konkretne kapitalne 
pomoći osigurava Proračun Općine Primošten.

6.  Opć ina  P rimošten i  “PRIMOŠTEN  
ODVODNJA“d.o.o. svoje će međusobne odnose 
regulirati posebnim ugovorom koji će se objaviti u 
Registru sklopljenih ugovora Općine Primošten  koja 
je javno objavljuje  na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr.

       
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:340-09/14-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-14-1
Primošten, 03. prosinca 2014. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

4
Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13) 
sukladno članku 2. Odluke o stipendiranju učenika i 
studenata  sa područja Općine Primošten  („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 7/13) i Odluci 
Općinskog vijeća Općine Primošten o visini  stipendije 
učenika i studenata sa područja Općine Primošten za 
2014 („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 7/13),  
Načelnik Općine Primošten, dana 30. prosinca 2014. 
godine, donosi

O D L U K U
o broju i vrsti stipendija

 za školsku odnosno
 akademsku godinu 2014/2015
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1. Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o dodi-
jeli ukupno osam (8) stipendija i to četiri (4) učeničke 
i četiri (4) studentske stipendije u školskoj odnosno 
akademskoj 2014/2015 godini.

2.  Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine 
Primošten o visini  stipendije učenika i studenata sa 
područja Općine Primošten za 2014 („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 7/13)  a koji se prijave na 
natječaj i ispunjavaju propisane uvjete i kriterije za 
dodjelu stipendije po Korisniku iznos stipendija iz točke 
1. ove Odluke ostaje nepromijenjen tako da za redovite 
učenike srednjih škola iznosi 300,00 kuna ( slovima: 
tristokuna)   dok  za redovne  studente iznosi  800,00 
kuna ( slovima: osamstokuna).

3. Zadužuje se Pravna služba Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Primošten za pripremu  Natječaja za 
dodjelu predmetnih stipendija za potrebe raspisivanja 
istog.

4. Stipendije se isplaćuju za 12 mjeseci. 

5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 604-02/14-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-14-01
Primošten, 30. prosinca 2014.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

5
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine”, broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13 – proč. tekst) i članku 47. stavku 1. Statuta Općine 
Primošten („Službeni  vjesnik Općine Primošten “, broj 
3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten, podnosi

 POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA OPĆINE 

PRIMOŠTEN za razdoblje od 
01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine

I. UVODNE NAPOMENE

Ovim Izvješćem, službeno jedanaestim po redu 
koje kao Nositelj izvršnog tijela podnosim Općinskom 
vijeću Općine Primošten - u zakonom predviđenom 
roku, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj, područnoj 
(regionalnoj) samoupravi i odredbama Statuta Općine 
Primošten, Načelnik  ispunjava svoju zakonsku obvezu 
na način da dajem prikaz i osvrt na ono što je realizirano 
ili je još u tijeku, u vremenskom razdoblju druge polov-
ice odnosno od početka srpnja do konca lipnja tekuće 
2014. godine.

Predmetnim izvješćem nastavlja se kontinuiran slijed 
redovitog izvješćivanja kako to važeći pravni propisi 
nalažu a isto će kao akt Načelnika biti objavljeno u 
službenom općinskom glasilu  broju 1/15 .

II.  PRIPREMA OPĆIH AKATA

U konkretnom razdoblju a u nastavku suradnje 
sa Službom Tajništva, Pravnom službom i Službom 
računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten, pripremio sam više prijedloga općih 
akata među kojima su opći akti redoslijedom kako 
su donošeni te objavljivani tijekom tekuće godine u 
vlastitom službenom glasilu “Službenom vjesniku 
Općine Primošten“  počevši od broja 1/14 i zaključno s 
brojem 5/14. uz napomenu da je riječ o  objavama  do 
datuma 01. prosinca koji datum nosi upravo posljednji 
prošlogodišnji peti broj glasila. Novina je što smo po 
prvi put u našem glasilu počeli objavljivati interne 
akte našeg novoosnovanog poduzeća „PRIMOŠTEN 
ODVODNJA“ d.o.o. kojefuncionira na zadovoljstvo 
svih nas. Kada  kažem da stvarno „postoji“ to znači 
da se sredstva ubirana na ime nakanade za razvoj  već 
usmjeravaju u projekte  komunalne infrastrukture na 
području naše općine. Misli e na građenje kanalizacijske 
i vodovodne mreže što je za potrebe svih nas.  Tijekom 
drugog polugodišta prethodne godine predstavničko 
tijelo Općine Primošten ,  donijelo je do konca prosinca 
ukupno 247 odluka, što općih  ili pojedinačnih akata. 
Svi akti reprezentativno su objavljeni na našoj službenoj 
web stranici kroz pregled citiranih brojeva „ Službenog 
vjesnika Općine Primošten Kao i svi prethodni isti su 
bez ikakve rezerve i izuzetka 24 sata dostupni svim 
zainteresiranim poradi uvida u njihov sadržaj.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, kako je 
to već pregledno iznijeto Općinskom vijeću Općine 
Primošten, Proračun Općine Primošten za 2015. godinu 
i projekcijama za 2016. i 2017. godinu s Odlukom  
o izvršenju istog , na vrijeme i prije  blagdanskog 
raspoloženja bio  donijet 21. studenoga 2014.godine na 
9. redovnoj sjednici Općinskog vijeća. Isti fi nancijski 
akti  objavljeni su u posljednjem prošlogodišnjem broju 
općinskog glasila „ Službeni vjesnik Općine Primošten 
broj 5/14 zajedno sa Planom razvojnih programa za 
2015. s projekcijom za 2016. i 2017. godinu te Odlukom 
o izvršenju Proračuna za 2015. godinu. Navedeni opći 
akt ima poseban fi nancijski značaj. Isti su u primjeni 
tijekom ovog  vremenskog razdoblja. Sazreli su uvjeti 
za rebalans jer je u samom startu, kako se to u praksi  
redovito zbiva radi povećanog opsega poslova koji se 
obavljaju,  bilo je nemoguće predvidjeti sve poteze i 
potrebe, ma koliko to mi htjeli. JUO je efi kasan i ažuran 
po pitanju praćenja predmeta i projekata.U njegovom sk-
lopu su svi godišnji Programi implementirani a prijedlozi 
su pripremljeni u suradnji sa Službom računovodstva 
Jedinstvenog upravnog odjela. 

Poseban osvrt zaslužuje kompletni dovršetak  
građenja  kapitalnog projekta Zdravstvene stanice u 
Primoštenu. Postupke javne nabave građenja vodovodne 
i kanalizacijske mreže ovo predstavničko tijelo svojom 
odlukom prebacilo je na novoosnovano poduzeće „ 
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PRIMOŠTEN ODVODNJU“ d.o.o . Naime, temeljem 
projektne dokumentacije koja ima za predmet građenje 
komunalne infrastrukture za naš Dom zdravlja. Predmet 
najnovijeg natječaja koji je usko povezan s Zdravstven-
om stanicom, konkretno građenje vodovodne i kanali-
zacijske mreže  na dijelu županijske ceste od magistrale 
do „AURORE“kanalizaciju za Z.S., bez kojeg je isti 
nezamisliv i nema  potpunu funkciju,  upravo je dat u 
rad  radi objave potrebnog natječaja odnosno Poziva za 
nadmetanje u Elektroničkom  oglasniku javne nabave 
RH. Vrijednost radova procijenjena je na 1.300.000,00 
kuna. Po provedenom postupku javne nabave odabrani 
najpovoljniji ponuditelj bio je i izvođač radova građenja 
Zdravstvene stanice u Primoštenu Izvođač Sanit gradnja 
d.o.o. iz Splita, temeljem Ugovora o javnim radovima 
građenja opisane infrastrukture. Priroda radova ned-
jeljiva je te su  opisani radovi bili predmetom jednog 
natječaja. 

Suglasno naprijed citiranom, Naručitelj je naručio 
a Izvođač se obvezao na izvođenje radova građenja 
Zdravstvene stanice u Primoštenu na k.č. 2189/3 k.o. 
Primošten, koji radovi se sastoje od: 1.pripremnih radova, 
2. zemljanih radova, 3. betonskih i armirano betonskih ra-
dova; 4.zidarskih, 5.izolaterskih, 6.radova suhe gradnje, 
7.kamenorezačkih radova 8.limarskih, 9.keramičarskih, 
10.podopolagačkih radova, 11.ličilačkih, 12. fasader-
skih, 13.stolarskih, 14. radova alumunijske bravarije 
i 15.bravarskih radova sve sukladno Z.O.P-u. 20/12 
T.D.20/12  Arhitektonskog projektnog biroa „KAPOV 
d.o.o. iz Splita i Potvrdi Glavnog projekta RH Šibensko 
kninske županije Upravnog odijela za prostorno 
planiranje

U međuvremenu    , odnosno prije nekoliko dana sk-
lopljena su dva nova Ugovora o pružanju usluga nadzora 
za potrebe građenja Zdravstvene stanice u Primoštenu. 
Angažirane su fi rme: Nabla d.o.o. za nadzor u području 
elektroinstalacija  te Tub d.o.o.  nad izvedbom strojar-
skih insrtalacija,  . obje iz Splita. Iste imaju sudjelovati 
u  stručno us kladu s važećim pravnim  propisima i 
normama.

U međuvremenu se zaključila priča s Općinom 
Rogoznica i kao takva ostala iza nas jer Općinsko vijeće 
Općine Rogoznica tako odlučilo. 

Kako sam to u više navrata već naglašavao, ako to 
bude htjela Gospe od Loreta,  zasigurno će biti projekt  
okrenut budućnosti Primoštena. Pred nama je još jedan 
udaran projekt kako sam to zadnjom prilikom najavio. 
Ovakvi i slični projekti ne trpe čekanje. Naime dio 
zemljišta koji nije uknjižen na RH drži nas u mjestu. 
Da bi smo mogli objaviti natječaj sukladno projektnoj 
dokumentaciji kojom  raspolažemo sukladno Idejnim 
rješenjem „ ARHEA“ d.o.o.iz Zagreba za projektiranje i 
planiranje, čeka se sređivanje imovinsko pravnih odnosa 
za dio nekretnine na kojoj bi se imali započeti pripremni 
radovi. Značenje projekta Spomenika Gospi od Loreta 
epohalnog je karaktera.  

Na područje prostorne regulative, sukladno odred-
bama najnovijeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji 
donijeto je više odluka redom kako u nastavku slijedi: 

Odluka o izradi   Izmjena i dopun UPU šireg područja 
naselja Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten„ 

u broj 1/14).
Odluka o donošenju V.  Izmjena i dopuna PPUO 

Primošten  „Službeni vjesnik Općine Primošten„ u broj 
4./14) s Ispravkom istog u broju 5/14

 Donijeta je Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna  
PPUO Primošten  „Službeni vjesnik Općine Primošten„ 
u broj 4/14) te Ispravak  Odluke o donošenju UPU Dolac 
u broju 5/14

U međuvremenu od posljednjeg Izvješća do dana 
podnošenja istog  objavljen je Javni poziv radi pri-
kupljanja prijedloga, primjedbi i mišljenja svih zain-
teresiranih i sudjelovanja u izradi Nacrta  VI Izmjena i 
dopuna PPUO Primošten

III.UPRAVLJANJE  FINANCIJAMA I IMOVINOM 
OPĆINE

U aktualnom razdoblju koje je predmet ovog. 
Izvješća realizirano je  korištenja javne površine na 
području Općine Primošten u 2014. godinu. Naknade 
od navedenog korištenja javnih površina po osnovi 
postavljanja štekata, postavljanja štandova i parkinga 
redoviti su prihod općine koji puni proračunsku blagajnu.
Planirano je realizirano, a ugovori se što nije ništa novo 
sklapaju po prethodnoj uplati najpovoljnijih odabranih 
ponuda za štandove. Za parkirno mjesto cijena naknade 
za sezonu defi nirana je odlukom ovog predstavničkog 
tijela. Sezonska naknada za parking mjesto na području 
Primoštena je ovisno o zonama  koje je utvrdilo općim 
aktom predstavničko tijelo naše općine, za prvu zonu 
iznosi 2.000,00 kuna; za drugu 1.500,00 kuna dok za  
treću zonu odgovara iznosu od 1.000,00 kuna.  Posebno 
ističem da se prihodi od štekata slijevaju u općinski 
proračun ali ne baš onim tempom kako bi to trebalo biti. 
Naime planirani prihod po zaduženju  korisnika javne 
površine za štekate temeljem sklopljenih Ugovora o zak-
upu javne površine  za tekuću godinu, prema službenim 
podacima računovodstva bit će prezentirano u Izvješću 
Službe računovodsta koje sam zatražio za potrebe uvida 
članova Općinskog vijeća u pravo stanje stvari. Pravo 
stanje stvari odnosi se na podatke  o dugovanjima  po 
osnovu štekata i zaduženja po novim  ugovorima za 
2014. .Praksa je pokazala da je uvijek riječ o popisu 
manje više istih dužnika.

