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I. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PRIMOŠTEN
101
Na temelju  članka 108. i 109. stavak 2. Zakona o 

proračunu («Narodne novine«, broj 87/08 ), članka  71. 
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 radnoj i svečanoj 12. sjednici, od  
08. svibnja 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
prihvaćanju  Godišnjeg Izvješća  

o izvršenju Proračuna Općine Primošten
 za  2014. godine

1.  Općinsko vijeće prihvaća  godišnje  Izvješće 
o  izvršenju   Proračuna   Općine Primošten za  2014.   
godine za vremensko razdoblje od 01. siječnja  do 31. 
prosinca 2015. godine. 

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

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

Klasa: 400-05/14-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-4
Primošten,  08. svibnja 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  radnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja  2015. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
prihvaćanju  Promemorije Primoštena d.d.

i Općine Primošten 

Članak  1.
Općinsko vijeće prihvaća Promemoriju Primoštena 

d.d. i Općine Primošten potpisanom dana 14. travnja 
2015. godine  a službeno zaprimljenom na protokol JUO 

Općine Primošten dana 24. travnja 2015. godine, Klasa: 
421-02/15-03/01; Ur.broj: 2182/02-01-15-2.

Članak  2.
Promemorija  iz   članka  1. kojoj je predmet sufi nan-

ciranje opremanja Zdravstvene stanice  - Doma zdravlja 
u Primoštenu s potrebnom  medicinskom opremom,  
sastavni  je  dio   ovog  zaključka i  kao  takva  nalazi  
se u   privitku istog.

Članak  3.
Ovaj  Zaključak   stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se  u  “Službenom   vjesniku Općine 
Primošten”.

Klasa: 421-02/15-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten,  08. svibnja 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

103
 Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na 

cestama (« Narodne novine«, broj 67/08 i 48/10- Odluka 
Ustavnog suda ) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(«Službeni vjesnik Općine Primošten«, broj 3/13 i 
5/13) po prethodno dobivenoj prethodnoj Suglasnosti, 
KLASA: 511-13-01-4599/15;  od dana 11. svibnja 2015. 
godine, Općinsko vijeće Općine Primošten, na radnoj 
i svečanoj 12.sjednici, od  08. svibnja 2015. godine, 
donosi:

ODLUKU
o V. Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju 
prometa na području Općine Primošten

Članak 1.
U Odluci o uređenju prometa na području Općine 

Primošten „Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ 
broj  13/10, 13/10  i  7/11 i „Službeni vjesnik Općine 
Primošten„ broj 5/12 i 2/14 u članku 26. briše se 
dosadašnji  stavak 1. koji sada treba da glasi:

„ Parkirališta na kojima se vrši naplata razvrstana 
su u četiri (4) različite zone  parkiranja i to u: „0“,I., II. 
i III. zonu.

Parkirališta u „0“ zoni su parkirališta unutar  starog 
dijela Primoštena.

Parkirališta u „I.“ zoni su parkirališta u neposrednoj 
blizini  starog dijela Primoštena odnosno predio  Pisak is-
pred Bedema i ona na Trgu Don Ive Šarića.osim Pijac

Parkirališta „II.“ zone su sva druga parkirališta na 
području mjesta Primošten i to uglavnom ona Ulici 
Josipa bana Jelačića , Grgura Ninskog i Portu. 
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Parkiralište „III“  zone je u Ulici Sv. Josipa –  nep-
osredno do zgrade općine - kapele Sv. Josipa i Ulici 
Rupe.“

Članak 2.
U   svim dijelovima teksta Odluke o uređenju pro-

meta na području Općine Primošten „Službeni vjesnik 
Šibensko kninske županije“ broj  13/10, 13/10  i  7/11 
i „Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 5/12 i 
2/14 korišteni izraz  „odobrenje – propusnica“  koji se 
odnose na pješačke zone zamjenjuju se novim izrazom 
„ daljinski upravljač“ dok u svim ostalim odredbama u 
kontekstu teksta,  ostaje odgovarajući izraz  „odobrenje 
– propusnica“ odnosno „dozvola“.

Članak 3.  
Mijenja se dosadašnji članak 31. na način da se iza 

dosadašnjeg stavka 2.dodaje novi stavak 3. koji glasi:
„ Korištenje daljinskog upravljača u slučaju zloupo-

rabe istog  na  način da ga koristi suprotno odredbama 
ove Odluke, prometovanjem Trgom Rudina biskupa 
Josipa Arnerića, Mala Raduća ili  Rivom  žrtava Dvainke 
bit će povučeno bez upozorenja.“  

Članak 4.  
Iza dosadašnjeg članak 31. dodaje novi članak 31a. 

u tekstu kako u nastavku glasi:
„U slučaju da korisnik daljinskog upravljača  krši 

dva i više puta  pravila Općine Primošten propisana 
ovom  Odlukom, Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika 
Općine Primošten da  posebnom  Odlukom u konk-
retnom  slučaju i   bez upozorenja povuče  korištenje 
daljinskog upravljača za naredni period od dvije (2) go-
dine uključujući godinu  u kojoj je korisnik zlouporabio 
korištenje daljinskog upravljača. „

Članak 5.  
 Mijenja se dosadašnji članak 38. stavak 1.  na način 

da se iza dosadašnje pred posljednje točke umjesto 
veznika „i“ stavlja zarez i  nastavlja novom točkom 
koja glasi:

  „ -   s lijeve strane u Ulici Varoš i“
nakon čega se nastavlja dosadašnjim tekstom. 

Članak 6.  
Mijenja se dosadašnji članak 55. stavak 3.   tako da 

treba da glasi:

„Jednosmjerna  ulica na kojoj je dozvoljeno zaustav-
ljanje i parkiranje  uz rub  kolnika tako da parkirano  
osobno motorno vozilo  ne ometa ili zaustavlja normalan 
tok prometa je:

- Crnica

Članak 7.
Mijenja se dosadašnji članak 57. stavak 2.  na način 

da se između dosadašnjih pobrojanih točaka „ Bana 
Josipa Jelačića s Dubrovačkom“  i „ Grgura Ninskog 
sa Trgom Don Ive Šarića“ briše ranije naveena točka 
„Podatok“ i nastavlja dosadašnjim tekstom.

Članak 8.
Briše se dosadašnji članak 58 koji sada treba da 

glasi: 
„ 1.  Zabranjeno je  kretanje   u Primoštenu teretnim 

vozilom  osim  u ulicama Zagrebačka i  Raduča kao  
i  Trgom  Stjepana  Radića osim u slučaju kada je to 
posebno odobreno na način utvrđen ovom Odlukom. 

2.Zabranjeno kretanje teretnih vozila te traktora sa 
i bez zaprežnog vozila  Trgom Rudina biskupa Josipa 
Arnerića i Rivom žrtava Dvanjke i u svim ulicama u 
staroj jezgri Primoštena osim s daljinskim upravljačem  
na način utvrđen ovom Odlukom.

3.  Zabranjen  je  promet  autobusima  i teretnim vo-
zilima  ulicama Grgura Ninskog,  Bana  Josipa  Jelačića 
i  Varoš osim u slučaju kada je to posebno odobreno na 
način utvrđen ovom Odlukom. 

4.Zabranjuje se prijevoz sekundarnih sirovina i 
rasprskavajući materijala bez zaštitne mreže na javnim 
prometnim površinama.

5. Na ulazu u Primošten sa jadranske ceste postav-
ljeni su znakovi ograničenja brzine na 30 km/h koji se 
odnosi na sve ulice u mjestu.“

Članak 9.
 Mijenja se dosadašnji članak 61. na način da se  na 

kraju rečenice briše točka  i nastavlja novim  tekstom 
koji glasi:

„ na način  utvrđen posebnom Odlukom sukladno 
važećoj pravnoj regulativi.“

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 340-01/10-01/12
Ur.broj: 21892/02-01-15-41/5
Primošten, 08. svibnja 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 5. stavka. 1. točke 6. Zakona o 

sigurnosti  prometa na cestama („Narodne novine“, 
broj67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i 
Rješenje USRH i 92/14) i članka 33. Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj: 
3/13 i 5/13)  po dobivenoj prethodnoj Suglasnosti RH 
MUP  Uprava Šibensko kninska, KLASA:511-13-01-
4076/15, Šibenik, 22. travnja 2015. godine službeno 
zaprimljenu pod rednim brojem 1437, Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na  redovnoj i svečanoj 12. sjednici, 
od 08. svibnja .2015. godine, donosi
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PRAVILNIK
o načinu i naplati parkiranja na 

parkiralištima na području Općine 
Primošten

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.
Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti, način korištenja, 

organizacija i način naplate parkiranja vozila na 
parkiralištima Općine Primošten, na  području mjesta 
Primošten.

Članak 2.
Parkirališta mogu biti ulična i izvan ulična.
Izvan ulična parkirališta mogu biti otvorenog i za-

tvorenog tipa.
Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog 

prometne situacije nije moguće fi zičkim preprekama 
zatvoriti.

Zatvorena parkirališta su parkirališta koja se u cilju 
kontrole ulaza i izlaza mogu fi zički zatvoriti, a da se ne 
poremete prometni tokovi.

Članak 3.
Parkirališta moraju biti označena prometnom sig-

nalizacijom sukladno  važećim propisima o sigurnosti 
prometa.

Parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja 
moraju imati oznaku zone, vrijeme naplate parkiranja 
i cijenu parkiranja.

Parkirališta su sezonska.

Članak 4.
Parkirališta na kojima se vrši naplata razvrstana su 

u četiri (4) različite zone  parkiranja i to u: „0“,I., II. i 
III. zonu i označena su:

- parkiralište u „0“ zoni 
- parkiralište u „I“. zoni 
- parkiralište u „II.“ zoni i
- parkiralište u „III.“ zoni.

Članak 5.
 Parkirališta u „0“ zoni su parkirališta unutar  starog 

dijela Primoštena.
Parkirališta u „I.“ zoni su parkirališta u neposrednoj 

blizini  starog dijela Primoštena odnosno predio  Pisak 
ispred Bedema i ona na Trgu Don Ive Šarića.