Kao i svake godine do sada interes za korištenje 
javne površine u Primoštenu. Atraktivnost novouređenog 
frekventnog kraka koji seže sve do Bedema, inače je to 
potez  „Mala Raduča“  nije ni bio upitan,. Naime, ne 
treba posebno isticati koliko je utjecaj imao na ponuđene 
iznose naknada internom konkurencijom potencijalnih 
ponuditelja. Sudeći po broju poziva interes n jenjava i 
svake godine je sve veći. Prema službenoj evidenciji 
koju vodi Služba tajništva koja  inače provodi natječaj 
za dodjelu javne površine za svaku tekuću godinu,  ista 
raspolaže podatak o planirana četrdesetčetiri (44) ugovo-
ra za štandove za ovu sezonu . U vrijeme pripreme ovog 
izvješća već se ozbiljno radi na pripremama   natječaja za 
korištenje svih površina  tijekom  nastupajuće sezone.  

Po konačnom sklapanju ugovora isti će biti evi-
dentirani u Tabeli svih sklopljenih ugovora  tijekom 
2015.. Evidencija je nadalje krajnje transparentna i za 
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sve ostale ugovore na službenom web-u općine. Riječ 
je Ugovorima  obvezno pravnih odnosa; ugovorima o 
donaciji, sponzorstvu, bagatelnoj nabavi. Tabela će biti 
ažurirana u zakonskim rokovima po pitanju Ugovora o 
zakupu javnih površina za štekate i štandove/najmanje 
svaka tri mjeseca  a nastoji se ažurirati i češće/.

U slučajevima prodaje nekretninama u vlasništvu 
Općine Primošten apsolutno se poštuje dosadašnja 
praksa. Uvijek se obavezno ide na raspisivanje natječaja 
o prodaji po prethodnoj odluci ovog predstavničkog 
tijela.Nekretnina po običaju prvo bude identifi cirana 
od strane ovlaštenog geodeta sa svim potrebnim po-
dacima, pravna  služba odradi svoj dio te kontaktira za 
to ovlaštenog sudskog vještaka koji radi procijenjenu. 
To je isključivo stvar određenih pravila struke koja ima 
za rezultat procjenu vrijednosti konkretne nekretnine. 
Dakle, ovakvim postupanjem stvara se red u prostoru 
Općine Primošten a korisnik općinskog zemljišta voljan 
je na legalan način postati i njegov stvarni vlasnik. Ne 
dopušta se da kapital bude „ mrtav“ već bi se dobivena 
fi nancijska sredstva imala usmjeriti u pravcu novijih 
investicija čime bi se povećala vrijednost općinske im-
ovine. Tijekom prošle 2014. godine sklopljeno je ukupno 
pet (5)   Ugovora o kupoprodaji nekretnina u vlasništvu 
Općine Primošten.  Napominjem da je u prethodnoj go-
dini bilo pet realizacija i to jedna kupnja a ostale prodaje 
od strane općine:          

 a/ kupnja dijelova nekretnina označenih kao čest. 
zem. 1629/6 u površini od 167m2, i čest. zem. 1630/1 u 
površini od 162m2, obje k.o. Primošten, sve sukladno 
Kupoprodajnom ugovoru, Klasa:740-06/13-01/1; 
Ur.broj:2182/02-01-14-2 od dana 20. siječnja 2014. 
godine sklopljenog između Ivanke Čobanov rođ. Gobov 
kao prodavateljice i Općine Primošten kao Kupca; 

b/ prodaja  nekretnina u vlasništvu Općine Primošten, 
označenih kao čest. zem. 2189/1 u površini od 5197m2, 
čest. zem. 19657/3 u površini od 536m2, čest. zem. 
2189/2 u površini od 348m2 i čest. zem. 2423/7 u površini 
od 690m2, sve k.o. Primošten, sveukupno u površini od 
6771m2, prema Skici izmjere društva Infokarta d.o.o. 
iz Splita, Sukoišanska 25, ovlaštenog geodeta Silvija 
Bašić, dipl. ing., od siječnja 2013. godine, označeno 
točkama 1. – 19., a koje inače čine jedinstvenu cjelinu, 
na lokaciji „kod Aurore“.sukladno Kupoprodajnom ugo-
voru,  Klasa: 944-18/14-01/1; Ur.broj:2182/02-01-14-5 
od dana 17. prosinca 2014. godine,sklopljenog između 
Općine Primošten kao Prodavatelja i „TOMMY“ d.o.o. 
uz Splita, Domovinskog rata 93 - kao Kupca; 

 c/ prodaja dijela nekretnine označene kao dio čest. 
zem. 186/3 k.o. Primošten/ površine  81m2/ sukladno 
Kupoprodajnom ugovoru Klasa: 944-18/14-01/3; 
Ur.broj:2182/02-02-14-6 od dana 31. prosinca 2014. 
godine, sklopljenog između Općine Primošten kao Pro-
davatelja i Paška Furčić kao Kupca; 

 d/ prodaja dva dijela nekretnine označene kao di-
jelova  čest. zem.2069/1 k.o. Primošten/ površine 36 m2 
sukladno Kupoprodajnom ugovoru Klasa: 944-18/14-
01/3; Ur.broj:2182/02-02-14-10 od dana 31. prosinca 

2014. godine, sklopljenog između Općine Primošten kao 
Prodavatelja i Jagode Špoljarić kao Kupca;                 

Nadalje u praksi Općine Primošten postupaka prodaje 
državnog poljoprivrednog zemljišta na našem području 
nadalje nije bilo. 

IV. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

 Prošlu 2014. godine obilježili su postupci javne 
nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi „ Narodne 
novine 90/11i 83/13 te novim drugim izmjenama u 
broju 143/13 i 43/14 –USRH, koji će ovog tjedna biti 
objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
Narodnih novina.  Sklopljeni su Ugovor o zajedničkom  
fi nanciranju radova za izgradnju  objekta Rekonstrukcija  
vodoopskrbnog cjevovoda za Dom zdravlja u Primošten 
te Ugovor o zajedničkom  financiranju radova na 
izgradnji  Produžetka vodovodne mreže u Primoštenu 
u predjelu Rupe- Gornja i Donja cesta.

Za radove građenja vodovodne i kanalizacijske 
mreže  na dijelu županijske ceste od magistrale do 
„Aurore“koji postupak javne nabave kojeg je proveo kao 
Sektorski Naručitelj Isporučitelj usluga javne odvodnje 
„PRIMOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o. sukladno Odluci 
Općinskog  vijeća Općine Primošten o građenju vodo-
vodne i kanalizacijske mreže na dijelu Županijske ceste  
od magistrale do „ Aurore „ za ZS te Odluci Načelnika 
Općine Primošten o prebacivanju postupka javne na-
bave na PRIMOŠTEN ODVODNJU“ d.o.o. za  radove 
građenja vodovodne i kanalizacijske mreže na dijelu 
županijske ceste od magistrale do „Aurore“,Klasa: 360-
02/14-01/3; Ur.broj: 2182/02-02-14-1/1 od dana  28. 
srpnja 2014. godine.

 Sukladno provedenom otvorenom postupku javne 
nabave s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj na-
bavi radova pod Evidencijski broj nabave Sektorskog 
Naručitelja: E-MV/ 2014 - 01pod Brojem objave iz 
Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina 
2014/S 005 – 0038179 od dana 06. kolovoza 2014., 
po javnom otvaranju ponuda i obavljenom pregledu 
i ocjeni istih kao odabrani najpovoljniji Ponuditelj a 
samim  tim i odabrani Izvođač radova je„SANIT grad-
nja“ d.o.o. iz  Splita, Dubrovačka 61, MB: 0246115 
OIB:84791147642   postupak upravo je pravi primjer 
iz prakse  jer je pokazatelj obostranog interesa Općina 
primošten i Vodovod i odvodnje „ d.o.o. koji se ne mogu 
baš pohvaliti uspješnom  suradnjom Upravo danas  
planiran je službeni sastanak u prostorijama Vodovod i 
odvodnje „ d.o.o. iz Šibenika po pitanju doznačavanja 
prikupljenih fi nancijskih sredstava  u međuvremenu pri-
kupljenih na ime naknade za razvoj. Naime, „Vodovod 
i odvodnja“ nastavila je doznačavati sredstva kojima 
bi općina fi nancirala  svoju komunalnu infrastrukturu. 
Odnosi nisu za pohvalu od kad je god došlo dio smjene 
trenutno aktualnog vodstva vodovoda za razliku od pre-
thodnog perioda kada je suradnja bila , čak bi se moglo 
reći i uspješna između obaju strana. Naime, za potrebe  
produžetka vodovodne mreže šibenski vodovod nije 
pristao  fi nancirati iznosom od cca 100.000,00..kuna 
vodovodne radove pod kojima se podrazumijeva materi-
jal, montaža i usluge nadzora. Postavljena je kanalizacija 
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dok će se ponovno radit zahvati  kada  druga strana  upali 
zeleno svijetlo za prethodno opisano. Općini su vezane 
ruke i e po prvi put a sve to na štetu svih nas zajedno. 
Sudjelovanje Vodovoda iz Šibenika redovito  uključuje 
radove montaže i  pružanja usluga stručnog nadzora.

Ovogodišnja nabava u znaku je realizacije mod-
ernizacije javne rasvjete u Primoštenu primjenom 
mjera  energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog 
onečišćenja. U navedenom postupku uspješno smo 
osigurali za potrebe modernizacije javne rasvjete 40% 
ukupne vrijednosti sklopljeNog Ugovora o javnoj nabavi 
roba koji je po prvi put kao postupak javne nabave bio 
u objavu u Službenom listu EU. 

Predmet provedenog postupka javne nabave interne 
oznake JN 2/14 iz stavka 1. ovog članka za kojeg je po 
izvršnosti Odluke o odabiru sklopljen Ugovor o javnoj 
nabaavi.

Predmet iz ovog Ugovora u isto vrijeme predmet Ugo-
vora o zajedničkom fi nanciranju energetske učinkovitosti 
sklopljeno  između  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost (u daljnjem tekstu: FZOEU)  i Naručitelja, 
Klasa: 310-34/13-03/131; Ur.broj: 2182/02-02-14-14 
od dana 18. veljače 2014. godine, sklopljenog  tijekom  
samog trajanja konkretnog postupka javne nabave tako 
što je sukladno članku 12. citiranog ugovora, njegov 
sastavni dio Troškovnik ( kao Prilog 1.)  

Troškovnik je prihvaćen uz Idejni projekt T.D. 
E-107/13 „Volt- ing“ d.o.o. „ travanj 2013. na natječaj 
FZOEU na kojeg je dobio pisanu suglasnost istog prije  
službenog pokretanja konkretnog postupka javne nabave 
te 4. da je Troškovnik iz dokumentacije za nadmetanje za 
provedeni postupak JN 2/14 identičan  u svim stavkama  
Troškovniku koji predstavlja prilog Ugovora FZOEU i 
Naručitelja. Navedeni Troškovnik je kao takav mjero-
davan  za provedeni postupak javne nabave i tehničku 
provedbu projekta /zaprimljen u Fond pod Klasom: 
310-34/13-03/131; Ur.broj: 2182-13-5 od datuma 31. 
listopada 2013. godine/.

Cilj  projekta modernizacije  je energetska učinkovitost  
( smanjenje potrošnje  električne energije) uz zadovoljen-
ja svih  svjetlotehničkih  normi te smanjenja emisije 
CO2 u okoliš. 

Sukladno utvrđenom  stavkom 1. ovog Ugovora, 
Isporučitelji se obvezuju isporučiti i ugraditi proizvode  
koje su ponudili u zajedničkoj ponudi, određenog tipa i 
oznake čije tehničke karakteristike odgovaraju opisu iz-
nesenom u specifi kaciji , sve sukladno svjetlosnoj efi kas-
nosti svjetiljke sa ukupnim L.O.R.( efi kasnosti) svjetiljke 
na način da  iste zadovoljavaju  zadane karakteristike i 
parametre iz Troškovnika  iz članka  2. stavka2. točke 
3.o 4. ovog Ugovora a koje zadovoljavaju sve uvjete iz 
priloženog svjetlo tehničkog proračuna u papirnatom  
obliku kao i onog  koji je analiza  dostavljenog CD 
pokazala,  a oba su kao takva sastavni dio prihvaćene i 
odabrane ponude Isporučitelja.

Sukladno Idejnom projektu T.D. E-107/13 „Volt- ing“ 
d.o.o. zatečena javna rasvjeta s obzirom na odabir refer-
entnih dionica na području Općine Primošten, projektom 
modernizacije javne rasvjete ne mijenja se raspored i 
pozicija  potrošača (svjetiljki) kao ni stupovi , podzemna 
i nadzemna  kabelska mreža već se mijenjaju postojeće 
svjetiljke koje će Isporučitelj  na ovaj način, temeljem 

ovog Ugovora zamijeniti  modernim, zasjenjenim sv-
jetiljkama  optimalnog svjetlosnog toka i zasvjetljenosti  
za svaku specifi čnu dionicu, ukupno njih 19 ( devetnaest) 
na području Općine Primošten,  tabelarno određenih  
opisom projekta  modernizacije javne rasvjete. 

Ukupna vrijednost cjelokupnog predmeta nabave 
iz članka 2. ovog Ugovora, sukladno Troškovniku – 
ponudi u prilogu ovog Ugovora, odgovara iznosu od 
1.518.055,00 kuna /slovima: milijunpetstoosmanaesttisu
ćapedesetpetkuna / bez PDV-a odnosno ukupnom iznosu 
od 1.897.568,75 kuna /slovima: milijunosamstodevedes
etsedamtisućapestošezdesetosamkunasedamdesetpetlip
a/ s uračunatim PDV-om sukladno jediničnim  stavkama  
Troškovnika – ponudena način  kako je to ponuđeno 
Zajedničkom ponudom  Isporučitelja koja je sastavni 
dio ovog Ugovora  i kao takav nalazi se u privitku istog 
na prikazan način kako u nastavku slijedi:

a/ cijena  robe  po ovom Ugovoru koju isporučuje član 
zajednice ponuditelja  „ELOS“ d.o.o. odgovara iznosu od 
1.253.555,00 kuna bez PDV-a odnosno ukupnom  iznosu 
od 1.566943,75 .s uračunatim PDV-om

b/ cijena radova ugradnje, montaže i spajanja  po 
ovom Ugovoru koje poslove obavlja  član zajednice 
ponuditelja „MARZES“ d.o.o. odgovara iznosu od 
264.500,00 kuna bez PDV-a odnosno ukupnom  iznosu 
od 330.625,00 kuna.s uračunatim PDV-om

Općina Primošten odabrani  je Korisnik sredstava 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku  učinkovitost čime 
se obvezala  provesti otvoreni postupak javne nabave 
JN 2/14, sukladno Zakonu o javnoj nabavi(„Narodne 
novine“ 90/11, 83(/13 i 143/13) temeljem službene 
obavijesti Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša 
i energetsku  učinkovitost, Klasa: 310-34/13-03/131; 
Ur.broj: 563-04-01/153-13-4 od dana 15. listopada 2013. 
godine, o prihvaćanju ponude za projekt „ Modernizacija 
javne rasvjete u Općini Primošten“ i izričite Suglasnosti 
Fonda na tehničko rješenje predmetne modernizacije, 
Klasa: 310-34/13-03/131; Ur.broj: 563-04-01/153-13-6 
od dana 22. studenog 2013. godine. 

emeljem Ugovora o zajedničkom fi nanciranju pro-
jekata energetske učinkovitosti „Modernizacija javne 
rasvjete u Općini Primošten primjenom mjera energetske 
učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja“ da-
vanjem fi nancijske pomoći, Klasa: 310-34/13-03/131; 
Ur.broj: 563-02-2/91-14-13  potpisanog od strane 
FZOEU dana 06. veljače 2014. godine te Klasa: 310-
34/13-03/131; Ur.broj: 2182/02-02-14-14  potpisanog od 
strane Općine Primošten dana 18. veljače 2014. godine 
defi nirana je fi nancijska  struktura sredstava potrebnih 
za realizaciju predmetnog Projekta na način da su:

1. uspješno povučena  sredstva Fonda  maksimalno  
40% opravdanih troškova  vrijednosti ukupne investicije 
u ukupnom  iznosu od 784.600,00 kuna( slovima: seda
mstoosamdesetčetiritisućešestokuna)  a

2 dok .preostala sredstva u iznosu od 60% vrijed-
nosti ukupne investicije  osigurava Proračun Općine 
Primošten. 

Sukladno defi niranim omjerima  sufi nanciranja iz 
stavka 2. ovog članka Fond će sufi nancirati vrijednosti 
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ugovorenog a realiziranog predmeta nabave u odnosu na svakog člana zajednice ponuditelja na utvrđen način 
sukladno omjeru u ukupnoj  vrijednosti nabave iz ovog  Ugovora sukladno utvrđenom  člankom 5. stavku 1.  
istog. 

   Aktualna nabava roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti redovito je praćena te evidentirana kroz Plan nabave 
za 2014. Uslijed Izmjena ZJN i  općinskog internog Pravilnika  kojim je regulirano postupanje općine za nabave 
bagatelne vrijednosti radova, roba i usluga Plan nabave  usklađen s citiranim  izmjenama  bit će sukladno potrebama 
citiranog razdoblja nabava tijekom ovog polugodišta biti pravi pokazatelj nastavka redovnih aktivnosti

OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA BAGATELNE NABAVE
Redni broj: EV – BAG 1/14
Predmet nabave: nabava 6.800 tona tucanika
                            procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 122.400,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 2/14
Predmet nabave: izvođenje radova  I. faze adaptacije  na čest. zgr.. 392/2 k.o.Primošten 
                           Procijenjena vrijednost  bez PDV-a: 96.375,52 kuna

Redni broj: EV – BAG 3/14
Predmet nabave: nabava komunalne opreme- kanti za prikupljanje otpada
                             / za potrebe vlastitog Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ /
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 115.500,00 kuna
                             /60% iz Proračuna općine a 40% bespovratna sredstva Fonda 
                             za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost    
  
Redni broj: EV – BAG 4/14
Predmet nabave: nabava signalizacije
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a bez PDV-a: 14.500,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 5/14
Predmet nabave: izrada idejnog rješenja  za pribavljanje  posebnih uvjeta gradnje  za 
                            građenje zgrade poslovno društvene namjene
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 50.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 6/14
                   Predmet nabave: nabava demontaže starih i nabava s postavljanjem novih 
  vrata, škura i prozora za zgr. 392/2 k.o.Primošten 
                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 65.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 7/14
                  Predmet nabave: nabavka lož ulja / nabava u dva dijela /
                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 20.928,00 kuna
                                                                                    +  18.528,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 8/14
Predmet nabave: nabava uredskog materijala za potrebe Općine Primošten za  2014.godinu
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 69.900,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 9/14
Predmet nabave: nabava poslova obvezatne /deratizacije, dezinsekcije i
                           dezinfekcije/ na području Općine Primošten za 2014. godinu i Anex
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 31.500,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 10/14
Predmet nabave: nabava usluga nadzora nad modernizacijom javne rasvjete u Primošten
                           primjenom mjera energetske učinkovitosti i svjetlosnog onečišćenja
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 32.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 11/14 
Predmet nabave: NABAVA SPECIJALNE SINTETIČKE PODLOGE  S KOMBINACIJOM   KVARCNOG  

          PIJESKA I GRANULATA S POSTAVLJANJEM
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 195.000,00 kn
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 Redni broj: EV – BAG 12/14
 Predmet nabave: NABAVA OPREME ZA IGRALIŠTE
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:29.600,00 kn

Redni broj: EV – BAG 13/14 
Predmet nabave: NABAVA , DOPREMA, MONTAŽA,  
                            POSTAVLJANJE I SPAJANJE  RASVJETE ZA IGRALIŠTE 
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 66.400,00 kn
      
Redni broj: EV – BAG 14/14 
Predmet nabave: idejno rješenje za štekate i štandove Općine Primošten
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 10.000,00 kn

Redni broj: EV - BAG 15/14
                   Predmet nabave:  IZRADA PUTOKAZNOG PORTALA I  PUTOKAZNIH STUPOVA
                   Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 119.530,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 16/14
Predmet nabave:  RADOVI ZAMJENE I POPLOČENJA SKALA
                            procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 91.123,02 kuna

Redni broj: EV - BAG 17/14
Predmet nabave:  NABAVA USLUGA PRIJEVOZA TUCANIKA 
                            na relaciji Konjuška – poluotok Raduča s PLANIRANJEM
                            procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 135.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 18/14 
Predmet nabave: NABAVA DODATNE SIGNALIZACIJE ZA 2014.
                           procijenjena vrijednost nabave: 30.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 19/14 
Predmet nabave: IZRADA AKATA PROSTORNG UREĐENJA
                           -VI IZMJENA I DOPUNA PPUO PRIMOŠTEN I
                           - IZMJENE I DOPUNE UPU ŠIREG PODRUČJA NASELJA PRIMOŠTEN
                            procijenjena vrijednost nabave: 135.200,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 20/14
Predmet nabave:   RADOVI UREĐENJA 4 PLAŽE  
                               procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 120.480,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 21/14
Predmet nabave: ZEMLJANI I BETONSKI RADOVI U PRIMOŠTENU
                            procijenjena vrijednost nabave. 64.410,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 22/14
Predmet nabave: IZRADA KOMPLET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE                            
                            procijenjena vrijednost nabave:94.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 23/14
Predmet nabave: DODATNA NABAVA TUCANIKA - II dio                     
                            procijenjena vrijednost nabave: 72.000,00 kuna

 Redni broj: EV - BAG 24/14
 Predmet nabave: NABAVA TUCANIKA ZA POTREBE U 2015.  
                             procijenjena vrijednost nabave:: 144.000,00 kuna

 Redni broj: EV - BAG 25/14
Predmet nabave: HORTIKULTURNO UREĐENJE za ZS                         
                            procijenjena vrijednost nabave: 69.939,00 kuna