Parkirališta „II.“ zone su sva druga parkirališta na 
području mjesta Primošten i to uglavnom ona Ulici 
Josipa bana Jelačića te dijelu Ulice Andrije Kačića 
Miošića, Grgura Ninskog i Portu. 

Parkiralište „III“  zone je u Ulici Sv. Josipa –  nep-
osredno do zgrade općine - kapele Sv. Josipa i Ulici 
Rupe.

II. PARKIRALIŠTA

Članak 6.
Ulaskom na parkirno mjesto odnosno parkiralište, 

korisnik parkirališta – vozač prihvaća sve opće uvjete 
propisane ovim Pravilnikom.

Članak 7.
Za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se se-

zonska naknada za vremenski period od 1. lipnja do 30. 
rujna tekuće godine.

Članak 8.
Naplata parkiranja temelji se na  rješenju a po 

plaćanju iste odnosno posebnoj Odluci iz stavka 2. 
članka 9. izdaje se parkirna dozvola. Na parkirnoj doz-
voli su oznake: ime i grb Općine Primošten, naziv pravne 
ili fi zičke osobe kojoj će biti povjerena organizacija 
i naplata parkiranja, serijski broj, te drugi znakovi 
pomoću kojih se obilježava sezona i vrijeme korištenja 
parkirnog mjesta. 

Članak 9.
Cijena parkirnog mjesta za cijelu sezonu tekuće 

godine za koju se dodjeljuje na korištenje  za:
- parkiralište „0“ zone iznosi 3.000,00 kuna,
- za parkiralište I zone iznosi 2.500,00 kuna 

odnosno,
-  za parkiralište II zone iznosi 2.000,00 kuna 

dok
-  zona III. iznosi 1.500,00 kuna.
Sukladno ovoj Odluci a po pojedinačnom  zahtjevu 

potencijalnog korisnika parkirališta ostavljena je 
mogućnost oslobađanja od plaćanja temeljem posebne 
Odluke Načelnika. 

Članak 10.
Korisnik parkirališta plaća naknadu za sezonsko 

korištenje parkiranja utvrđenu člankom 9. ove Od-
luke sukladno Rješenju Jedinstvenog upravnog odjela 
–Službe za komunalne poslove koje se izdaje sukladno 
prihvaćanju zahtjeva.  

Članak 11.
Pravilnost korištenja parkirališta (uz obavezno vidno 

isticanje parkirne dozvole ispod vjetrobranskog stakla 
parkiranog vozila; da li Zakupnik koristi dodijeljenu 
javnu površinu u svrhu i na način utvrđen Rješenjem 
iz članka 10. ove Odluke, kontroliraju ovlašteni djelat-
nici pravne ili fi zičke osobe kojoj su povjereni poslovi 
organizacije i naplate parkiranja a navedeno nadzire 
Prometni redar koji evidentira parkiranje, marku, tip, 
boju i registracijske oznake vozila, te poduzima utvrđene 
aktivnosti, sve sukladno Planu rada Prometnog redara 
i odredbama općih uvjeta korištenja parkirališta prip-
isanim ovim Pravilnikom.

Članak 12.
Korisnik parkirališta čini povredu ovog Pravilnika 

koja povlači kaznu ako:
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a) ne istakne parkiranu dozvolu ispred prednjeg 
vjetrobranskog stakla,

b) korisnik parkirnu dozvolu koja ne odgovara zoni 
parkiranja,

c) ustupi parkirnu dozvolu drugoj osobi za potrebu 
parkiranja vozila drugih registarskih oznaka,

d) u parkiranu dozvolu unese netočne podatke ili na 
drugi način dovede u zabludu ovlaštenog djelatnika.

Članak 13.
Za povredu odredbi iz članka 12. ovog Pravilnika 

naplaćuje  se kazna u iznosu od 500,00 kuna na licu 
mjesta.

Članak 14.
Račun i nalog za plaćanje kazne izdaje ovlašteni 

djelatnik pravne ili fi zičke osobe ovlaštene za kontrolu, 
te ga na odgovarajući način pričvršćuje za vozilo.

 Korisnici parkirališta kojima je na vozilu pričvršćena 
kazna, a nisu postupili po nalogu ili u slučaju korištenja 
parkirnog mjesta  bez pravnog osnova kao i korisnika 
kojima je bilo nemoguće uručiti kaznu, pravna ili fi zička 
osoba kojoj su povjereni poslovi organizacije i naplate 
parkiranja će putem pošte, opomene, a na trošak vozača 
obavijestiti vozača o učinjenoj povredi Pravilnika o 
parkiranju.

Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenom 
nalogu ili opomeni i platiti kaznu u roku od 8 dana na 
način naznačen u nalogu ili opomeni.

Troškovi opomene iz stavka 1. ovog članka iznose 
30,00 kuna.

Članak 15.
Ako korisnik parkiranja ne postup u roku po nalogu 

sukladno opomeni, pravna osoba odnosno Prometni 
redar koji obavlja poslove nadzora parkiranja dužan 
je postupiti sukladno posebno utvrđenom Planu rada 
Prometnog redara 

Članak 16.
   Prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka mora 

sadržavati:
- registarski broj vozila,
- ime, prezime i adresu vlasnika vozila,
- vrstu povrede iz članka 12. ovog Pravilnika,
- visinu nenaplaćene naknade ili kazne,
- naziv parkirališta gdje je učinjena povreda, te
- vrijeme i datum učinjene povrede ovog 

Pravilnika.

Članak 17.
Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju kazne 

ili protiv kojeg će pokrenuti prekršajni postupak smatra 
se vlasnik vozila koji je evidentiran u evidencijama 
Ministarstva unutrašnjih poslova prema registarskoj 
oznaci vozila, odnosno vozač vozila.

Članak 18.
Za parkiranje vozila invalida u Primoštenu će se 

osigurati tri besplatna parkirališna mjesta.koja će se 
za tu svrhu posebno i blagovremeno označiti ovisno o 
iskazanom interesu i potrebi.

Članak 19.
 Naplate parkiranja oslobođene su službena 

vozila Ministarstva unutarnjih poslova, hitne pomoći, 
vatrogasna vozila i službena vozila općinske uprave 
Općine Primošten.

Članak 20.
Vozilo ss sezonskom parkirnom dozvolom može 

biti parkirano isključivo na parkirališnom mjestu za 
kojeg se vrši naplata tijekom sezone i za koje je izdana 
istoimena dozvola.  

Članak 21.
 Sezonsku parkirnu dozvolu izdaje pravna ili fi zička 

osoba kojoj su povjereni poslovi organizacije i naplate 
parkiranja.

Sezonska parkirna dozvola može se koristit samo za 
vozilo za koje kupljena.

Članak 22.
Sezonska parkirna dozvola ima obilježje Općine – 

grb, ime pravne ili fi zičke osobe kojoj je parkiralište 
dano na korištenje, ime i prezime, adresa i registarski 
broj vozila za koje se izdaje mjesečna dozvola, serijski 
broj, godinu i mjesec za koji je izdana.

Članak 23.
Parkirnu dozvolu korisnik je dužan istaknuti ispod 

prednjeg vjetrobranskog stakla.
Parkirna dozvola važeća je za tekuću sezonu za koji 

je kupljena.

Članak 24.
 Parkiranjem na parkiralištima gdje je uvedena 

naplata isključuje se od strane Općine Primošten čuvanje 
vozila, te odgovornost za nastala oštećenja ili krađu.

Članak 25.
Kontrolu parkiranja obavljati će djelatnici u uočljivim 

zakonom propisanim uniformama, s istaknutim 
plastifi ciranim identifi kacijskim iskaznicama na kojima 
je ime Općine Primošten, grb Općine Primošten, ime i 
prezime osobe kojoj su povjereni poslovi nadzora.

Članak 26.
Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika obavlja 

Prometni redar Općine Primošten.

III.PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 27
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti 

Pravilnik o načinu i naplati parkiranja na parkiralištima 
na području Općine Primošten „Službeni vjesnik 
Šibensko kninske županije „ broj: 7/11.

Članak 28.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u ‘’Službenom vjesniku Općine Primošten ‘’.

.
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KLASA: 340-01/15-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 08. svibnja 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

105
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 7. točke d. 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  
redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. 
godine,  donosi

ODLUKU
o izvođenju radova na 

“Gomili na Garbini“  iza Vile Fenč

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o izvođenju radova na „ Gomili na Garbini“ iza Vile Fenč 
koji radovi se sastoje od  građenja potpornog zida cca 
120 m2 , do potrebne visine, na lokaciji gdje se nalazi 
glavni kolektor za kanalizaciju /zidanje, šalovanje, 
armiranje, nalijevanje i nasipavanje/. 

-  Materijal potreban za izvođenje radova je: 
- 15 kubika pijeska
- 15 komada mreže osmice, 
- 20 komada rebraste šipka  debljine 1,8cm  te 20 

m3 mješanca.
 
2. Općinsko vijeće daje suglasnost na nabavku us-

luga sukladno istoimenoj Odluci Načelnika, Klasa: 360 
-02/15-02/16; Ur.broj: 2182/02-02-15-2 od dana  22. 
travnja 2015. godine kao i na 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.Općina Primošten i komunalna poduzeća u 
vlasništvu općine svoje će međusobne odnose regulirali 
posebnim ugovorom o zajedničkom  fi nanciranju.

4.Sredstva za financiranje predmetnih radova 
osiguravaju komunalna poduzeća „PRIMOŠTEN I 
ODVODNJA“ d.o.o. i „BUCAVAC“d.o.o.  dok će 
Proračun Općine Primošten osigurati nabavku  ma-
terijala za opisane radove na način  da maksimalna 
vrijednost radova iznosi do 70.000,00 kuna, plus PDV s 
mogućnošću dodatnog povećanja troškovima prijevoza 

iz kamenoloma re od „Klaričine „ kuće s obzirom da je 
mjesto izvođenja radova dosta nepristupačno.

5. Odluka Načelnika kao i Ugovor o bagatelnoj 
nabavi sastavni su dio ove Odluke 

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

Klasa:360-02 /15-02/16
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 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 7. točke d.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  
redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. 
godine,  donosi

ODLUKU
o uređenju cca 300 m2 odvojka

 “Put Glavičice” dekorativnim  betonom

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o uređenju cca 300 m2 odvojka „Put Glavičice „ deko-
rativnim  betonom /u dužini cca 115 m  prosječne širine  
3m/ na način da predmetno uređenje podrazumijeva 
dobavu i ugradnju betona, armature, dodatno armiranje 
propilenskim vlaknima, izradu otiska u kvarcu u tonu 
i dizajnu po izboru općine uključujući sav potreban 
materijal i rad te izradu stepenica po jediničnoj  cijeni 
200,00 kuna po metru dužnom plus PDV, a sve po 
ukupnoj cijeni obračunato prema stvarno izvedenim 
količinama, sukladno ponudi „COSMIC COMMERCE“ 
d.o.o. iz Splita, Penića 11, OIB:14796426430, zast. po 
Direktoru Željku Prnjak.

2. Općinsko vijeće daje suglasnost na nabavku ra-
dova a sukladno Odluci Načelnika o uređenju odvojka 
„Put Glavičice“dekorativnim  betonom, Klasa: 360 
-02/15-02/15; Ur.broj: 2182/02-02-15-2 od dana  21. 
travnja 2015. godine kao i na 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)
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3.Sukladno točki 2.ove Odluke daje se suglasnost  
na izravno prihvaćanje ponude te sklapanje Ugovora 
o uređenju odvojka „Put Glavičice“dekorativnim  be-
tonom, Klasa: 360 -02/15-02/15; Ur.broj: 2182/02-02-
15-3, od dana  23. travnja 2015. godine sklopljenog sa 
Izvođačem „COSMIC COMMERCE“ d.o.o. iz Splita, 
Penića 11, OIB:14796426430, zast. po Direktoru Željku 
Prnjak.

4. Sredstva za fi nanciranje predmetnih radova osigu-
rava proračun Općine Primošten.

5. Odluka Načelnika iz točke 2. ove odluke kao i 
Ugovor o bagatelnoj nabavi iz točke 3. ove odluke sas-
tavni su njen dio.

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

Klasa:360-02 /15-02/14
Ur.broj: 2182/02-01-15-3
Primošten, 08. svibnja 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 7. stavku 10.točke d. 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  
redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. 
godine,  donosi

ODLUKU
o izradi školjere od Vile Fenč 

prema Maloj Raduči

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o izradi školjere od Vile Fenč prema Maloj Radučo  cca 
100m3 kamena sukladno projektnom rješenju „OBALA“ 
d.o.o. Društva za studije,planiranje i projektiranje u po-
morstvu  iz Splita, Gat Sv. Duje 1; OIB:72047192929,.
zast. po zak. zast. Dir. Goranu Vego dipl. ing. građ.. 
Predmetna nabava  podrazumijeva nabavu 100 komada 
kamenih blokova , svaki cca  1m3 uključujući prijevoz od 
kamenoloma  do odredišta na obali gdje čeka unajmljeni 
brod za potrebe prebacivanja gromada s obale do mjesta  
na kojem će se iste spustiti u podmorje uz neophodnu  
pomoć ronioca koji će asistirati prilikom iskrcaja i  
slaganja kamenih balvana na morsko dno uključujući i 
preslagivanje   tamo već postojećih kamenih blokova, 

cca 50 komada, sve sukladno naprijed citiranom pro-
jektnom rješenju.

 2. Općinsko vijeće daje suglasnost na nabavku 
radova a sukladno istoimenoj Odluci Načelnika, Klasa: 
360 -02/15-02/14; Ur.broj: 2182/02-02-15-1 od dana  21. 
travnja 2015. godine kao i na 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. Sukladno točki 2.ove Odluke daje se suglasnost  
na izravno prihvaćanje ponude te sklapanje Ugovora 
o izradi školjere od Vile Fenč prema Maloj Raduči, 
Klasa: 360 -02/14-02/16;  Ur.broj: 2182/02-02-15-3, 
od dana  22. travnja 2015. godine s Isporučitelja usluge 
„FAŽANKA TOURS“ s Pašmana, Mrljane 25, Vlasnika 
Andrije Jureško.

4. Sredstva za fi nanciranje predmetnih radova osigu-
rava proračun Općine Primošten.

5. Odluka Načelnika iz točke 2. ove odluke kao 
i Ugovor o bagatelnoj nabavi iz točke 3. ove odluke 
sastavni su njen dio.

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

Klasa:360-02 /15-02/15
Ur.broj: 2182/02-01-15-3
Primošten, 08. svibnja 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 7. stavku 10.točke d. 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 
redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. 
godine,  donosi

 ODLUKU
o sanaciji 120 m2 asfalta u Bilom

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o sanaciji 120m2  oštećenog asfalta, popucalog i ner-
avnog u naselju Bilo nastalog  uslijed  uzdizanja žila 
bora. Koje su prodrle u podlogu  posteljice asfaltirane 
površine. 
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2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Od-
luke za potrebe sanacije, izravno će se naručiti: 

- a./ zapilavanje rubova površine za sanaciju u dužini  
12m po cijeni od 23,00 kn po metru, 

- b./razbijanje površine  120m2 postojećeg asfalta  te 
iskop dubine cca 20cm s utovarom  i odvozom  materi-
jala po cijeni 42,00 kune po metru kvadratnom,

- c./ otkopavanje, rezanje i uklanjanje žila bor koje 
su uzrokovale podizanje  asfaltne površine  koja je pred-
met sanacije uključujući sanaciju podloge do posteljice 
po cijeni/paušal/ u  iznosu 2.400,00 kuna/ na način da 
ukupna vr. Stavki 1 do 3 iZnosi 7.716,00 kuna/ +PDV,

-d./ uključujući  ostale potrebne radove sukladno 
stavkama Troškovnike prethodno provedenog postupka 
javne nabave za asfaltiranje 10000m2 u više navrata i po 
potrebi, po cijenama izlicitiranim i najpovoljnijim / pod 
internim brojem JN 2/15/ po cijeni od  10.332,00 kune a 
sve pobrojano od 1./ do 4./za ukupnu cijenu od 18.048,00 
kuna (slovima:osamnaesttisućačetrdesetosamkuna) plus 
PDV sukladno ponudi „Sarađen“ d.o.o. iz Dubrave kod 
Tisna, 22 240 Stankovci , OIB:59578167745, zast. po 
Direktoru Marku Sarađen

3. Sredstva za fi nanciranje predmetne nabave osigu-
rava Proračun Općine Primošten.

4. Općina Primošten i„Sarađen“ d.o.o. iz Dubrave 
kod Tisna, 22 240 Stankovci , OIB:59578167745, 
zast. po Direktoru Marku Sarađen svoje su međusobne 
odnose regulirali posebnim godišnjim Ugovorom o 
javnoj nabavi radova, Klasa:360 -02/15-01/7, Ur.broj: 
2182/02-02-15-7 od dana 24. travnja 2015. godine.

5. Sukladno točki 2.ove odluke daje se suglasnost  
na izravno prihvaćanje ponude s zvođačem radova 
„Sarađen“ d.o.o. iz Dubrave kod Tisna, 22 240 Stank-
ovci, OIB:59578167745, zast. po Direktoru Marku 
Sarađen. 

6.Sredstva za fi nanciranje predmetnih radova osigu-
rava proračun Općine Primošten.

7. Odluka Načelnika iz točke 2. ove odluke kao 
i Ugovor o javnoj nabavi iz točke 2. i 3. ove odluke 
sastavni su njen dio.

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

Klasa:360-02 /15-02/16
Ur.broj: 2182/02-01-15-3
Primošten, 08. svibnja 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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje 

Izvješća o fi nancijskom poslovanju 
„BUCAVCA“ d.o.o. za 2014. godinu

Članak  1.
Općinsko vijeće prima na znanje  Izvješće o fi -

nancijskom poslovanju „BUCAVCA“ d.o.o. za 2014. 
godinu.

Članak  2.
 Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ovog zaključka 

i kao takav nalazi se u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom  donošenja, 

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

Klasa: 400-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Odluka

 „BUCAVCA“ d.o.o.  u svezi fi nancijskog 
poslovanja za 2014. godinu

Članak  1.
Općinsko vijeće prima na znanje  i daje suglasnost 

na Odluku „Bucavca“ d.o.o. o utvrđivanju  godišnjih  
fi nancijskih  izvješća za 2014. i Odluku „Bucavca“ d.o.o. 
o uporabi dobitka za 2014. 

Članak  2.
Odluke iz članka 1. sastavni su dio ovog zaključka i 

kao takve nalaze se u privitku istog.
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Članak  3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom  donošenja, 

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

Klasa: 400-05/15-01/5
Ur.broj: 2182/02-01-15-3
Primošten, 08. svibnja 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  redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluke o javnoj 

nabavi i sklopljene ugovore o javnoj nabavi 
tijekom 2015. godine

1. Općinsko vijeće donosi Odluku kojom daje su-
glasnost na Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i 
sklopljene Ugovore s najpovoljnijim ponuditeljima u 
provedenim postupcima javne nabave privedenim kraju 
a koji su započeti u 2015. godini na način kako naprijed 
slijedi a temeljem prethodnih odluka  predstavničkog 
tijela:

- JN 1 /15 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude 
Naručitelja Općine Primošten za predmet  nabave 
za  radove asfaltiranja u površini od 10000 m2 u više 
navrata po potrebi na području Općine Primošten, Klasa: 
360-02/15-01/7; Ur.broj: 2182/02-02-15-6, od dana 
08. travnja 2015. godine i Ugovor  o javnim radovima, 
Klasa: 360-02/15-01/7; Ur.broj: 2182/02-02-15-7, od 
dana 24. travnja 2015. godine; 

- JN  3/15 Odluka o odabiru najpovoljnije po-
nude Naručitelja Općine Primošten za rekonstrukciju  
nogometnog igrališta, Klasa: 360-02/15-01/7; Ur.broj: 
2182/02-02-15-8, od dana 08. travnja 2015. godine i 
Ugovor  o javnim radovima, Klasa: 360-02/15-01/7; 
Ur.broj: 2182/02-02-15-9, od dana svibnja 2015. go-
dine te

- Odluku o odabiru najpovoljnije ponude 
Naručitelja„BUCAVCA“ d.o.o.  na provedeni postupak 
javne nabave  za nabavu četiri nova električna vozila.