 Redni broj: EV - BAG 26/14
 Predmet nabave: SANACIJA ŠETNICE OKO VELIKE RADUČE       
                           procijenjena vrijednost nabave: 210.000,00 kuna
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Redni broj: EV - BAG 27/14
Predmet nabave:  NABAVA  USLUGA PRIJEVOZA 12.000 tona tucanika    na relaciji      
                           „KONJUŠKA „d.o.o. – odredišne plaže na području Primoštena, 
          uključujući razastiranje s planiranjem  prevezenog materijala
                            procijenjena vrijednost nabave: 236.287,00 kuna
    
Redni broj: EV - BAG 28/14
Predmet nabave: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U DUBROVAČKOJ ULICI     
                             procijenjena vrijednost nabave:90.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 29/14
Predmet nabave: VANJSKI SUSTAV VIDEO NADZORA
                          a/ zgr. „TRN“ i
                           b/ „Bedem“                     
                          procijenjena vrijednost nabave: 
                          za a/  19.200,00 kuna
                          za b/    8.842,50 kuna

Redni broj: EV - BAG 30/14
Predmet nabave: NABAVA REDOVITIH  RADOVA  UREĐENJA PRIMOŠTENSKIH PLAŽA
                           procijenjena vrijednost nabave: 120.480,00kuna

Redni broj: EV - BAG 31/14
Predmet nabave: NASTAVAK UREĐENJA IGRALIŠTA U BRATSKOM DOCU                        
                            procijenjena vrijednost nabave:  20.000,00,00 kuna 

Redni broj: EV - BAG 32/14
Predmet nabave: USLUGE KLAPSKOG REPERTOARA                    
                            procijenjena vrijednost nabave: 6.834,75.kuna ; 2X ovaj iznos
                             /zaj. pokroviteljstvo općine i TZ /.

Redni broj: EV - BAG 33/14
Predmet nabave: DROBLJENJE 2000m3 KAMENOG MATERIJALA U FRAKCIJI 0 -64mm                         
                            procijenjena vrijednost nabave::48.000,00 kuna

 Redni broj: EV – BAG 34/14
 Predmet nabave: II DIO – NABAVA LOŽ ULJA /4000L/
                             procijenjena vrijednost nabave: 18.528,00 kuna

  Redni broj: EV – BAG 35/14
 .Predmet nabave: – POŠTANSKE USLUGE
                             procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 kuna

1.maketa Gospe od Loreta/ dopuna obrada, modeliranje i odljev  .................................................. 33.000,00kn
2.vatromet  ........................................................................................................................................ 8.000,00 kn
3.panel konstrukcija za prosto knjižnice i dvorane /priz. Zgr. TRN/ ................................................. 5.626,40kn
4.usluge prijevoza i tucanik za plažu Dolac ..................................................................................... 3.090,00 kn
5.usluge prijevoza na relaciji Primošten – Slovačka – Primošten… .............................................. 17.000,00 kn
                                                                                                      ................................   / 50% općina i TZ 50%/
6.stručni nadzor na izvedbom strojarskih radova / tijekom građenja ZS  ........................................ 7.000,00 kn
7.stručni nadzor u području elektroinstalacija / tijekom građenja ZS  ............................................. 7.000,00 kn
8.izrada Plana gospodarenja otpadom ............................................................................................ 10.800,00 kn
9.tisak službenog glasila općine   ................................................................................................... 80.000,00 kn
10 izrada studije utjecaja na okoliš  ...............................................................................................  33.000,00 kn
11. električna energija ..................................................................................................................... 70.000,00 kn
12. pomoćne potrepštine ................................................................................................................. 12.000,00 kn 
13 usluge keteringa  ........................................................................................................................ 21.000,00 kn
14 nabava digitalnog fotoaparata za projekt TRN ............................................................................ 5.239,20 kn
15. zamjenske keramičke pločice za ZS ........................................................................................ .94.278,22 kn 
16.usluge bagera i kamiona  ........................................................................................................... 15.600,00 kn
17.nabava promotivnog videa .......................................................................................................... 6.300,00 kn
18.nabava kamenih supova ............................................................................................................... 4.500,00 kn
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19.usluge izvještavanja ................................................................................................................... 24.000,00 kn
20. izrada elaborata prometnica ...................................................................................................... 25.664,00 kn
21. informatičke usluge .................................................................................................................. 18.500,00 kn
22. geodetske usluge  ........................................................................................................................ 6.500,00 kn
23. odvjetničke usluge .................................................................................................................... 20.000,00 kn
24. telekomunikacijske usluge ........................................................................................................ 22.000,00 kn
25. programi poslovnih informacija ............................................................................................... 25.963,15 kn

Tijekom 2014. godine dva su planirana postupka čija 
realizacija iz tehničkih razloga još nije započela za:

1. Predmet nabave: SPOMENIK „GOSPE OD LO-
RETA“ i

2. Predmet nabave: UREĐENJE ULICE PO-
DADRAGE koje postupke smo prebacili u Plan nabave  
za ovu novu godinu u kojoj će se  poraditi na njihovoj 
realizaciji.

Nastavak slijedeće godine obilježit će raznolike 
aktivnosti koje su najbolje pregledne iz Plana nabave 
za  tekuću 2015.godinu o kojem  će ovo predstavničko 
tijelo raspravljati i odlučivati.   Naime u pitanju su na-
bave bagatelne vrijednosti roba, radova i usluga koje 
izravno općina sklapa koristeći ostavljenu mogućnost 
Zakonom o javnoj nabavi. Odredbe novog Zakona 
o javnoj nabavi apsolutno se provode u praksi. Svi 
postupci do dana sastavljanja ovog Izvješća nisu imali 
doticaja s korištenjem pravnih lijekova u bilo kojoj 
fazi postupak nabave i za sada postupci imaju redovit 
tijek..U prilog navedenoj tvrdnji je dobiveni certifi kat 
javne nabave koji je postavljen na službenom  web-u 
općine kao potvrda krajnje transparentne javne nabave 
koja načinom provođenja konkretnih postupaka zadovol-
java  svim važećim propisima kojima je uređena javna 
nabava. Stavio bih za početak naglasak na  radove za 
gravitacijski cjevovod  za Auto camp „ADRIATIC“  i 
naselje Huljerat u Primoštenu, rekonstrukcije vodovodne 
mreže u Ulici  Crnica u Primoštenu u dužini 100m; izradi 
projektne dokumentacije  od strane „VODOVODA I 
ODVODNJE“ d.o.o. iz Šibenika  te sukladno istoj čija 
je izrada zatražena od „Vodovoda i odvodnje“ d.o.o. iz 
Šibenika provođenju odgovarajućeg postupka nabave 
za radove izgradnje vodovodne mreže na predjelu Bilo 
– Hodomešćica u dužini 1.300m kako bi se stvorili 
preduvjeti za priključak daljnjeg razvoja građevinskog 
područja; započinjanju  i nabavi radova građenja na Trgu 
Don Ive Šarića u sklopu  uređenja „ 2. kraka Primoštena“ 
izradi projektne dokumentacije za građenje reciklažnog 
dvorišta Općine Primošten.     

     Između ostalih provedenih postupaka za potrebe 
svog vlastitog Komunalnog  poduzeće „BUCAVACA„ 
nabavljena je komunalna oprema koju je bespovratnim  
sredstvima fi nancirao FZOEU  s cca 50.000,00 kuna za 
nabavu kanti za prikupljanje otpada na području cijele 
općine. Bio je to upravo primjer uspješno provedenom 
prvog postupka bagatelne nabav kao općinskom inter-
nom aktu za ovu vrst nabave.  Na istom  modelu sredstva  
ć se nastojati povlačiti i dalje.  

    Sustavan je sklad između Korisnika proračunskih 
sredstava. Kontinuirano je uspješno funkcioniranje  
novo osnivanog  komunalnog poduzeća“PRIMOŠTEN 
ODVODNJA“ d.o.o.  za koje potrebe čije djelatnosti i 
postupanja su  donijeti akti Općinskog vijeća kojima su 
uspješno posložena tematika djelatnosti i preduvjeti da 

ista zaživi u praksi. Svaki početak je težak ali nas to ne 
smije omesti u namjeri da se  postigne uspjeh i smisao 
zbog kojeg je novo poduzeće osnovano.

V.GOSPODARSTVO

Općina Primošten kontinuirano funkcionira vrlo 
dobro. Uzor je prema svom radu i rezultatima koji se ne 
mogu skriti mada svi pokazatelji govore da se globalno 
krizi ne nazire kraj.

       S aspekta turističke sezone 2014. bila je po 
običaju uspješna kao jedna u nizu dosadašnjih godina.
Općina primošten održava kontakte s prijateljskim tali-
janskim gradovima Loreto, Piljo i Apiro čime se stvaraju 
kvalitetni temelji dugoročne suradnje i prijateljstva koji 
ima za svrhu  višestrano obogaćivanje posebnog poglav-
lja lokalne samouprave.

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 sve aktualne potrebe 
i problematiku, te u većini slučajeva izaći u susret 
i financijski ih pomoću sukladno svojim trenutnim 
mogućnostima.

Kako sam u svom prethodnom izlaganju istakao, 
odnosi suradnje sa svim Korisnicima proračuna kontinu-
irani su. Općina ima izravan uvid u situaciju i njihove 
potrebe. Knjižnica i ove godine namjerava kao i uvijek 
do sada sudjelovati na natječaju Ministarstva kulture 
koji je još u tijeku radi mogućnosti sufi nanciranja na-
bavke knjižne građe na način da odobrena sredstva po 
zamišljenom modelu jedinica lokalne samouprave mora 
također vlastitim proračunskim sredstvima osigurati. 
Rad knjižnice je moderniziran jer je kako sam u svom 
posljednjem izvješću isticao, knjižnica je informatički 
opremljena po prvi put od njenog osnutka. Fond knjižne 
građe kazao bih skromno, ne bi se stidio jedne knjižnice 
velikog grada.Koncem prošle godine  Općina Primošten  
fi nancijski je podržala  svoju knjižnicu radi njenog  uzas-
topnog sudjelovanja na natječaju Ministarstva kulture 
radi  fi nanciranja dodatnog knjižnog fonda.po načelu „ 
koliku  potporu osigura lokalni proračun   može očekivati 
iz državnog proračuna. 

   Općinski Proračun osigurava 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 
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se  izravno ukazuje na spremnost općine da im se pruži 
konkretan vid potpore kroz realizaciju  projekta jed-
nokratnih naknada za novorođenče nadalje u jednakom 
iznosu od 5.000,00 kuna po djetetu kao i do sada. Prema 
službenim podacima kojima raspolaže pravna služba 
do konca lipnja zaprimljeno je ukupno četrdesettri (43) 
zahtjeva  a od toga isplaćeno je ukupno sedamnaest (17) 
naknada dok je dvadesetšest.(26) zahtjeva za naknadu 
odbijeno iz razloga što ne ispunjavahu uvjete za isplatu 
sukladno odluci ovog predstavničkog tijela.  Kako je 
to već uobičajeno, zahtjevi pristižu i rješavaju se u 
najkraćem mogućem roku. 

Općinska službena web. stranica  redovito se ažurira 
podacima i novim aktualnim sadržajima. Kako se mi-
jenjaju pravni propisi, zahtjevi su sve kompleksniji i 
trebalo je po tom pitanju modernizirati pristup i sam 
način rada svih službi Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Primošten. Novi koncept službene web stranice 
podliježe zahtjevima koji proizlaze iz važeće zakonske 
regulative.

Nadalje su svi akti Općinskog vijeća objavljeni u 
našem službenom glasilu, dakle baš svi bez ijednog 
izuzetka,  te da su kao takvi dostupni svim  zain-
teresiranim  za njihov sadržaj. Dobra namjera je i ispred 
svega. 

   Od zadnjeg podnošenja mog izvješća iz tiska je 
izašao prošlogodišnji   broj 5 koji je ujedno i posljednji  
aktualni broj „ Službenog vjesnika Općine Primošten“. 
Radi se na pripremama   za slijedeću sjednicu Općinskog 
vijeća  o kojoj  će svi vijećnici  biti  na vrijeme i pra-
vovremeno obaviješteni.

ZAKLJUČAK: 

Slijedom naprijed iznijetog, kao Načelnik Općine 
Primošten, općina funkcionira pažnjom  dobrog 
domaćina i gospodarstvenika sve je u znaku građenja 
projekta    Zdravstvene stanice koja je u žiži zbivanja. 
Nadalje se u svome radu oslanjamo  se na vlastite snage. 
Općina Primošten i dalje tvrdim funkcionira na zavidnom 
nivou.  O novim  aktivnostima i događanjima više u na-
rednom  izvješću posebno najavljujem  novi projekt koji 
će prema  mojim očekivanjima i predviđanjima obilježiti 
i osigurati svjetliju   budućnost Općine Primošten kako 
sam to u više navrata isticao riječima. Čekamo da  se 
okonča priča s nekretninom  na Gaju. „ Ako Gospe 
od Loreta to bude htjela“. Više o svemu u slijedećem 
izvješću. 

Općinskom vijeću ostavljam da s očituje u pogledu 
naprijed iznijetog.

KLASA: 380-01/14-02/2
UR.BROJ: 2182/02-02-15-1
Primošten,12. siječnja 2015.  

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

6   
Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
članka 114.Odluke o komunalnom redu  („Službeni 
vjesnik Općine Primošten”, broj 13/09 i 3/13) i  članka  
3. Odluke o davanju na korištenju javne površine 
(«Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 
7/09 i 6/11), Načelnik Općine Primošten, dana 15. 
siječnja 2015. godine, donosi

 ODLUKU
o nadzoru korištenja  javnih površina u 

Primoštenu

1. Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o na-
dzoru korištenja javnih površina u Primoštenu tijekom 
cijele godine bez razlike u postupanju da li se radi 
o korištenju javne Površine tijekom cijele godine ili 
korištenju na kraći vremenski period. 

2. Sukladno općim aktima Općine Primošten koji 
su na snazi i utvrđenom u točki 1. ove Odluke, Komu-
nalni redar obvezan je kontinuirano provoditi nadzor 
korištenja javnih  površina u Primoštenu. 

3. U obavljanju nadzora, Komunalni redar u  slučaju 
počinjenja bilo kojeg vida prekršaja Sukladno odred-
bama  Odluke o komunalnom redu, dužan je:

a/  bez odgode poduzeti odgovarajuće mjere za koje 
je ovlašten, 

b/  prekršitelju  na licu mjesta izreći novčanu kaznu u 
iznosu od 2.000,00 kuna (slovima:dvije tisuće kuna)i

c/ donijeti rješenje kojim će odrediti uklanjanje 
zatečenog predmeta, objekta ili uređaja koji su post-
avljeni  bez odobrenja, protivno odobrenju ili suprotno  
odredbama komunalnog reda na području Općine 
Primošten.

d/ Ukoliko pravne ili fi zičke osobe po obavljenom 
nadzoru,ne postupe po rješenju komunalnog redara, 
kada je to po naravi stvari moguće, komunalni redar 
može narediti  izvršenje po rješenju  preko trećih osoba 
i u skladu s posebnim  zakonom  provesti postupak 
naplatu troškova od osobe koja je bila dužna  postupiti 
po rješenju.  

4. Pod predmetima iz točke 3.ove Odluke podrazumi-
jevaju se svi predmeti koje je zabranjeno bacati, odlagati 
ili ispuštati na javnu površinu  a kojima se narušavaju 
red ili čistoća na javnoj površini.

5. Pod objektima iz točke 3.ove Odluke podrazumi-
jevaju se bilo kakve vrste: panoa, stalaka,  reklama, stolo-
va, klupa, štandova, štekata ili tome sličnih objekata. 

6. Pod uređajima iz točke 3. ove Odluke podrazumi-
jevaju se bilo kakve vrste aparata, škrinja  i tome sličnih 
uređaja.

7. Redovito mjesečno Izvješće o  obavljenom  nad-
zoru Komunalni redar podnosi  Načelniku u pismenom 
obliku a najkasnije do 5.tekućem mjesecu za prethodni 
mjesec  u kojem je proveden predmetni nadzor. 

8. Svrha donošenja ove Odluke je neodgodivo st-
varanja reda na javnim  površinama u  Primoštenu. 

9.Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Klasa:363-01/15-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-15-1
Primošten, 15. siječnja 2015.
 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   
7
Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
Načelnik Općine Primošten, dana 20. siječnja 2015. 
godine donosi:

 ODLUKU
o organizaciji vlastite dostavu pismena i 
priloga  Upravnom odjelu za prostorno 

uređenje i gradnju ŠKŽ

1. Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o 
uvođenju obvezne vlastite dostave pismena i priloga 
koje Općina Primošten,  u sklopu djelokruga poslova 
koje redovito obavlja u svezi prostornog i urbanističkog 
planiranja i tijekom postupanja iste službeno dostavlja 
za to zaduženoj  pisarnici  Šibensko kninske županije 
- Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju u 
Šibeniku.

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke,  
važećoj zakonskoj regulativi koja regulira građenje, 
prostorno uređenje i legalizaciju nezakonito izgrađenih 
zgrada na prostoru Općine Primošten  te pravilima 
uredskog postupanja, jedanput tjedno, u pravilu petkom, 
Općina Primošten organizira vlastitu dostavu  pismena 
i  priloga na opisani način.

  3. Pod pismenima i prilozima  na koje se odnosi  
navedena dostava smatraju se  sva  pismena,  podnesci, 
akti i prilozi kao i spisi ( predmeti) koji se odnose na iz-
davanje dozvola, suglasnosti,  potvrda odnosno rješenja 
u svezi pobrojanih postupaka iz točke 2. ove Odluke, 
bilo da se istima:

- pokreće, dopunjava, mijenja zahtjev ili se traži 
postupanje odnosno izjavljuje odustajanje ili

- odlučuje o predmetu postupka, odgovara na pod-
neske,  određuje prekid ili završava  neku

   službenu radnju te službeno dopisivanje  su u tijeku 
izrade ili donošenja a 

- dostavlja prilog slikovnog ili tekstualnog sadržaja  
/ tablice, slike, skice/ koji se svojim  sadržajem izravni 
odnose na predmet kojem se prilažu ili pak neki akt 
potreban zbog pojašnjenja ili dokazivanja.  

4. Predmetna dostava obavlja prema uputama 
Načelnika za to posebno ovlašteni i zaduženi službenik 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

5. Ova Odluka donosi se u svrhu  apsolutnog 
poštivanja načela zakonitog, namjenskog i  kontrolira-
nog trošenja proračunskih sredstava te  da se koliko je 
to objektivno moguće ubrza  postupak donošenja akata 
prostornog uređenja  koji su od posebnog interesa  za 
Općinu  Primošten  i njene građane.

6.Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:035-03/15-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-15-1
Primošten, 20. siječnja 2015.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   
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Na temelju čl. 37. st. 2. Zakona o pomorskom do-

bru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 
100/04, 141/06 i 38/09) i čl. 5. st. 4. Uredbe o postupku 
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 
(„Narodne novine“ br. 36/04, 63/08 i 133/13), te čl. 45. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, br. 3/13 i 5/13), Općinski načelnik Općine 
Primošten, dana 13. veljače 2015. godine, donosi 
sljedeće

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA 

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN 

ZA 2014. GODINU

I. Općina Primošten je Godišnjim planom upravl-
janja pomorskim dobrom na području Općine Primošten 
za 2014. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
br. 1/14), planirala za redovito upravljanje pomorskim 
dobrom utrošiti sredstva u iznosu od 612.500,00 kuna.

II. Planirana sredstva iz prethodne točke osigurana 
su iz izvora kako slijedi:

Planirani izvori     iznos u kn   ostvareno kn
- naknada od koncesija 
na pom. dobru              250.000,00  229.114,95
- naknada od konc. 
odobrenja         150.000,00       104.510,00
UKUPNO    400.000,00    333.624,95

III. Vijeće za koncesijska odobrenja u 2014. godini 
zaprimilo je ukupno 13 zahtjeva za izdavanje koncesi-
jskih odobrenja. Prihod od koncesijskih odobrenja iz-
danih u 2014. godini iznosi 104.510,00 kn (uključujući i 
odobrenja izdana tijekom ranijih godina koja su  vrijedila 
i za 2014.).

Klasa: 934-01/14-02/3
Ur.broj: 2182/02-02-15-1
Primošten, 13. veljače 2015. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   
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OPĆINA PRIMOŠTEN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

IZVJEŠĆE 
o provedbi Plana gospodarenja otpadom

OPĆINA PRIMOŠTEN 
za 2014. godinu
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1.UVOD                                                                                                                               
- Općina Primošten nalazi se u sastavu Šibensko-Kninske županije.
- Obuhvaća jednu katastarsku općinu – Primošten, odnosno šest naselja ukupne veličine 58,78 m2  kopnenog 

dijela. 
- U općini Primošten živi 2 882 stanovnika ili 52,73 stanovnika na km2. 
- Na području općine Primošten djeluje komunalno poduzeće Bucavac d.o.o.
- Novi usklađeni Plan gospodarenja otpadom nije u prošloj godini donijet ali je u mjesecu studenom zatražena 

suglasnost od nadležnog tijela Šibensko- kninske županije. Sukladno uputama i primjedbama  upravo se postupa 
na način dsa je Izrađivač otklonio traženo. Očekuje se  dobivanje Suglasnosti  nakon čega će se na prvoj redovnoj 
sjednici Općinskog vijeća staviti na dnevni red Prijedlog odluke o donošenju  PGO Općine Primošten. Dakle 
prošla 2014. godina  iskorištena je za  postupanje sukladno novoj zakonskoj legislativi po pitanju  gospodarenja  
otpadom.

Na netom održanoj 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13. veljače 2015. godine Općinskom  
vijeću je podnijeto Izvješće u zakonom  određenom roku. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju PGO za 
prethodnu godinu pod red.br. akta predstavničkog tijela

36. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  Općine Primošten za 
razdoblje za 2014., Klasa:351 -01/15-02/1;Ur.broj: 2182/02-01-15-2,  zajedno sa Izvješćem  kao aktom Načelnika. 
Pod red. brojem: 

2. Izvješće Načelnika Općine Primošten o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području 
Općine Primošten za 2014. godinu, Klasa:934-01/14-02/3; Ur.broj: 2182/02-02-15-1, 

Odmah nakon naprijed navedene sjednice Općinskog vijeća dostavljeni su na objavu u općinskom službenom 
glasilu u  „ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15.

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) propisano 
je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici 
područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga 
u svom službenom glasilu.

Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) propisano je da 
postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o otpadu 
(»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi 
do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana.

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE                                             
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
• javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
• odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog 

otpada,
• sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
• provedbu Plana,
• donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagre-

ba,
• provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području, 
• mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza, 

te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje 
gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski 
učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri 
tom javnost rada.

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE PRIMOŠTEN

- Prostornim planom planira se uspostava reciklažnog dvorišta za potrebe Općine. 

(Ukratko iz prostorno planske dokumentacije grada/općine navesti sve što je planirano i/ili izgrađeno iz područja 
gospodarenja otpadom. Također, navesti sve informacije vezane za sanaciju odlagališta ako se ono nalazi na 
području grada/općine, te priložiti nekoliko slika iz prostorno-planske dokumentacije koje potkrepljuju opisane 
činjenice).