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

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

Klasa: 330-01/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 08. svibnja  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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine,  
donosi

ODLUKU
o fi nanciranju radova građenja 

 kanalizacijskog kolektora 
u Ulici Porat u Primoštenu

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o fi nanciranju radova građenja  kanalizacijskog kolek-
tora u Ulici Porat u Primoštenu.

  
2. Općinsko vijeće daje suglasnost na nabavku ra-

dova sukladno istoimenoj Odluci Načelnika,  Klasa:340-
09/15-02/1; Ur.broj: 2182/02-02-15-1, od dana 13. 
travnja 2015. godine. kao i na ustupanje provođenja 
odgovarajućeg postupka nabave sukladno internom 
aktu  Isporučitelja usluge javne odvodnje na području 
na području općine a koje će Isporučitelj obuhvatiti 
vlastitim Planom nabave za 2015. godinu. 

3.Općina Primošten i komunalno poduzeće 
„PRIMOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o.  u vlasništvu 
općine svoje će međusobne odnose regulirali posebnim 
ugovorom o zajedničkom  fi nanciranju.

4.Sredstva za fi nanciranje predmetnih radova osigu-
ravaju komunalno poduzeće „PRIMOŠTEN I ODVOD-
NJA“ d.o.o. i Proračun Općine Primošten po modelu i na 
način  koji će biti utvrđen Sporazumom o međusobnom 
financiranju kapitalne pomoći sustava odvodnje na 
području Općine Primošten  a isti će biti prezentiran na 
prvoj narednoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća.

5. Odluka Načelnika kao i Ugovor o bagatelnoj 
nabavi“PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o. sastavni su 
dio ove Odluke 

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u „Službenom  vjesniku Općine Primošten“.
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Klasa:340-09 /15-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-15-2
Primošten, 08. svibnja 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 3. stavka 13. i članka 15. stavka 

2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“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, 
38/09,79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 
153/13 i 147/14) sukladno Zakonu o pogrebničkoj 
dječatnosti („Narodne novine“, broj 36/15) i članka 
33.Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. 
svibnja 2015.godine, donosi

ODLUKU
o II.  Izmjeni i dopuni Odluke 
o komunalnim djelatnostima

Članak 1.
U Odluci o komunalnim djelatnostima („ Službeni 

vjesnik Općine Primošten  „broj: 6/13 i 2/14) mijenja se 
dosadašnji članak 2. stavak 1.na način da se iza teksta 
dosadašnje  zadnje alineje „- javna rasvjeta“ nastavlja 
tekstom  nove alineje koji treba da glasi: 

“ – pogrebnička djelatnost”.

Članak 2.
U tekstu članka 1  iza dosadašnjeg stavka 5. nastavlja 

se novim stavkom 6. dok dosadašnji stavak 6. postaje 
stavak 7 i stavak 7. postaje stavak 8. na način kako u 
nastavku slijedi:

“Pogrebničkom djelatnosti sukladno članku 8. Za-
kona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 
36/15) smatra se  djelatnost preuzimanja i prijevoza umre 
osobe ili posmrtnih  ostataka od mjesta smrti odnosno 
mjesta na kojem se nalazi umrla osoba ili posmrtni  os-
taci  do mjesta određenim posebnim  zakonom“.

Članak 3.
Mijenja se članak 3. na način da se u njemu briše 

dosadašnja točka 2. sukladno članku 24. Zakona o 
pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 36/15) 
te se nastavlja tekstom dosadašnje točke 3. koji postaje 
točka 2 i točkom 4. koja postaje nova točka 3.

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

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 011-01/13-01/1
Ur.broj: 21892/02-01-15-3
Primošten, 08. svibnja 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  redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja  2015.godine, 
donosi

Izmjene i dopune 
PLAN-a

DAVANJA KONCESIJA 
za komunalne djelatnosti 

Općine Primošten za 2015.

Članak 1.
U Planu davanja koncesija za komunalne djelatnosti 

za 2015 godinu ( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj 1/15 ) mijenja se članak 2. na način da se  briše 
dosadašnja  točka 1.

1. PRUŽANJE POGREBNIH USLUGA - poslova 
prijevoza pokojnika  tako da dosadašnja točka 2. postaje 
nova točka 1 a dodaje se umjesto iste nova točka 2. koja 
treba da glasi:

Članak 2.
U Planu koncesija navode se:  planirani broj koncesi-

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

 2. POSLOVI LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA  
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN                 

 - planirani broj: 1
Procijenjena godišnja naknada: 1.000,00 kn
Koncesija za  period: pet (5) godina /2015 -2020
Planirani godišnji prihod od koncesije: 1.000,00 kn

Članak 3.
Pravna osnova za davanje koncesija 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 1. Odluke o komunalnim djelatnostima 
(„ Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 6/13, 2/14 
i 3/15).
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Članak 4.
Ovaj Plan koncesija stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten“.

Klasa: 400-02/15-01/3
Ur.broj:2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015.godine, 
donosi

Izmjene i dopune 
SREDNJOROČNOG 

(TROGODIŠNJEG) PLANA DAVANJA 
KONCESIJA 

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

                                                        
 Članak 1.

U Srednjoročnom  (trogodišnjem) Planu davanja 
koncesija na području Općine Primošten za vremensko 
razdoblje od 2013., 2014. i 2015. godine („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 1/15) mijenja se  
dosadašnji članak 2. na način da se u cijelosti briše 
dosadašnji tekst  točke 1.

1. PRUŽANJE POGREBNIH USLUGA - poslova 
prijevoza pokojnika“ a umjesto navedene  stavlja nova 
točka 1. koja glasi: 

„1.Koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti 
–poslovi linijskog prijevoza putnika na području Općine 
Primošten

-   planirani broj: 1 (jedna)
-   procijenjena godišnja naknada: 1.000,00 kn
- koncesija za  period: pet  (5) godina /2015 -2020/

Planirani godišnji prihod od koncesije: 1.000,00 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 3. Odluke o komunalnim djelatnos-
tima („ Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 6/13 
i 2/14)“.

Članak 2.
U točki 2.Crpljenje, odvoz, zbrinjavanje  fekalija iz 

septičkih , sabirnih i drugih jama istog članka u tekstu 
pojašnjenja pravne osnove umjesto “članka 3. stavku 1. 
točki 3. Odluke o komunalnim djelatnostima („ Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj 6/13 i 2/14)“treba stajati 
izmijenjen tekst:

„članku 3. stavku 1. točki 2. Odluke o komunalnim 
djelatnostima („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj 6/13, 2/14 i 3/15).

Članak 3.
Ovaj Srednjoročni Plan stupa na snagu osmog 

dana od dana  objave u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten“.

Klasa: 400-02/13-01/3
Ur.broj:2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

Obrazloženje
uz Izmjene i dopune Srednjoročnog Plana davanja 

koncesija u Općini Primošten za 
razdoblje  od 2013. do 2015. godine

1./ Pravna osnova za  donošenje Srednjoročnog  
Plana davanja koncesija sadržana je u odredbi 56. 
Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 143/12) 
Navedenim Zakonom Davateljima koncesija, propisana 
je obveza jedinica lokalne samouprave u koje spada i 
Općina Primošten,

Propisana je obveza  izrade Srednjoročnog Plana 
davanja koncesija  kao i dostava Ministarstvu fi nancija, 
nadležnom  za vođenje Registra koncesija. 

2./ U Srednjoročnom Planu  davanja koncesija 
navode se  gospodarska i druga područja  u kojima se 
planiraju  dati koncesije, javni objekti koji će se graditi 
odnosno javne djelatnosti koje će se obavljati   na te-
melju koncesije, planirani rashodi za koncesije, prihodi 
od koncesija, ocjena očekivane gospodarske koristi  od 
planiranih  koncesija  kao i drugi elementi  koji su od 
značaja  za provedbu učinkovite  politike koncesija.
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 3./ Predlaže se donošenje Izmjena i dopuna  
Srednjoročnog Plana davanja koncesija za vremensko 
razdoblje 2013. do 2015. godine  i to za:

 3.1. Koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti – 
pružanja pogrebnih usluga, poslova prijevoza pokojnika 
sukladno članku 24.  Zakona o pogrebničkoj djelatnosti 
(„Narodne novine“ broj 36/15) briše se iz  predmetnog. 
Srednjoročnog plana Općine Primošten,. Sukladno 
navedenoj odredbi  danom  stupanja na snagu citiranog 
Zakona  sve dodijeljene koncesije po sili Zakona prestaju 
vrijediti  danom  stupanja na snagu ovog Zakona / konk-
retno  dana 07. travnja 2015. godine/.

Umjesto naprijed opisane izmjene Srednjoročnog  
Plana u isti je uvrštena  i planirana koncesija .Koncesiju 
za obavljanje komunalne djelatnosti –poslovi linijskog 
prijevoza putnika na području Općine Primošten

-   planirani broj: 1 (jedna)
-   procijenjena godišnja naknada: 1.000,00 kn
- koncesija za  period: dvije (5) godina /2015 

-2020/

Planirani godišnji prihod od koncesije: 1.000,00 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 3. Odluke o komunalnim djelatnos-
tima („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 6/13 
i 2/14).“

4./ U skladu sa Srednjoročnim Planom  davanja 
koncesija.Općinsko vijeće donosi  svoj Godišnji Plan 
davanja koncesija.

5./ Donošenje Plana je u nadležnosti predstavničkog 
tijela te se predlaže Općinskom vijeću Općine Primošten 
da donese SrednjoročnI  Plan davanja koncesija  u Općini 
Primošten za razdoblje  od 2013. do 2015. godine.

____________________ 
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Na temelju članka 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 komunalnim djelatnostima (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, broj  6/13,  2/14  3/15), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na redovnoj i svečanoj 12. sjednici, 
od 08. svibnja 2015. godine, donosi

O D L U K U
o broju koncesija obavljanje komunalne
   djelatnosti  javnog linijskog prijevoza 
putnika na području Općine Primošten

za 2015.

1.Općinsko vijeće utvrđuje za 2015. godinu 1 
(jednu) koncesiju za obavljanje komunalne  djelatnosti  
javnog linijskog prijevoza putnika na području Općine 
Primošten.

2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka o broju koncesija za pružanje pogrebnih usluga i 
pražnjenje septičkih jama na području Općine Primošten 
za 2015. („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
1/15) isključivo u onom dijelu teksta koji se odnosi na 
pružanje pogrebnih usluga.

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

Klasa: 363-02/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-4 
Primošten, 08. svibnja 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)) i članka 33. Statuta Općine Primošten 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 
5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten, na redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 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 .
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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 i3/15.

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

4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
istoimena Odluka isključivo u onom dijelu teksta koji 
se odnosio na pružanje pogrebnih usluga.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 402-02/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-5
Primošten, 08. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 11. stavka3. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine”, broj 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, 94/13, 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 djelat-
nostima („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, 
broj 6/13 i 2/14), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 
redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. 
godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju natječaja obavljanje 

komunalne djelatnosti  javnog linijskog 
prijevoza putnika na području Općine 

Primošten

1.Općinsko vijeće donosi Odluku o raspisivanju 
natječaja za jednu (1) koncesiju za obavljanje komu-
nalne djelatnosti  javnog linijskog prijevoza putnika na 
području Općine Primošten.

2. Koncesija  za obavljanje poslova iz točke 1. ove 
Odluke  dodjeljuje se na rok od pet (5) godina za period 
2015 i 2020. godine

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

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

Klasa: 402-02/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-6
Primošten, 08. svibnja 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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Zamolbe 

Srećka Bolanča

Članak  1.
 Općinsko vijeće Općine Primošten prima na znanje 

zamolbu Srećka Bolanča na način da ga upućuje da 
sudjeluje na natječaju kada bude u objavi.

Članak  2.
Sukladno odredbama Zakona o koncesijama i in-

ternim aktima općine Općinsko vijeće Općine Primošten 
dodijelit će  predmetnu koncesiju najpovoljnijem 
ponuditelju  po provedenom natječaju prema kriteriju 
najviše ponude.

Članak  3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom  donošenja, 

a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine 
Primošten”.

Klasa: 402-02/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-6/1
Primošten, 08. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o komu-

nalnom gospodarstvu („Narodne novine “, broj 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, 94/13, 153/13 i 



20. svibnja 2015         SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN              Broj 3 - Stranica 15

147/14) i članka 5. stavka 1. točke 14. Zakona o kon-
cesijama (“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 redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. 
svibnja 2015. godine, donosi

O D L U K U
o raspisivanju natječaja  o povjeravanju 
poslova preuzimanja i prijevoza  umrle 

osobe i posmrtnih ostataka 

1.Općinsko vijeće donosi Odluku o raspisivanju 
natječaja o raspisivanju natječaja o povjeravanju poslova 
preuzimanja i prijevoza  umrle osobe i posmrtnih osta-
taka od mjesta  smrti do nadležne patologije ili sudske 
medicine odnosno mjesta utvrđenom sukladno   poseb-
nim Zakonom.

2. Koncesija  za obavljanje poslova iz točke 1. ove 
Odluke  dodjeljuje se na rok od četiri  (4) godine.

3. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten  da 
raspiše predmetni natječaj i a odabranim ponuditeljem 
po dodjeli predmetne koncesije  u im Općine Primošten 
sklopi  konkretniUgovor o povjeravanju poslova komu-
nalne djelatnosti.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenom vjesniku OpćinePrimošten“.

     
Klasa: 372-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-7
Primošten, 08. svibnja 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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje  Zapisnika i Odluka  
02. sjednice Upravnog vijeća Dječjih vrtića 

Općine Primošten DV „Bosiljak„

1. Općinsko vijeće Općine Primošten prima na zanje 
Zapisnik sa 02. sjednice Upravnog vijeća održane dana  
25. veljače 2015. godine te  prima na znanje Izvještaj 
inventure, Financijskog izvješća  uključujućoi I zauzeti 

stav Upravnog vijeća u svezi  odabira kandidata   za  
radno mjesto odgojitelja/ice ( jednog izvršitelja/ice) na 
određeno vrijeme do povratka  djelatnice i  ponavljanje 
natječaja za radno mjesto zdravstvenog voditelja/ice  
(jednog izvršitelja/ice) na određeno vrijeme  do 31. 
kolovoza 2015. godine. 

2. Zapisnik. sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran 
u točki 1. ovog Zaključka uključujući i odluke  sastavni 
su dio ovog Zaključka i kao takvi nalaze se u njegovom 
privitku.

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

Klasa:601-02/15-03/02
Ur.broj:2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje  Zapisnika i Odluka  
03. sjednice Upravnog vijeća Dječjih vrtića 

Općine Primošten DV „Bosiljak„

1.Općinsko vijeće Općine Primošten prima na znanje 
Zapisnik sa 03. sjednice Upravnog vijeća održane dana 
04. ožujka 2015. godine te  prima na znanje odabir 
kandidatkinje Martine Macanović    za  radno mjesto 
odgojitelja/ice ( jednog izvršitelja/ice) na određeno 
vrijeme do povratka  djelatnice. 

2.  Zapisnik. sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran 
u točki 1. ovog Zaključka uključujući i citiranu odluku 
sastavni su dio ovog Zaključka i kao takvi nalaze se u 
njegovom privitku.

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

Klasa:601-02/15-03/03
Ur.broj:2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
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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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi 

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje  Zapisnika i Odluka  
04. sjednice Upravnog vijeća Dječjih vrtića 

Općine Primošten DV „Bosiljak„

1 .Općinsko vijeće Općine Primošten prima na znanje 
Zapisnik sa 04. sjednice Upravnog vijeća održane dana  
26. ožujka  2015. godine te  prima na znanje Plan upisa za 
2015/2016. Pedagošku godinu  i Odluku o raspisivanje 
natječaja za radno mjestoodgojiteljica - stručno osposo-
bljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 

2. Zapisnik. sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran 
u točki 1. ovog Zaključka uključujući i odluke  sastavni 
su dio ovog Zaključka i kao takvi nalaze se u njegovom 
privitku.

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

Klasa:601-02/15-03/04
Ur.broj:2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu („Narodne 

novine“, broj  93/14), članka 41. stavka 2. Zakona o 
predškolskom odgoju 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 
redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. 
godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu 

djece  i ostvarivanje prava i obveza 
Dječjeg vrtića Općine Primošten

1. Općinsko Vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o davanju suglasnosti na

- Pravilnik o upisu djece  i ostvarivanje prava i 
obveza Dječjeg vrtića Općine Primošten, Klasa: 601-
07/15-01-01; Ur.broj:2182/1-12/5-1-15-2, od dana 04. 
ožujka 2015. godine.

2. Pravilnik o upisu djece  i ostvarivanje prava i 
obveza Dječjeg vrtića Općine Primošten iz točke 1. 
ove Odluke sastavni je dio iste i kao takav nalazi se u 
njenom privitku.

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

Klasa:601-07/15-01/01
Ur.broj:2182/02-01-15-3
Primošten, 08. svibnja 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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje  Zapisnika i Odluka  
05. sjednice Upravnog vijeća Dječjih vrtića 

Općine Primošten DV „Bosiljak„

1.Općinsko vijeće Općine Primošten prima na znanje 
Zapisnik sa 05. sjednice Upravnog vijeća održane dana  
27. travnja  2015. godine te  prima na znanje Odluku 
o primanju odgojiteljice na stručno osposobljavanje za 
rad bez zasnivanja radnog odnosa I činjenice o odbijanju  
zahtjeva za Upis u sudski registar / zbog skraćenog 
naziva ustanove koji nije bio u skladu s  člankom 21. 
Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 
29/47, 99/97 i 35/08).

2. Zapisnik. sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran 
u točki 1. ovog Zaključka uključujući i odluke  sastavni 
su dio ovog Zaključka i kao takvi nalaze se u njegovom 
privitku.

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

Klasa: 601-02/15-03/05
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 2015
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju 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 redovnoj i svečanoj 12. 
sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na

pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića 
Općine Primošten

1.Općinsko vijeće Općine Primošten, donosi Od-
luku o davanju suglasnosti na pročišćeni tekst  Statuta 
Dječjeg vrtića Općine Primošten, Klasa: 012-02/15-
01/01; Ur.broj:2182/1-12/5-1-04-15-3, od dana 27. 
travnja 2015.

2. Statut  Dječjeg vrtića Općine Primošten iz točke 
1. ove odluke sastavni je dio iste i kao takav nalazi se 
u njenom privitku.

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

Klasa:601-01 /15-03/01
Ur.broj:2182/02-01-15-4
Primošten 08. svibnja 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članku 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine«, broj 
33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) 
i članka 33. Statuta Općine Primošten ( “Službeni vjesnik 
Općine Primošten”, broj: 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće 
Općine Primošten na redovnoj i svečanoj 12. sjednici, 
od08. travnja 2015. godine, donosi

O D L U K U
o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi 

Strategije  razvoja Općine Primošten

Članak 1.
Mijenja se formulacija teksta Naslova Odluke o 

donošenju Strategije razvoja Općine Primošten  objav-
ljenoj u „Službenom vjesniku Općine Primošte“, broj 
2/15 na način da umjesto riječi „o donošenju“ treba 
stajati „o izradi“.

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

objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten“..