Prilog grafi čki na kraju ovog Izvješća je na  str. ……

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRIMOŠTEN                          
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Tvrtka ili 
naziv 

Područje sa kojeg je 
otpad skupljen 
(općina/grad) 

Broj stanovnika 
obuhvaćen 
skupljanjem 

Ključni 
broj 
otpada 

Naziv 
otpada 

Ukupno sakupljeno 
(preuzeto u tekućoj godini) 
tona 

Bucavac 
d.o.o. 

Općina Primošten 2 992 200-
301 

Miješani 
komunalni 
otpad 

1 780 tona 

      

- Plan gospodarenja otpadom općine Primošten
- puni naziv plana gospodarenja otpadom zajedno sa službenim glasilom i 
- brojem u kojem je objavljen- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom  Općine Primošten  Izrađivača 

Eko – monitoring d.o.o.  od dana 17. prosinca 20111
- -navesti da li su rađene izmjene/dopune Plana
Upravo  u tijeku je dobivanje suglasnosti nadležnog tijela ŠKŽ
- -da li je ishodovana suglasnost od strane Šibensko-kninske županije
- Sukladno naprijed navedenog upravo se očekuje radi donošenja novog i usklađenog Plana gospodarenja 

otpadom Općine Primoštenuvažavajući sve upute  dobivenim  uputama Agencije.Planirano donošenje na prvoj 
redovnoj sjednici Općinskog vijeća  - odmah po dobivenoj suglasnosti.

- Izrađivač novog Nacrta PGO je Vizor d.o.o.
- Plan sadrži strateške ciljeve gospodarenja otpadom, odgovornosti i aktivnosti Općine, opis mjera za odvojeno 

skupljanje, skladištenje i prijevoz komunalnog otpada. Glavni cilj gospodarenja otpadom su izbjegavanje i sman-
jenje generiranje otpada, te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina. U planu je opisan način cjelovitog 
sustava gospodarenja otpadom i njegovo smanjenje u svrhu zaštite okoliša i kvalitetnijeg življenja. 

Plan gospodarenja otpadom općine Primošten izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpa-
dom.

Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost 
upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samou-
prave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE 
PRIMOŠTEN , UKLJUČUJUĆI   OSTVARIVANJE CILJEVA

Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. bavi se prikupljanjem i odvozom otpada  na RCGO Bikarac. Osim 
miješanog komunalnog otpada, zbrinjava se papir, plastika, metal i staklo. Za reciklažno dvorište se prikuplja doku-
mentacija za njegovu izgradnju koja je planirana prostornim planom Općine. Stanovništvo se informira o odvajanju 
otpada putem interneta, edukativnih radionica i raznih oglasa koji upućuju na važnost primarne selekcije otpada.  

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG 
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA 
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

Na području općine Primošten nema odlagališta otpada. 

Ostvareni ciljevi  kroz prethodnu godinu su:
- Smanjenje miješanog komunalnog otpada,
- Odvojeno prikupljanje otpada na zelenim otocima,
- Prikupljanje otpada na području cijele općine po sistemu „od vrata do vrata“,
- Uvrštavanje reciklažnog dvorišta u prostorno plansku dokumentaciju.

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OT-
PADOM,

Na području općine Primošten nema odlagališta.

8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM   UKLANJANJU
Na području općine Primošten nema lokacija divljih odlagališta.
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9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OT-
PADA,

U cilju smanjivanja količine otpada uvedeni su zeleni otoci na kojima stanovništvo selektira otpad, također 
uvedeno je prikupljanje otpada po metodi „od vrata do vrata“, čime se smanjila količina otpada. Stanovništvo se 
educira o važnosti odvajanja otpada putem interneta, edukativnih radionica i raznih oglasa koji upućuju na važnost 
primarne selekcije otpada. Utrošeno je oko 100.000 kuna kako bi svako kućanstvo, obrtnik i pravna osoba na 
području Općine imali svoju posudu za miješani komunalni otpad. Nabavljeni su specijalni spremnici za zelene 
otoke. Izvori fi nancijskih sredstava su Bucavac d.o.o., općina Primošten i Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost. 

10. .OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORI-
JAMA OTPADA,

Na području općine Primošten nema opasnog otpada. 

11.  MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMU-
NALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA 
I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA,

Miješani komunalni otpad prikuplja se po metodi „od vrata do vrata“, to je omogućeno time što svako kućanstvo, 
obrtnik i pravna osoba imaju vlastitu posudu za otpad. Miješani komunalni otpad odvozi se na odlagalište Bikarac 
kao i krupni komunalni otpad. Na području općine Primošten nalaze se zeleni otoci na kojima je moguće selektirano 
prikupljati papir, staklo, plastiku i metal.

12.  POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, 
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM,

Nema važnih projekata za provedbu odredbi plana, osim planiranja izgradnje reciklažnog dvorišta koje je 
uređeno prostornim planom općine Primošten. 

13.  ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Redni 
broj 

Predviđeno PGO za 2014. g Izvršeno 
DA/NE/DJELOMIČNO 

1. Edukacija stanovništva DA 
2. Smanjenje miješanog komunalnog otpada DA 
3. Zeleni otoci DA 
4. Reciklažno dvorište DJELOMIČNO 
   

14.  ZAKLJUČAK
Veći dio ciljeva koji je bio određen je izvršen. Općina Primošten poduzima sve moguće mjere kako bi se smanjila 

količina miješanog komunalnog otpada, te kako bi se što više otpada odvojilo i recikliralo. U tu svrhu uvedene su 
određene mjere kao npr. prikupljanje otpada od vrata do vrata, zeleni otoci, edukacija stanovništva i slično.
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____________________  
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 Na temelju članka 3. Zakona o fi skalnoj odgovornosti („Narodne novine”, broj 139/10 i 19/14), Uredbe o 

sastavljanju i predaji Izjave o fi skalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fi skalnih pravila („Narodne novine“, 
78/11, 106/12,130/13 i 19/15) i članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten, dana  20. veljače 2015.godine, donosi:

PROCEDURU  STVARANJA  UGOVORNIH  OBVEZA
u Općini Primošten

Članak 1.
Ovim aktom propisuje se Procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava radova, roba i usluga, za koje 

je potrebno provoditi postupke javne odnosno bagatelne nabave  i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za 
redovan rad Općinskog vijeća Općine Primošten ( u daljnjem tekstu (u daljnjem tekstu:Općina) s iznimkom ako 
posebnim propisom ili Statutom općine nije određeno drugačije.

Članak 2.
Načelnik Općine odgovorna je osoba koja pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje ob-

vezuju Općinu, sve sukladno pravnoj regulativi i Statutu Općine Primošten te pojedinačnim Odlukama Općinskog 
vijeća..

   Potreba za pokretanje postupka ugovaranja nabave radova, roba i usluga može iskazati te predložiti Načelniku 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten s iznimkom ako posebni propisom nije određeno 
drukčije.

Članak 3.
Načelnik ili pročelnik dužan je prije samog pokretanja postupka ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza obaviti 

kontrolu i utvrditi i/ili izvijestiti Načelnika da li je pribavljanje predložene ugovorne obveze u skladu s Proračunom 
Općine Primošten i Planom nabave za tekuću godinu.

   Ukoliko Načelnik ili pročelnik utvrdi kako predložena ugovorna obveza nije u skladu s Proračunom ili Planom 
nabave za tekuću godinu, nakon što je upoznat s om činjenicom, Načelnik je dužan poduzeti potrebne radnje za 
promjenu Plana nabave za tekuću godinu te predložiti Općinskom vijeću Izmjene i dopune Proračuna ili u protivnom 
odbaciti predloženu ugovornu obvezu.

Članak 4.
Ukoliko je predložena ugovorna obveza u skladu s važećim Proračunom i Planom nabave Općine Primošten za 

tekuću godinu, kao i za slučaj predviđen stavkom 2 članka 3. ove Procedure, Načelnik donosi Odluku o pokretanju 
postupka javne odnosno bagatelne nabave odnosno o stvaranju ugovorne obveze.

Nakon provedbe odgovarajućeg postupka nabave ili ugovaranja drugih obveza koje obvezuju , Načelnik Općine 
Primošten na jednoj od narednih sjednica izvijestit će Općinsko vijeće o rezultatima koji su postignuti konkretnom 
nabavom odnosno ugovornim obvezama.

Članak 5.
Ukoliko postupak nabave radova, roba i usluga ne podliježe postupku javne nabave male ili velike vrijednosti, 

sukladno članku 18. stavku 3. Zakonu o javnoj nabavi„Narodne novine“ broj 91/11, 43/13,  143/13 i 13/14 – Od-
luka USRH), već se radi o bagatelnoj ili nekoj drugoj vrsti nabave tada se stvaranje obveza provodi po proceduri 
propisanoj internim katom općine   konkretno Pravilnikom o provedbi postupaka  nabave bagatelne  vrijednosti 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/14, 2/14, 3/14 i 4/14) . 

 STVARANJE UGOVORNIH OBVEZA ZA KOJE  NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

Red.br.       AKTIVNOST              NADLEŽNOST          DOKUMENT           ROK

1. Prijedlog za nabavu       Načelnik                    Ponuda/Odluka         tijekom 
 radova, roba i usluga      Pročelnik                                tekuće godine

2. Provjera je li prijedlog                                                      ako DA                                    2 dana
 u skladu s Proračunom     Pročelnik          odobrenje sklap. Ug..       od dana
 ili Planom nabave            ili ovl.           ako NE-                                           zaprimanja
                                         zaposlenik         negativan odgovor           prijedloga
                                        službe račun.  
                                         i fi nancija
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3. Provođenje odgovarajuće dvije varijante postupka bagatelne nabave  :             redovni i  skraćeni.
4. Početna vrijednost nabave  izravno usmjerava postupanje Naručitelja propisano
Do u detalje  internim aktom općine.