Klasa: 300-01/15-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 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. stavka 7. točke  d. 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 
redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. 
godine, donosi

ODLUKU 
o izgradnji nove javne rasvjete

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o izgradnji nove javne rasvjete na području Općine 
Primošten i to :

a/ javne rasvjete u Bilom –obala u uvali ispod zoga 
za balote u duljini od 50m, 

b/ izgradnje javne rasvjete  u mjestu Bilo – cesta  u 
dužii od 70m i

c/ izgradnje javne rasvjete Dolac – od picerije Boxer 
prema Biloj Lučici u duljini od 250m.

2. Općinsko vijeće daje suglasnost na nabavku ra-
dova sukladno Odluci Načelnika o izgradnji nove javne 
rasvjete,  Klasa: 351-04/15-02/16; Ur.broj: 2182/02-
02-15-1 od dana  29. travnja 2015. godine kao i na 
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.Sukladno točki 2.ove Odluke daje se suglasnost  
na izravno prihvaćanje ponude te sklapanje Ugovora o 
izgradnji nove javne rasvjete, Klasa: 351-04/15-02/16; 
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Ur.broj: 2182/02-02-15-1 od dana  29. travnja 2015 
godine sklopljenog sa Izvođačem „ MARZES“ d.o.o. 
iz Rogoznice,  Trogirska 3; OIB:,OIB:03321518613,, 
zast. po Direktoru Marku Ivulić.

4. Sredstva za fi nanciranje predmetnih radova osigu-
rava proračun Općine Primošten.

5. Odluka Načelnika iz točke 2. ove odluke kao 
i Ugovor o bagatelnoj nabavi iz točke 3. ove odluke 
sastavni su njen dio.

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

Klasa:360-02 /15-02/16
Ur.broj: 2182/02-01-15-5
Primošten, 08. svibnja 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) sukladno Odluci o uzimanju u zakup dijelova 
odgovarajuće nekretnine u  vlasništvu fi zičkih ili pravnih 
osoba, za potrebe Općine Primošten („Službeni vjesnik  
Općine Primošten“, broj 2/15), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  redovnoj i  svečanoj 12. sjednici, od 08. 
svibnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu 
dijela nekretnine u privatnom vlasništvu

1. Općinsko vijeće donosi odluku o davanju suglas-
nost na Ugovor o zakupu dijela nekretnine u privatnom 
vlasništvu, Klasa: 410-15/14-01/1; Ur.broj: 2182/02-
01-15-7.

2. Ugovor i z točke 1. ove Odluke sastavni su nje dio 
i kao takav  nalazi se u njenom privitku.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 410-15/14-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-8
Primošten, 08. svibnja 2015. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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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  redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. 
svibnja 2015. godine, donosi

Izmjene i dopune Plana nabave
Općine Primošten  za 2015.

Članak 1.
 U Planu nabave Općine Primošten za 2015. godinu 

„Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 1/15,  briše 
se dosadašnji članak 8. na način da sada isti treba da 
glasi:

„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 nastavku  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
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 II. dio Vanjski sustav video nadzora 
 Procijenjena vrijednost nabave: 31.168,00 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: Izrada nogostupa na potezu prema klubu Aurora  
 Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 390.000,00 kuna

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: Izrada Strategije razvoja Općine Primošten 
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 69.90000 kn

Redni broj: EV – BAG 13/15 
Predmet nabave: Nabava kamenog opločenja,stuba i rubnjaka u Ulici  Sv. Jurja                                
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 195.000,00kn
                                                             
Redni broj: EV – BAG 14/15 
Predmet nabave: izrada, dopremanje, ugradnja inox  ograda i rukohvata  na
                            stepenicama na primoštenskim  plažama
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 91.520,00 kn

Redni broj: EV – BAG 15/15 
Predmet nabave: nabava  signalizacije 
                           a/  pneumatski stupovi održavanje i servis
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 32.865,00kn
                                                     
                        b/  izrada, dobava i postavljanje tabli
                         Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 26.000,00kn

                         c/  izrada, dobava zatvarača parkirališta
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 16.800,00kn

Redni broj: EV – BAG 16/15 
Predmet nabave: Izrada prostorne dokumentacije Općine Primošten
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 60.000,00 kn
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Redni broj: EV – BAG 17/15 
Predmet nabave: Zemljani i betonski radovi postavljanja signalizacije
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 37.785,68 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 arhitektonsko urbanističke studije  za lokacije
                             a/  nove zgrade komunalnih poduzeća  
                           Procijenjena vrijednost nabave: 9.000,00 kuna
                           i
                       b/  Doma za stare i nemoćne                            
                  Procijenjena vrijednost nabave:17.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 20/15
Predmet nabave:  izrada idejnog rješenja  zaštitnih pomorskih građevina                        
                            Procijenjena vrijednost nabave:30.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 21/15
Predmet nabave:  izgradnja nove javne rasvjete     
                            Procijenjena vrijednost nabave:123.655,00 kuna    

Redni broj: EV - BAG 22/15
Predmet nabave:  nabavka lož ulja
                             Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 22.000,00 kuna

Redni broj: EV - BAG 23/15
Predmet nabave:  usluge nadzora nad radovima građenja
                          Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 32.000,00 kuna

Redni broj: EV – BAG 24/15
Predmet nabave:  izrada idejnog rješenja  za pribavljanje  posebnih uvjeta gradnje  za 
                          građenje akvarija u Primoštenu
                            Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: …………..kuna

Redni broj: EV – BAG 25/15
Predmet nabave: izrada spomenika „Primoštenskom ribaru“
                           Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 70.000,00 kuna

1.vatromet  .......................................................................................................................................16.000,00 kn
2.tisak službenog glasila općine   ....................................................................................................60.000,00 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
13. terensko geodetsko snimanje  ....................................................................................................14.250,00 kn
14. energetski pregled javne rasvjete ...............................................................................................50.000,00 kn
15. izrada ruže vjetrova / u kamenu/.................................................................................................................kn
 16. sanacija šetnice  ......................................................................................................................100.000,00 kn 
17. benkovačke ploče  .....................................................................................................................30.000,00 kn  

Članak 9.
Sukladno članku 2. stavku 2. planira se nabava male vrijednosti na način kako slijedi:
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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          06.03.       12. mjeseci               JN-1/15
    10000m2 u više                          post.        jav. nab.    
    navrata po potrebi  1.2000.000,00 kn           radova                                                        R075-2

2. građenje spomenika   otvoreni       Ug. o           06.03.        60 dana
    Gospi od Loreta         post.             jav. nab.                                                     JN-2/15
    I faza               600.000,00 kn              radova                                                     ………..
                                                                 Ug. o                                                                
3. rekonstrukcija             otvoreni      jav.nab.             09.03.        45dana
    nogometnog                  post.                                                                JN-3/15
    igrališta   radova          ………..

4. nabava                otvoreni      Ug. o jav.        02.02. 
   kredita   …………….. kuna                 postupak     nabavi                                              JN-4/15
                        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 stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten a 

objavljuje se na internetskim stranicama Općine Primošten.

Klasa: 400-08/15-01/1
Ur.broj:2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja  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  redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o 

fi nancijskom poslovanju 
Narodne knjižnice i čitaonice 

„Dr. Ante starčević 1912.“ za 2014. godinu

Članak  1.
Općinsko vijeće prima na znanje  Izvješće o fi nancijskom poslovanju Narodne knjižnice i čitaonice „Dr. Ante 

starčević 1912.“ za 2014. godinu.
Članak  2.

 Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ovog zaključka i kao takav nalazi se u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom  donošenja a objavit će se objaviti u  „Službenom vjesniku Općine 

Primošten”.
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Klasa: 400-05/15-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

132
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik  Općine Primošten“ , broj 3/13 i 
5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o 

fi nancijskom poslovanju Dječjeg vrtića 
Općine Primošten  za 2014. godinu

Članak  1.
Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće o fi nan-

cijskom poslovanju Dječjeg vrtića Općine Primošten 
za 2014. godinu.

Članak  2.
 Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ovog zaključka 

i kao takav nalazi se u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom  donošenja, 

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

Klasa: 400-05/15-01/3
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o 

fi nancijskom poslovanju  
DVD „PRIMOŠTEN“ za 2014. godinu

Članak  1.
Općinsko vijeće prima na znanje Izvješće o fi nan-

cijskom poslovanju DVD „PRIMOŠTEN“ za 2014. 
godinu.

Članak  2.
Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ovog zaključka 

i kao takav nalazi se u privitku istog.

Članak  3.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom  donošenja, a 

objavit će se objaviti u  „Službenom vjesniku Općine 
Primošten”.

Klasa: 400-05/15-01/4
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten, 08. svibnja 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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi

ZAKLJUČAK
u svezi Zamolbe  za korištenjem lokacije  
na odmaralištu pokraj Marine Lučice za 

prodaju vlastitih proizvoda

Članak  1.
Općinsko vijeće razmotrivši  Zamolbu za korištenjem 

lokacije na odmaralištu pokraj Marine Lučice  za 
prodaju vlastitih proizvoda zauzelo je stav da je 
nemoguće izaći u susret i prihvatiti zamolbu Milanu 
Ćaleta  iz Vinovca, Ćalete 3 radi zbog velikog broja 
zainteresiranih i ograničenog broja mjesta na javnoj 
površini namijenjenih citiranoj prodaji. 

Članak  2.
Zamolba iz članka 1. sastavni je dio ovog zaključka 

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”.
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Obrazloženje

Dana 05. svibnja 2015. godine zaprimljena je 
zamolba Milana Ćalete iz Vinovca, Klasa: 372-05/15-
02/01; Ur.broj: 15-15-3, zaprimljenom pod redni brojem 
1434, kojom se obratio Općinskom vijeću radi dodjele 
javne površine  na odmaralištu pokraj Marine Lučice u 
svrhu prodaje vlastitih proizvoda.

Općina Primošten daje na korištenje javnu površinu 
sukladno aktima svog predstavničkog i izvršnog tijela 
u pravilu temeljem prethodno provedenog natječaja 
svake godine u mjesecu ožujku. Zbog velikog broja 
zainteresiranih i prostorne ograničenosti nemoguće je 
tehnički prihvatiti svaku zamolbu. 

Slijedom iznijetog, Općinsko vijeće  zauzelo je  
naprijed citirani stav.

Klasa: 372-05/15-02/01
Ur.broj:2182/02-01-15-3/1
Primošten ,  08. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 10. stavka 5.  i članka 33. 

Statuta Općine  Primošten (“Službeni vjesnik  Općine 
Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće  Općine 
Primošten, na  redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od  08. 
svibnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o svečanom obilježavanju Dana Općine 

Primošten u čast Gospi od Loreta

1.Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o 
fi nanciranju komplet troškova organizacije prigodne 
proslave povodu obilježavanja predstojećeg službenog  
Dana Općine u čast Blagdana Gospe od Loreta – 10. 
svibnja 2015. godine.

2. Sredstva za organizaciju vatrometa, bakljade 
uoči službenog Dana općine, svečanog ručka te ostalih 
uobičajenih redovnih i opravdanih troškova osigurava 
Proračun Općine Primošten.

3. Poduzet će se u maniri dobrog domaćina potrebne 
predradnje povodu organizacije uključujući pripremu i 
izvođenje/ dekoraciju i uređenje mjesta za:

a/ vatromet u sjedištu općine, dana 09. svibnja 2015. 
u večernjim satima te izravno sa  pružateljem usluge 
„BOOM„iz Splita, Kapićeva 3, OIB: 62711480116, 
zast. po Vl. Snježani Nikolić sklopi Ugovor o pripremi 
i izvođenju vatrometa za Dan Općine Primošten u čast 
Gospi od Loreta sukladno ponudi br. 29-VP-2, službeno 

zaprimljenoj pod brojem 1499 u iznosu 20.000,00 kuna 
(slovima: dvadesettisućakuna) s uračunatim PDV-om.

b/ za bakljadu u sjedištu općine – na zidinama 
BEDEMA dana 09. svibnja 2015. u večernjim satima 
te izravno nabavi 200 litara lož ulja od Isporučitelja 
„TROMILJA BENZIN“d.o.o. iz Lozovca,Tromilja 
1/a; OIB: 04694282280, narudžbenicom, po cijeni od 
1.173,11 kuna (slovima: tisućustosedamdesettrikunej
enanaestlipa) i  alu – postolja za baklje/ šifra AL.PO 
–R45/ narudžbenicom, od U.T.O. „AMBALAŽE IN“ iz 
Zagreba, Žut dopl29; OIB: 69868119375, u iznosu od 
802,50 kuna (slovima: osamstodvijekunepedesetlipa) s 
uračunatim PDV-om.

c/ uključujući svečani ručak.

4. Odluka  stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 061-06/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-1
Primošten, 08. svibnja 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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi

 ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe Ekološke udruge 

Primošten

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o prihvaćanju  zamolbe i isplati iznosa od 6.000,00 kuna( 
slovima:šesttisućakuna) Ekološkoj udruzi Primošten  
iz Primoštena, Supljak bb ,OIB:69325717738, nami-
jenjenog realizaciji programa udruge koji nosi naziv  
Poučna staza „Kremik“ u sklopu kojeg udruga namjerava 
postaviti šest  informacijskih ploča uz put koji vodi od 
plaže u Marini Lučici prema vrhu poluotoka Kremik. 

2. Iznos iz točke 1. ove Odluke obavit će se na dostavljeni 
žiro račun udruge na broj: HR0423400091110632115.

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

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Obrazloženje

Dana 05. svibnja 2015. godine zaprimljena je zamo-
lba Ekološke udruge Primošten iz Primoštena, Klasa: 
400-08/15-02/01; Ur.broj: 16-15-33 zaprimljenom 
pod redni brojem 1519, kojom se obraća s pozivom 
za fi nancijsku podršku  neophodnu pri realizaciji pro-
grama udruge Poučna staza „Kremik“ u sklopu kojeg 
udruga namjerava postaviti šest  informacijskih ploča 
uz put koji vodi od plaže Marina Lučica prema vrhu 
Kremik. Osnovni motiv udruge je aktivno sudjelovanje 
u poboljšanju uvjeta i sadržaja  za dobrobit svekolikog 
stanovništva i posjetitelja koji odabiru Primošten za 
svoju destinaciju.

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 A03 1012 A100001 
Udruge, ustanove  i pojedinci iz ostalih društvenih 
djelatnosti – Ostali nepredviđeni programi, R143-4; 
broj konta 3811 – tekuće donacije u novcu, odobrava se 
iznos od 6.000,00 kuna 

Slijedom iznijetog, Općinsko vijeće  donijelo je  
naprijed citiranu Odluku.

Klasa: 400-08/15-02/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-33/1
Primošten, 08. svibnja 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 redovnoj 
i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. godine, 
donosi

ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe za otpis dijela duga 

te odgodom plaćanja 
preostalog dijela duga s  plaćanjem u rate 

1. Općinsko vijeće  prihvaća zamolbu KRISTINE 
d.o.o. The Legends pub u Primoštenu, Trg Don Ive Šarića 
VI. Dragice Kramarić, za otpis dijela duga te odgodu 
plaćanja preostalog dijela s  plaćanjem u rate  na način 
utvrđen točkom 2. i 3. ove Odluke.

2.Prihvaća se predloženo umanjenje dugovanog 
iznosa na ime potroška vode tijekom 2009. godine 
koji odgovara ukupnom iznosu od 14.633,96 kuna (s 
uračunatim PDV-om).

3. Odobrava se  odgoda plaćanja duga uvećanog za 
odgovarajuće kamate na ime  računa„Vodovoda i odvod-
nje „ d.o.o. ispostavljenih Općini Primošten za potrošak 
vode za vremenski razdoblje od 01.01.2010. zaključno 
do 31. 12. 2014. godine za potrebe svog   ugostiteljskog 
objekta u unajmljenom prostoru stare zgrade općine u 
kojem je podnositeljica  Zakupoprimac  prizemlja i kata 
zgrade temeljem ranije sklopljenih ugovora  o zakupu.

Odgoda se odobrava na način da se plaćanje ima 
izvršiti kroz period od dvije (2) godine u četiri (4) rate 
na način da:

 a)  prvu polovicu dugovanog iznosa  plati u tekućoj 
godini i to: 

I ratu- najkasnije do 15. srpnja 2015.,
II ratu- najkasnije do 15. listopada 2015. 
 
b) drugu polovicu dugovanog iznosa  plati u narednoj 

godini i to: 
III ratu- najkasnije do15. srpnja 2016. godine i
IV ratu- najkasnije do15.listopada 2016. godine.

4. Za daljnje postupanje u konkretnom predmetu te 
sklapanje Sporazuma zadužuje se Pravna služba Jedin-
stvenog upravnog odjela Općine Primošten.

5. Zamolba iz točke 1. ove odluke nalazi se u privitku 
ove iste i kao takva predstavlja  njen sastavni dio.

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

Klasa: 400-08/15-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-15-34/1
Primošten, 08. svibnja 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 „Službenog vjesnika Općine 
Primošten“, broj 1/15) i članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik  Općine Primošten“, broj 
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 
redovnoj i svečanoj 12. sjednici, od 08. svibnja 2015. 
godine, donosi

ODLUKE 
O VII. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

NAKNADAMA
ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
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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, 1/14 i 1/15) briše se dosadašnji članak 9. koji  
izmijenjen treba da  glasi:

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

I štand za prodaju školjki i nakita       10.823,45 kn
II štand za prodaju robe široke potrošnje                        
/osim prehrambenih/ 39.754,55 kn

III aparat za kokice        
/za lokaciju na Rudini/               10.823,45 kn   
/za lokaciju u Maloj Raduči/        6.000,00 kn

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

Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten  da  temeljem posebne Odluke, dodjeli na 
korištenje određenu javnu površinu bez plaćanja naknade 
u pojedinačnim slučajevima kao što su:

1./ srednjoškolac dokazuje potvrdom o statusu re-
dovnog učenika srednje škole odnosno student dokazuje 
potvrdom o redovnom upisu u  akademsku godinu, 

2./ osoba  slabog imovinskog stanja / dokazuje Pot-
vrdom  o nezaposlenosti, 

Izjavom o broju članova kućanstva i 
Potvrdom o minimalnim  primanjima po članu/.                                                 
3./ osobi kojoj  živi s teško oboljelim članom uže 

obitelji ili invalidnom osobom 
 /dokazuje liječničko,  dokumentacijom  bolesti 
odnosno Potvrdom o invalidnosti

4./  i u drugim sličnim  slučajevima sukladno zamolbi 
i posebnoj Odluci načelnika.

Članak 2.
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: 2182/02-01-15-2/7
Primošten, 08. svibnja 2015

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

II.
OPĆINSKI NAČELNIK

18   
Na temelju članka 45.Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“,  broj 3/13 i 
5/13), Načelnik  Općine Primošten, dana 27. travnja 
2015. godine, donosi

 RJEŠENJE 
o imenovanju  vanjskog suradnika 

Općine Primošten
radi povlačenja bespovratnih 

sredstava EU fondova 

Točka 1.
Sukladno prethodnoj Odluci Općinskog vijeća  

Općine Primošten o poduzimanju pripremnih radnji 
radi povlačenja bespovratnih  sredstava  iz EU fondova 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 8/12) za 
vanjskog suradnika Općine Primošten imenuje se ANTE 
HULJEV /Trtalja/ p. Jere iz Primoštena, Crnica 1; OIB: 
22046285901.

                   
Točka 2.

Vanjski suradnik iz točke 1. ovog Rješenja imenuje 
se za potrebe pripreme i poduzimanja određenih radnji 
prema uputama i u dogovoru  s Načelnikom Općine 
Primošten što podrazumijeva provedbu stvarno potreb-
nih aktivnosti na koje je  ovim imenovanjem ovlašten.

Nakon objave Javnog poziva za ispitivanje zain-
teresiranih za edukaciju i stjecanja svojstva  potencijal-
nog člana „Tima Općine Primošten za pripreme i proved-
be  projekata  fi nanciranih iz Eu fondova“Suradnik iz 
točke 1. ovog rješenja  ujedno je i član Povjerenstva 
za provjeru formalnih  uvjeta prijavljenih kandidata za 
članove Tima za EU fondove.