5.      Sklapanje Ugovora                  Načelnik                                   Ugovor               ne duže od 30
                                                                                                                        dana od dana  odobrenja 
                                                                                                                       odgovorne   osobe
5. Sukladno internom aktu općine obavezno poštivanje  načela krajnje transparentnosti objavljivanjem podataka 

na službenoj stranici općine  www.primosten.hr-“ BAGATELAN NABAVA“

Članak 6.
Ukoliko postupak nabave roba, radova i usluga podliježe postupku javne nabave, odnosno ukoliko su ispunjene 

zakonske pretpostavke da se predmetni postupak provodi u skladu s Zakonom o javnoj nabavi  („Narodne novine“ 
broj 91/11, 43/13,  143/13 i 13/14 – Odluka USRH) tada se stvaranje obveza provodi po slijedećoj proceduri:

 STVARANJE UGOVORNIH OBVEZA ZA KOJE   JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

Red.br.      AKTIVNOST             NADLEŽNOST    DOKUMENT           ROK

1.              Prijedlog za nabavu      JUO općine              Prijedlog,               30 dana prije 
 radova, roba i usluga     po prijedlogu              Odluka                 godišnjeg plana 
                                                         Načelnika i                                              nabave a moguće 
                                                           prihv. prijedlogu-                                    i tijekom tekuće 
                                                           nositelja i aktivnosti                                godine
6. Provjera  da li je predmet                              Ako –DA
                nabave predviđen                                          prelazak na 
                 proračunom ili Planom                                  točku 5.tabele
                 nabave                                                           Ako –NE
                  Za slučaj prijedloga                                      prelazak na 
                 predmeta nabave kojeg                                  točku 4.tabele
 nema u proračunu i Planu    Načelnik              Plan nabave
 nabave, Načelnik obavezno                            za tekuću godinu           do konca 
 donosi prijedlog Izmijenjenog    tekuće godine
 Plana  nabave                                                                                     
 kojim predlaže da se iste u 
 uvrste u dop.i izmj. Proračuna
 ili u protivnom daje negativan odgovor
7. Kad Načelnik odluči da se
 provede post. javne nabave 
                  donosi Odluku o pokretanju post.
                  javne nabave predviđen do konca 
                  tekuće godine, Planom nabave
                  ili proračunom                         Načelnik        Odluka o                    tijekom
                  onda Odlukom imenuje ovl.                           započinjanju               tekuće
                  predstavnike naručitelja                                          post. javne nabave         godine
                  Ako predmet nabave nije
                  uvršten u Plan nabave ili 
                  Proračun nedostatak se otklanja
                  uvrštavanjem prijedloga na
                  dnevni red na prvoj
                  narednoj sjednici 
                  predstavničkog tijela.
5.            Priprema tehničke. i                ovl. predstavnici             natj.                  prije slanja
                  natj. dokumentacije                 Naručitelja u suradnji     dokum.            na objavu u
                                                   sa Načelnikom.                                        El.oglasnik
                                                   Moguće angažiranje                              jav.nabave
                                                 vanjskog stručnjaka                                 NN
                                                 sve sukl. čl. 24 ZJN
6. Pokretanje post.                       Načelnik                  Odluka o
 jav. nabave                                                               započinjanju              prije slanja u

                                                              post. javne nabave               El.oglasnik
    jav.nabave  NN.
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7.  Provođenje post. ovl. predstavnik                          objava u                     30 dana
   Jav. nabave                            Naručitelja                        El. oglasniku             od dana
                                                                                                                 NN i po                     dana jav.
                                                                                                                 proteku roka             otvaranja
                                                                                                                 otvaranje, pregled      ponuda
                                                                                                                 i ocjena ponuda te
                                                                                   Odluka o odabiru 
                                                                                    ili poništenju post.
                                                                                      nabave

8. Izrada prijedloga     ovl. predstavnici
 Ug. o jav.nabavi                        Naručitelja                                 prijeizvršnosti
                                                                                                                    Odluke o odbiru ili  poništenju
9. Potpisivanje 
 Ug. o jav.nabavi                        Načelnik                                                istekom 
                                                                                                                    roka  mirovanja

10. Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi „Narodne novine“,  broj 91/11, 43/13,  143/13 i 13/14 – Od-
luka USRH)obavezno poštivanje  načela krajnje transparentnosti objavljivanjem podataka na  službenoj stranici 
općine  www.primosten.hr-“JAVNA NABAVA“

PRAĆENJE UGOVORNIH OBVEZA

Članak 7.
Službenik Službe računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela koji je u sklopu poslova koje obavlja zadužen 

za plaćanje ugovorenih obveza, dužan je pratiti izvršenje Ugovora od potpisivanja Ugovora sve do njegove real-
izacije.

Praćenje Ugovora podrazumijeva rokove izvršenja, ispostavljene situacije, instrumente plaćanja, primopredaju 
radova, okončani obračun te eventualne uvjete primjene ugovorne kazne. i sl.

Svi primljeni instrumenti plaćanja po primitku čuvaju se u Službi računovodstva.
Situacije(privremene i okončana) nakon ovjere od stručnog nadzora odnosno ugovornih strana prosljeđuju se 

na plaćanje sukladno uputama Načelnika.
Situacije (privremen i okončana) naredbom Načelnika obavezno se čuvaju u tri primjerka na način da original 

ostaje u Službi računovodstva a po jedna preslika čuva se u Pravnoj službi i Službi Tajništva Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Primošten.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Primjerak svakog Ugovora, sukladno Naredbi Načelnika svim službenicima Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Primošten kao i djelatnicima Korisnika Proračuna, preko Dostavne interne knjige obavezno se mora 
dostaviti/ u nedostatku dostatnog broja originala barem u presliku/ istovremeno u 1./Pravnu Službu, 2./Službu 
računovodstva; i 3./Službu tajništva. 

Pravna Služba pod vodstvom Pročelnika vodi Registar Ugovora Općine Primošten.

Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Procedure prestaje važiti Procedura  stvaranja ugovornih obveza Općine primošten „ 

Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj  8/12.

Članak 10.
Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“, 

na oglasnoj ploči službenoj web stranici općine: www.primošten.hr.

Klasa: 400-08/15-02/3
Ur.broj: 2182/02-02-15-01
Primošten, 20. veljače 2015.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   
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11
Na  temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten 

(«Službeni vjesnik Općine Primošten«, broj 3/13 i 
5/13) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje 
javnih površina ( «Službeni vjesnik Šibensko – kninske 
županije«, broj 7/09 i 6/11i „Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 1/15 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke 
o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni 
vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 4/11 i 6/11 i  
“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj: 2/12, 3/12, 
5/13, 1/14 te istoimene Odluke, Klasa: 363-01/11-01/16; 
Ur.broj: 2182/02-01-15-2/6, od dana 13. veljače  2015. 
godine), Načelnik Općine Primošten, dana 24.veljače 
2015. godine, donosi

ODLUKU 
o raspisivanju  natječaja 

o davanju na korištenje općinskih površina 
za 2015.  godinu

1.  Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za 
davanje na korištenje općinskih površina  otvoren 
je od dana 02. ožujka / ponedjeljak/ 2015. godine 
koji traje do 16. ožujka /ponedjeljak/2015. godine s 
mogućnošću dodatnog produljenja roka za dostavu 
ponuda po ukazanoj potrebi.

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili 
pismeno poštom na adresu:

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten 
s naznakom : 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 a ob-
javljuje se na  službenoj web stranici općine www.pri-
mosten.hr, oglasnoj ploči općine i „Službenom vjesniku 
Općine Primošten“.

      
Klasa: 372-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-15-2
Primošten, 24.veljače 2015. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

12
Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 
153/09 i 143/12), čl. 45. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, br. 3/13 i 5/13) 
Odluke o prodajistarog službenog vozila („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 5/14) i Zaključku 
Općinskog vijeća  o rashodovanju  starog službenog 

vozila „Renault Lagune“ („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 5/14) po prijedlogu Povjeren-
stva sukladno Rješenju o imenovanju Povjerenstva za 
natječaja za  prodaju  starog službenog vozila Renault 
Lagune reg. ozn. ŠI 613 BZ, Klasa:406 -08/14-01/1; 
Ur.broj: 2182/02-02-14-5 od dana 02. prosinca 2014. 
godine, Načelnik Općine Primošten  dana 24. veljače 
donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude

I.
Predmet ove Odluke jeste utvrđenje koja je najpo-

voljnija ponuda pristigla na Ponovljeni Javni poziv 
za prodaju starog službenog vozila Renault Lagune 
registarske oznake ŠI 613 BZ.

Kao najpovoljniji ponuditelj određuje se: Valentino 
Gobov iz Primoštena, Plat 18; OIB: 99738342663. sa 
ponudom u iznosu od 300 EUR (slovima: tristoeura) 
protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju HNB 
na dan 24. veljače 2015 u iznosu od 2.314,47 kuna 
(slovima: dvije tisućetristočetrnaestkunačetrdesetseda
mlipa) za predmetno vozilo.

U privitku ponude priložen i dokaz o uplaćenoj 
cjelokupnom iznosu  ponude. 

II.
Načelnik Općine Primošten sa odabranim ponu-

diteljem iz toč. I. sklopit će Ugovor o kupoprodaji 
Renault Lagune.

Ugovorom o kupoprodaji će ugovorne strane regu-
lirati svoja međusobna prava i obveze, a istog će se 
po sklapanju prezentirati na prvoj redovnoj sjednici 
Općinskog vijeća.

Obrazloženje:
Općina Primošten je kao vlasnik starog službenog 

vozila Renault Lagune  ŠI 613 BZ u dva navrata je  
objavila Javni poziv za prodaju predmetnog vozila. U 
ponovljenom Javnom pozivu za  prodaju Renault La-
gune  ŠI 613 BZ temeljem prethodne Odluke Načelnika 
o prodaji  starog službenog vozila („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ broj 5/14) i Zaključku Općinskog 
vijeća  o rashodovanju  starog službenog vozila „Re-
nault Lagune“ („Službeni vjesnik Općine Primošten“, 
broj 5/14).

Za potrebe konkretnog postupka prodaje Načelnik je 
donio Rješenje  o imenovanju Povjerenstva za natječaja 
za  prodaju  starog službenog vozila Renault Lagune 
reg. ozn. ŠI 613 BZ, Klasa:406 -08/14-01/1; Ur.broj: 
2182/02-02-14-5, od dana 02.  prosinca 2014. godine

Imenovano  Povjerenstvo:
- otvorilo je ponude dana 21. studenog 2014. godine 

u 12:00 sati te utvrdilo da je do isteka roka zaprimljena 
samo jedna (1) ponuda,

- sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda od dana 24. 
veljače  2015. godine, te

- pregledom i ocjenom zaprimljenu ponudu ocijenilo 
na način da je ponuda ponuditelja za predmetno vozilo 
ocijenjena kao prihvatljiva te je ocijenjena kao pov-
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oljna ponuda u odnosu na konkretni predmet prodaje, 
i to ponuda jedinog ponuditelja: Valentino Gobov iz 
Primoštena, Plat 18; OIB: 99738342663. sa ponudom u 
iznosu od 300 EUR (slovima: tristoeura) preračunato u 
kune prema srednjem tečaju HNB.  Ponuđena i plaćena 
cijena  odgovara ukupnom  iznosu od  2.314,47 kuna 
(slovima: dvije tisućetristočetrnaestkunačetrdesetseda
mlipa) za predmetno vozilo.

S odabranim ponuditeljem, Načelnik Općine 
Primošten, sklopit će se Ugovor o kupoprodaji kojeg će 
se prezentirati na suglasnost Općinskom vijeću na prvoj 
narednoj redovnoj sjednici predstavničkog tijela.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke o odabiru najpovoljnije ponude 

može se izjaviti prigovor u roku od osam (8) dana od 
dana primitka iste.

Prigovor se predaje osobno na protokol ili poštom 
preporučeno na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7, 
22 202 Primošten. 

Klasa:406 -08/14-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-15-8
Primošten, 24. veljače 2015. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________   

13
Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13) i 
članka 17. Odluke o davanju na korištenje javne površine 
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 
7/09, 6/11 i 1/15), Načelnik Općine Primošten, dana 26. 
veljače 2015. godine, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva 

za provođenje natječaja 
 za korištenje javne površine 

na području Općine Primošten 
za 2015. godinu

Članak 1.
Načelnik  Općine Primošten za potrebe provođenja 

natječaja za korištenje javne površine na području 
Općine Primošten za 2015. godinu imenuje članove 
Povjerenstva u slijedećem sastavu:

-  Stipe Petrina – predsjednik,
-  Dijana Rinčić - član i
 -  Iris Ukić Kotarac- član. 

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

javit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 372-05/15-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-15-3
Primošten, 26. veljače 2015. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.    

____________________ 

III.
ISPRAVAK TAJNIKA

1 
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, br. 5/13) u Programa javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2015. godinu 
„Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 5/14, uočena 
je tiskarska pogreška Izrađivača, te Tajnik Općine 
Primošten, daje

I S P R A V A K

   U zaglavlju teksta Programa javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2015. godinu 
„Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 5/14   
umjesto objavljenog  teksta pravnog izvora temeljem 
kojeg se donosi konkretni Program  treba stajati:

“Na temelju članka 117. Zakona o  socijalnoj skrbi 
“Narodne novine“, broj 153/13). 