Točka 3.
Odluka iz točke 1. ovog rješenja sastavni je njegov 

dio i kao takva nalazi se u privitku istog.

Točka 4.
Ova  Rješenje stupa na snagu danom donošenja a 

naknadno će biti prezentirana Općinskom vijeću na prvoj 
redovnoj sjednici radi naknadne suglasnosti.

Klasa:112 -07/15-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-15-1
Primošten, 27. travnja 2015.             
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                        OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r. 

____________________ 
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Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine 

Primošten  o poduzimanju pripremnih radnji radi 
povlačenja bespovratnih  sredstava  iz EU fondova 
(“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 8/12), 
sukladno Rješenju o imenovanju  vanjskog suradnika 
Općine Primošten radi povlačenja bespovratnih sred-
stava EU fondova, Klasa:112-07/15-02/1; Ur.broj: 
2182/02-02-15-1, od dana 24. travnja 2015. godine, te 
članka 45. Statuta Općine Primošten  („ Službeni vjesnik 
Općine Primošten”, broj: 3/13 i 5/13), Načelnik Općine 
Primošten, objavljuje:

  
JAVNI POZIV 

 za  isticanje kandidatura 
za potencijalnog člana

“Tima Općine Primošten za pripreme i 
provedbe  projekata

fi nanciranih iz Eu fondova“.

I.
Pozivaju se zainteresirani za pohađanje Programa 

obrazovanja „Voditelj  izrade i provedbe projekata  fi -
nanciranih iz EU fondova. 

II.
Općina Primošten planira  formirati dvije (2) radne 

skupine po četiri (4) člana koje  zajedno čine „Tim 
Općine Primošten za pripreme i provedbe  projekata 
fi nanciranih iz Eu fondova“.

( u daljnjem tekstu: Tim za EU fondove)
Osnovni zadatak Tima za EU fondove je uspješno 

povlačenje novca iz Eu fondova za potrebe Općine 
Primošten.

III.
Tim za EU fondove radno je tijelo Općine Primošten 

koje se osniva  od vanjskih suradnika se s ciljem okupl-
janja  kreativnih i vrijednih osoba željnih znanja,  koje 
je Općina voljna fi nancirati u smislu  stvaranja i jačanja 
oslonca u vlastitim redovima  koje bi pravovremeno 
znale:

- prepoznati  poveznicu realnih projekata i priliku 
za bespovratna sredstva fondova,  

- aktivno sudjelovati u  izraditi kvalitetne pro-
jekte, 

- izraditi natječajnu dokumentaciju, 
- uspješno podnijeti  prijavu za sudjelovanje,
- uspješno povući bespovratna sredstva  te 
- znati pratiti izvršenje  projekata Općine 

Primošten. 
IV.

OPIS POSTUPKA IZBORA  

Postupak izbora  počinje objavom Javnog poziva  za 
isticanje kandidature. 

Nakon zaprimanja kandidatura , sukladno Odluci o 
osnivanju i imenovanju Povjerenstva  za provjeru for-
malnih  uvjeta prijavljenih kandidata za članove Tima 
za EU fondove Povjerenstvo obavlja provjeru formalnih 
uvjeta prijavljenih kandidata  te u roku od 5 radnih  dana 
od dana isteka roka za podnošenje prijava , sastavlja  
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  te utvrđuje popis  
važećih kandidatura. 

Javni poziv  za isticanje  kandidatura  te Izvješće i 
popis važećih kandidatura iz stavka 2. ovog članka ob-
javljuju se na službenoj stranici općine: www.primosten.
hr, i oglasnoj ploči općine.

Načelnik Općine Primošten odnosno osoba koju on 
izričito pismeno ovlasti odlučuje o izboru članova. 

Članovi odabrani za Tim za Eu fondove sukladno 
točki II. ovog Javnog poziva  započet će  izobrazbu,  
sukladno posebnoj Odluci načelnika Općine Primošten, 
korištenjem moderne tehnologije, kojom će steći znanja 
od vrhunskih konzultanata odabranih  i fi nanciranih od 
strane Općine Primošten. 

Ako odaziv ne bude zadovoljavajući, Općina 
Primošten pridržava pravo ponoviti Javni poziv  za izbor 
kandidata Tima za EU fondove.

     
V.

UVJETI ZA ISTICANJE KANDIDATURE
Pravo isticanja kandidature ima zainteresirana osoba 

koja ispunjava slijedeće uvjete : 
 -  aktivno znanje barem jednog stranog jezika / 

engleski obavezan /
 -  poznaje rad na osobnom računalu te
 -  da ima  prijenosno računalo /laptop/

VI.
PRIJEDLOG MORA SADRŽAVATI :
-  Ime i prezime kandidata,
-  datum i godinu rođenja / punoljetnost/ 
-  presliku osobne iskaznice ili Potvrdu o 

prebivalištu 
-  presliku domovnice,
-  dokaz o stečenoj stručnoj spremi / preslika diplome; 

svjedodžbe/ 
-  Životopis odnosno Motivacijsko pismo 
-  Izjavu o prihvaćanju:
-  uvjeta Javnog poziva Općine Primošten, 
-  aktivnom sudjelovanju u programu edukacije za 

Voditelja  izrade i provedbe projekata fi nanciranih iz 
EU fondova.  

VII.
ROK ZA PRIJAVU 
Rok za dostavu prijedloga kandidata je 30 (trideset) 

dana od dana objave   Javnog poziva za isticanja kandi-
dature na službenoj stranici općine:www.primosten.hr 

VIII.
ROK U KOJEM ĆE BITI PROVEDENA PROVJERA 

ZADOVOLJAVANJA  FORMALNIH UVJETA PRI-
JAVLJENIH KANDIDATA TE IZBOR ČLANOVA 
LOKALNOG TIMA ZA EU FONDOVE
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Nakon zaprimanja kandidatura  za članove lokalnog 
Tima, imenovano Povjerenstvo od tri (3) člana obavlja 
provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  te 
u roku od pet (5) radnih  dana od dana isteka roka 
za podnošenje prijava , sastavlja  Izvješće o provjeri 
formalnih uvjeta  te utvrđuje i izrađuje popis  važećih 
kandidatura. 

Izvješće i popis važećih kandidatura podnosi se 
Načelniku Općine Primošten.

Načelnik Općine primošten na odlučivanje. 

IX.
IZBOR ČLANOVA TIMA OPĆINE PRIMOŠTEN 

ZA EU FONDOVE

Načelnik Općine Primošten  nakon službenog 
Izvješća i popisa važećih kandidatura razmatra izvješće 
o provjeri formalnih uvjeta  i popis važećih kandidatura  
te bira članove sukladno točki II. ovog Javnog poziva.

 Izobrazba za Voditelje planira se započeti najkasnije 
u roku od 30 dana od dana objave rezultata  izbora. 

Kandidat  izabran za člana Tima dobiva Uvjerenje 
o osposobljavanju za Voditelja  izrade i provedbe pro-
jekata  fi nanciranih iz EU. Voditelj može  zasnovati radni 
odnos u Općini Primošten kao službenik Jedinstvenog 
upravnog odjela po uspješnom . 

X.
 Odabir kandidata za Tim Općine Primošten za EU 

fondove  objavit će se u službenoj stranici općine: www.
primosten.hr, oglasnoj ploči općine i prvom narednom  
broju „ Službenog vjesnika Općine Primošten“.  

Klasa: 021-05/15-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-15-2
Primošten,27. travnja  2015. 

OPĆINA PRIMOŠTEN
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20  
Na temelju članka 45.Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), 
i Odluke Općinskog vijeća  Općine Primošten  o poduzi-
manju pripremnih radnji radi povlačenja bespovratnih  
sredstava  iz EU fondova („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 8/12), Načelnik  Općine Primošten 
dana 18. svibnja 2015. godine, donosi

 RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva  za provjeru 
formalnih uvjeta  kandidata za članove 

Tima  za EU fondove

Točka 1.
 Za potrebe Općine Primošten osniva se Povjeren-

stvo za provjeru formalnih uvjeta  kandidata za članove 

Tima  za pripremu i provedbu projekata fi nanciranih iz 
EU fondova .

Točka 2.
U sastavu Povjerenstva  su  tri (3) člana:
 1./  ANTE HULJEV /Trtalja/ p. Jere iz Primoštena, 

Crnica 1, kao vanjski suradnik Općine Primošten
2./  RANKO MILIĆ iz Splita, Ruđera Boškovića 

20/II  kao PredsjednikCEDRE  Split- Clustera za eko 
društvene inovacije i razvoj i

 3./  DIJANA RINČIĆ dipl.iur. iz Poljica, Poljička 
cesta 159/ Savjetnik Tajnik Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Primošten.

Točka 3.
Zadatak Povjerenstva je slijedeći:
-    aktivno sudjeluje u Programu obuke za voditelje 

EU projekata i  izrade aplikacijaza prijavu na natječaje 
kojima je svrha povlačenje bespovratnih sredstava 
fondova, -    

-    po završetku Javnog poziva obavlja provjeru 
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za članove Tima 
za EU fondove, 

-     provodi ispitni postupak zainteresiranih za edu-
kaciju i stjecanje svojstva  člana Tima

-     u roku od 5 radnih  dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava sastavljaIzvješće o provjeri formal-
nih uvjeta,

-    utvrđuje popis  važećih kandidatura kojeg dostav-
lja Načelniku na odlučivanje. 

Točka 4.
 Program obuke iz točke 3. ovog  Rješenja sastavni 

je njegov dio i kao takav nalazi se u  privitku istog.

Točka 5.
Ovo  Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“, 
a naknadno će biti prezentirano Općinskom vijeću na 
prvoj narednoj redovnoj sjednici.

Klasa:112 -07/15-02/2
Ur.broj: 2182/02-02-15-1
Primošten, 18. svibnja 2015. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r. 
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