Klasa: 551-01/14-01/1
Ur.broj: 2182/02-03-15-2
Primošten, 02. siječnja. 2015. 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          

TAJNIK:
Dijana Rinčić, dipl. iur., v. r. 

____________________   

2
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, br. 5/13) u u tekstu Analize stanja sustava 
zaštite i spašavanja na području Općine Primošten u  
2014. godini „ Službeni vjesnik Općine Primošten“,  
broj 5/14, uočena je tiskarska pogreška Izrađivača, te 
Tajnik Općine Primošten, daje

I S P R A V A K

 U završnom tekstu  poglavlja „ZAKLJUČAK“ 
Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
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Općine Primošten u 2014. godini  “Službeni vjesnik 
Općine Primošten“,  broj 5/14 umjesto objavljenog   
teksta  posljednji stavak 5. treba da glasi:

“Ova Analiza stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.

 
Klasa:810 -03/14-01/1
Ur.broj: 2182/02-03-15-2
Primošten, 02. siječnja. 2015. 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          

TAJNIK:
Dijana Rinčić, dipl. iur., v. r. 

____________________   

3
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, br. 5/13) u Izmjenama i dopunama  
Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija  
na području Općine Primošten,  za razdoblje od 2013. 
do 2015. godine , “Službeni vjesnik Općine Primošten“,  
broj 5/14, uočena je tiskarska pogreška Izrađivača, te 
Tajnik Općine Primošten, daje

I S P R A V A K

U tekstu Izmjena i dopuna  Srednjoročnog 
(trogodišnjeg) Plana davanja koncesija  na području 
Općine Primošten  za razdoblje od 2013. do 2015. godine, 
“Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 5/14   umjesto 
objavljenog  teksta  posljednji članak 6. treba da glasi:

“Ovaj Srednjoročni Plan stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u  “Službenom vjesniku Općine 
Primošten“.

Klasa: 400-02/13-01/2
Ur.broj: 2182/02-03-15-2
Primošten, 02. siječnja. 2015.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          

TAJNIK:
Dijana Rinčić, dipl. iur., v. r. 

____________________   

4
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, br. 5/13) u Popisu poslovnih prostora u 
vlasništvu  Općine Primošten  namijenjenih za davanje 
u  zakup , “Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 
5/14, uočena je tiskarska pogreška Izrađivača, te Tajnik 
Općine Primošten, daje

I S P R A V A K

U  formulaciji naslova akta „Popis poslovnih prostora 
u vlasništvu  Općine Primošten  namijenjenih za davanje 
u  zakup “Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 5/14,   
umjesto objavljenog  teksta treba stajati:

„Odluka o popis poslovnih prostora u vlasništvu  
Općine Primošten  namijenjenih za davanje u  zakup“.

Klasa: 940-0314-02/2
Ur.broj: 2182/02-03-15-2
Primošten, 02. siječnja. 2015.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          

TAJNIK:
Dijana Rinčić, dipl. iur., v. r. 

____________________   

IV.
“PRIMOŠTEN ODVODNJA” d.o.o.

1
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Naro-

dne novine“, broj  90/11, 83/13 , 143/13 i 13/14 –USRH), 
direktor društva Primošten odvodnja d.o.o., donosi

PLAN NABAVE
 za 2015. godinu - 1. izmjene i dopune

Članak 1.
Izmjene i dopune osnovnog Plana nabave  od 1. 

kolovoza 2014. godine, odnose se na članak 6. osnovnog 
Plana nabave, aprikazane su u tablici koja čini prilog ovih 
izmjena i dopuna.

U svim ostalim odredbama Plan nabave od 1. kolo-
voza 2014. ostaje nepromjenjen.

Ove 1. izmjene i dopune osnovnog Plana nabave za 
2014. godinu objavljuju se na internetskim stranicama 
Primošten odvodnje d.o.o.

Primošten, 1. listopada 2014.

Direktorica 
Jagoda Perković, dipl.ing.građ., v. r.

____________________  
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2
Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama 

(“Narodne novine”, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 
i 14/14), Uprava društva Primošten odvodnja d.o.o., uz 
suglasnost Skupštine društva, dana 12. siječnja 2015. 
godine, donosi

P L A N
gradnje komunalnih vodnih građevina 

za 2015. godinu

Članak 1. 
Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina 

za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se 
godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina na 
području Općine Primošten za 2015. godinu, procijenjeni 
iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina 
iz Plana i izvori fi nanciranja.

 
Članak 2. 

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 
1. ovog Plana podrazumijevaju se građevine za javnu 
odvodnju. 

Članak 3. 
U 2015. godini fi nancirati će se gradnja komunal-

nih vodnih građevina na području Općine Primošten u 
ukupnom procijenjenom iznosu od 1.460.000,00 kuna 
kako slijedi:

• Izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Porat u 
Primoštenu (II faza) – vrijednost radova: 360.000,00 
kn

• Sanacija kanalizacijske mreže u Ulici bana Josipa 
Jelačića – vrijednost radova: 500.000,00 kn

• Projekt oborinske odvodnje za zonu oko rotora 
(ulaz u Primošten) – vrijednost radova: 600.000,00 kn

Članak 4.
Gradnja komunalnih vodnih građevina iz članka 3. 

ovo
g Plana fi nancirati će se iz izvora kako slijedi:
1. Sredstva prikupljena iz naknade za razvoj sustava 

javne odvodnje na području Općine Primošten (planirano 
1.000.000,00 kn)

2. Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna 
(planirano 460.000,00 kn)
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Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu 12. siječnja 2015. godine, a 

objavljuje se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“, 
te na web stranici društva Primošten odvodnja d.o.o.

Primošten, 12. siječnja 2015. 

Direktorica 
Jagoda Perković, dipl.ing.građ., v. r.

____________________  

3
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi 

(„Narodne novine“, broj  90/11, 83/13 , 143/13 i 13/14 
–USRH), direktor društva Primošten odvodnja d.o.o., 
donosi

PLAN NABAVE
 za 2015. godinu

Članak 1.
Plan nabave Primošten odvodnja d.o.o. obuhvaća 

bagatelnu i javnu nabavu radova, roba i usluga. Plan 
nabave sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, 
predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave bez 
PDV-a, vrsti postupka konkretne nabave, podatak da li 
se sklapa ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, 
odnosno Ugovor o bagatelnoj nabavi, planiranom 
početku postupka nabave, te planirano trajanje sk-
lopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, odnosno 
ugovora o bagatelnoj nabavi, izvor fi nanciranja, te 
napomenu ukoliko je potrebna.

Članak 2.
Nabave bagatelne vrijednosti su nabave čija je pro-

cijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna 
a manja od 200.000,00 kuna za robe i usluge odnosno 
do 500.000,00 kuna za radove.

Nabave male vrijednosti su nabave su nabave čija je 
procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 
kuna za robe i usluge odnosno jednaka ili veća od 
500.000,00 kuna za radove.

Nabave velike vrijednosti su nabave čija je procijen-
jena vrijednosti iznad europskih pragova.

Članak 3.
Sukladno utvrđenom u članku 2., stavku 1., na 

postupke bagatelne nabave primjenjuju se odredbe 
internog akta Primošten odvodnje d.o.o. (čl. 18., st. 3., 
ZJN i čl.5. st. 2. ovog Plana nabave).

Sukladno utvrđenom u članku 2., stavku 2. i 3., 
na postupak javne nabave primjenjuju se odredbe 
ZJN (Narodne novine 90/11, 83/13 , 143/13 i 13/14 
–USRH).

Članak 4.
Plan se tijekom proračunske godine može mijen-

jati i dopunjavati a sve izmjene i dopune Plana bit će 
vidljivo označene rednim brojem u odnosu na osnovni 
Plan nabave.

Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune tijekom 
tekuće godine se objavljuju na internetskim stranicama 
Primošten odvodnje d.o.o. www.primosten-odvodnja.hr 
najmanje do 30. lipnja 2016. godine. 

Godišnji Plan nabave donosi se najkasnije do 31. 
prosinca tekuće godine.

Članak 5.
Primošten odvodnja d.o.o. započinje postupak 

javne nabave Odlukom o započinjanju odgovarajućeg 
postupka nabave, a može ga započeti i prije donošenja 
Plana nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Naro-
dne novine“ 90/11,  83/13, 143/13 i 13/14).

Primošten odvodnja d.o.o. započinje postupak 
bagatelne nabave sukladno internom aktu, a može ga 
započeti i prije donošenja Plana nabave.

Članak 6.
Plan nabave sadrži sve predmete nabave čija je proci-

jenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 
kn, kako je prikazano u tablici koja čini prilog plana.

                                                                  
Članak 7.

Ovaj  Plan nabave objavljuje se na internetskim 
stranicama Primošten odvodnje d.o.o. 

Primošten, 20. siječnja 2015. 

Direktorica 
Jagoda Perković, dipl.ing.građ., v. r.

____________________  
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BROJ PREDMET NABAVE

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 

NABAVE (BEZ PDV-
a)

VRSTA POSTUPKA
UGOVOR / 
OKVIRNI 

SPORAZUM

PLANIRANI 
POČETAK

TRAJANJE IZVOR FINANCIRANJA

BAG 1-15 Poštanske i telekomunikacijske usluge
35.000,00 kn bagatelna ugovor cijela godina

BAG 2-15 Vodoopskrba i zbrinjavanje otpada
60.000,00 kn bagatelna cijela godina

BAG 3-15 Električna energija i gorivo
40.000,00 kn bagatelna ugovor cijela godina

BAG 4-15
Održavanje mreže odvodnje i uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda 70.000,00 kn bagatelna cijela godina

BAG 5-15 Redovito čišćenje sustava javne odvodnje
30.000,00 kn bagatelna

tijekom godine - 
po potrebi

BAG 6-15 Intelektualne usluge
60.000,00 kn bagatelna

tijekom godine - 
po potrebi

BAG 7-15
Geodetsko snimanje i izrada elaborata za upis 

u katastar vodova - Primošten - postojeći 
sustav kanalizacije 20.000,00 kn bagatelna

tijekom godine - 
po potrebi

BAG 8-15
Izgradnja kanalizacijske mreže u ulici Porat u 

Primoštenu (II faza)
360.000,00 kn bagatelna ugovor 2. mj. 2015. 30 dana

Sredstva  i z naknade za  razvoj sustava  
javne odvodnje / kapita lne pomoći  i z 

proračuna Općine Primošten

BAG 9-15 Nabava pumpi za crpne stanice
100.000,00 kn bagatelna 1. mj. 2015.

BROJ PREDMET NABAVE

PROCIJENJENA 
VRIJEDNOST 

NABAVE (BEZ PDV-
a)

VRSTA POSTUPKA
UGOVOR / 
OKVIRNI 

SPORAZUM

PLANIRANI 
POČETAK

TRAJANJE IZVOR FINANCIRANJA

JN 1-15
Sanacija kanalizacijske mreže u Ulici bana 

Josipa Jelačića 500.000,00 kn
otvoreni postupak 

javne nabave ugovor 10. mj. 2015. 60 dana

Sredstva  i z naknade za  razvoj sustava  
javne odvodnje / kapita lne pomoći  i z 

proračuna Općine Primošten

JN 2-15
Projekt oborinske odvodnje za zonu oko 

rotora (ulaz Primošten) 600.000,00 kn
otvoreni postupak 

javne nabave ugovor 10. mj. 2014. 60 dana

Sredstva  i z naknade za  razvoj sustava  
javne odvodnje / kapita lne pomoći  i z 

proračuna Općine Primošten

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU - BAGATELNA NABAVA

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU - JAVNA NABAVA

____________________  

Izdavač: OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, 22202 PRIMOŠTEN
Uređuje: Stipe Petrina,  tel. 022/571-900, fax: 022/571-902

www.primosten.hr, info@primosten.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik


