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I. 
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PRIMOŠTEN
186
Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na svojoj  hitnoj 15. 
sjednici, od 26. kolovoza 2015. godine, donosi

ZAKLJUČAK 
o  zamolbi Zdravka Mikelin

 za oslobađanjem od plaćanja komunalnog 
doprinosa

1. Općinsko vijeće Općine Primošten  donosi 
Zaključak kojim nedvojbeno potvrđuje svoj ranije 
zauzeti stav   temeljem kojeg je odlučilo  još dana 28. 
veljače 2014. godine na svojoj 5. sjednici između ostalih 
točaka dnevnog reda razmotrivši ponovljenu zamolbu 
Zdravka Mikelin  za „0“ kuna komunalnog doprinosa, 
Klasa: 350-05/13-03/141; Ur.broj: 2182/02-01-14-5 
od dana 30. prosinca 2013. godine, zaprimljenom pod 
službenim brojem 3534,   jednoglasno usvojivši istu na 
način što je dotičnog podnositelja zamolbe oslobodilo 
od plaćanja komunalnog doprinosa.

2. Sukladno navedenom u točki 1. ovog Zaključka, 
Općinsko vijeće u prilog potvrđenog  ide i navedeno u 
Zapisniku  od 5. sjednice Općinskog vijeća kao i  Dopisu 
za dostavu akata tiskari “MALENICA“d.o.o. u Šibeniku, 
u oba slučaja pod rednim brojem ad/25,  kao i verifi kaciji  
naprijed citiranog zapisnika na  narednoj svečanoj i 
radnoj 6. sjednici Općinskog vijeća  održanoj dana 08. 
svibnja 2014.  a sve naprijed pobrojano u smislu  da se 
dotičnog  oslobodilo od plaćanja komunalnog doprinosa 
tijekom postupka legalizacije njegova nelegalno 
sagrađenog objekta. U vrijeme odlučivanja o ponovljenoj 
zamolbi Zdravka Mikelin vijećnicima je bilo i sada je 
poznato da podnositelj zahtjeva sa suprugom stvarno, 
kontinuirano i  dulje od propisanog uvjeta od uvjeta „5 
godina“  živi na adresi Primošten, Bilo – Lokvice 27.  

3. Općinsko vijeće po pitanju plaćanja komunalnog 
doprinosa kao jedino zakonom ovlašteno tijelo pridržava 
pravo posebno odlučivati o svakoj pojedinačnoj zamolbi 
za „0“ kuna.

4. Zamolba iz točke 1. ove Odluke; Izvod iz Zapisnika 
5. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten; ,Dopis 
za dostavu kata sjednice tiskari „Malenica“ d.o.o. iz 
Šibenika; Izvod iz Zapisnika 6.sjednice Općinskog vijeća 
o verifi kaciji zapisnika prethodne sjednice,   manjkav  
tekst konkretne Odluke objavljen u „Službenom vjesniku 
Općine Primošten“ broj 1/14,   sastavni su dio ovog 
Zaključka i kao takve nalaze se u privitku iste.

5. Sukladno ovom Zaključku Općinskog vijeća 
Općine Primošten, radi tiskarske pogreške i nesklada 
u tekstu stvarno donesene  odluke i one objavljene u 
službenom glasilu općine, nalaže se Tajniku JUO Općine 

Primošten da  Ispravkom  u najkraćem  mogućem 
roku otkloni  tiskarske pogreške a ispravljenu Odluku 
o prihvaćanju zamolbe Zdravka Mikelin, objavi u 
prvom narednom  broju „Službenog vjesnika Općine 
Primošten“.   

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

Klasa: 350-05/13-03/141
Ur.broj: 2182/02-01-14-5/2
Primošten, 26. kolovoza 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

II. 
ISPRAVAK TAJNIKA

7
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten  (“Službeni vjesnik Općine 
Primošten”, br. 5/13) u Odluci o prihvaćanju zahtjeva 
za ponovnim razmatranjem zamolbe objavljenoj u 
„Službenom vjesniku Općine Primošten“, broj 1/14. 
sukladno Zaključku Općinskog vijeća o zamolbi Zdravka 
Mikelin za oslobađanjem od plaćanja komunalnog 
doprinosa, Klasa: 350-05/13-03/141; Ur.broj: 2182/02-
01-14-5/2, od dana 26. kolovoza 2015. godine, uočena je 
tiskarska pogreška te Tajnik Općine Primošten, daje 

I S P R A V A K

U  tekstu Odluke o prihvaćanju zahtjeva za ponovnim 
razmatranjem zamolbe objavljenom u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten“, broj 1/14 / str. 16/ brišu 
se dosadašnji  naslov i tekst “Odluke o prihvaćanju 
zahtjeva za ponovnim  razmatranjem zamolbe“ tako što 
je pravilno trebalo da glase:  

“ODLUKA 
o prihvaćanju zamolbe Zdravka Mikelin“

1. Zamolba Zdravka Mikelin iz Primoštena, 
Klasa: 350-05/13-03/141; Ur.broj: 2182/02-01-14-5, 
za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa, 
službeno zaprimljena dana 30. prosinca 2013. godine 
pod rednim brojem pošiljke 3534,  jednoglasno se 
prihvaća. 

2. Općinsko vijeće po pitanju plaćanja komunalnog 
doprinosa kao jedino zakonom ovlašteno tijelo pridržava 
pravo posebno odlučivati o svakoj pojedinačnoj zamolbi 
za „0“ kuna.
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3. Zamolba iz točke 1. ove Odluke  sastavni je dio 
ove Odluke i kao takva nalazi se u privitku iste.

4. Sukladno naprijed utvrđenom zadužuje se  
službenik  JUO Općine Primošten Službe za komunalne 
poslove inače zadužen za obračun i donošenje rješenja 
o komunalnom doprinosu da u konkretnom slučaju 
obavijesti podnositelja zahtjeva o oslobađanju od 
plaćanja komunalnog doprinosa  te da donese i dostavi 
Zdravku Mikelin odgovarajuće rješenje.

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 30. prosinca  2013. godine,  Zdravko Mikelin 

iz Primoštena, Bilo – Lokvica 27,  obratio se Općinskom 
vijeću Općine Primošten  zamolbom zaprimljenom 
pod službenim brojem 3534 Klasa:350-05/13-03/141; 
Ur.broj:15-13-5   tražeći da isto ponovno razmotri 
njegov  zahtjev za „0“ kuna komunalnog doprinosa. 

Budući je  tijekom ponovnog raspravljanja o 
konkretnom zahtjevu nazočnim vijećnicima znana 
činjenica  da podnositelj zahtjeva sa suprugom stvarno, 
kontinuirano i  dulje od propisanog uvjeta od uvjeta „5 
godina“  živi na adresi Primošten, Bilo – Lokvice 27. 
, Općinsko vijeće je u konkretnom  slučaju Zdravka 
uzimajući u obzir sve okolnosti (ulaganjem zemljišta i 
velikim doprinosom na radovima uređenja komunalne 
infrastrukture na području općine) oslobodilo od 
plaćanja komunalnog doprinosa.

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Primošten 
za odgovarajuće postupanje zadužen je službenik  JUO  
inače  zadužen  za obračun  i  donošenje  odgovarajućeg 
rješenja o komunalnom  doprinosu 

Slijedom iznijetog Općinsko vijeće donijelo je 
naprijed citiranu Odluku. 

 
Klasa: 350-05/13-03/141
Ur.broj: 2182/02-03-14-5/3
Primošten, 26. kolovoza 2015.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          

TAJNIK
Dijana Rinčić dipl. iur., v. r. 

____________________

8
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, br. 5/13) u Odluci o izradi projektne 
dokumentacije  za ishođenje građevinske dozvole 
za izgradnju  Doma za stare i nemoćne u Širokama 
objavljenoj u “Službenom vjesniku Općine Primošten“, 
broj 5/15,  uočena je tiskarska pogreška Izrađivača, te 
Tajnik Općine Primošten, daje:

I S P R A V A K

   U  tekstu Odluke o izradi projektne dokumentacije  
za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Doma za 
stare i nemoćne u Širokama objavljenom u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten“,  broj 5/15 briše se u cijelosti 
tekst točke 4. tako da ispravljen treba da glasi:

„Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da 
temeljem ove odluke sklopi predmetni ugovor o 
nabavi izrade projektne dokumentacije tako da cijena 
izrade GLAVNIH PROJEKATA odgovara iznosu od 
135.000,00  kuna ( slovima: stotridestpettisućakuna) 
bez uračunatog iznosa PDV-a odnosno ukupnom  iznosu 
od 168.750,00 kuna ( slovima: stošezdesetosamtisućase
damstopedesetkuna) s uračunatim PDV-om dok cijena 
izrade IZVEDBENIH PROJEKATA odgovara iznosu od 
22.750,00  kuna ( slovima:dvadesetdvijettisućesedams
topedesetkuna) bez uračunatog iznosa PDV-a odnosno 
ukupnom  iznosu od 28.437,50 kuna ( slovima: dvade
setosamtisućačetristotridesetsedamkunapedesetlipa) s 
uračunatim PDV-om.

Sukladno utvrđenom u stavku 1. ove točke ugovorne 
strane suglasno utvrđuju da  cijena izrade kompletne 
predmetne dokumentacije odgovara iznosu od 157.750,00 
kuna (slovima: stopedesetsedamtisućasedamstopedeset
kuna) bez uračunatog PDV-a odnosno ukupnom  iznosu 
od 197.187,50 kuna ( slovima: stodevedesetsedamtisuća
stoosamdesetsedamkunapedesetlipa) s PDV-om.“ 

 
Klasa: 360-02/15-91/10
Ur.broj: 2182/02-03-15-2
Primošten,  03. kolovoza 2015.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          

TAJNIK
Dijana Rinčić dipl. iur., v. r. 

____________________

9  
Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, br. 5/13) u Odluci o izradi projektne 
dokumentacije  za ishođenje građevinske dozvole 
za izgradnju  zgrade komunalnih poduzeća Općine 
Primošten„ objavljenoj u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten“, broj 5/15),  uočena je tiskarska pogreška 
Izrađivača, te Tajnik Općine Primošten, daje

I S P R A V A K

   U  tekstu Odluke o izradi projektne dokumentacije  
za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju  zgrade 
komunalnih poduzeća Općine Primošten objavljenom 
u „Službenom vjesniku Općine Primošten“, broj 5/15 
briše se u cijelosti tekst točke 4. tako da ispravljen  treba 
da glasi:
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“Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da 
temeljem ove odluke sklopi predmetni ugovor o 
nabavi izrade projektne dokumentacije tako što 
cijena izrade GLAVNIH PROJEKATA odgovara 
iznosu od 71.440,00  kuna ( slovima: sedamdesetjed
natisućačetristočetrdesetkuna) bez uračunatog iznosa 
PDV-a odnosno ukupnom  iznosu od 89.300,00 
kuna (slovima: osamdesetdevettisućatristokuna) s 
uračunatim PDV-om dok cijena izrade IZVEDBENIH 
PROJEKATA odgovara iznosu od 18.000,00  kuna ( 
slovima:osamnaesttisućakuna) bez uračunatog iznosa 
PDV-a odnosno ukupnom  iznosu od 22.500,00 kuna 
( slovima: dvadesetdvijettisućekuna) s uračunatim 
PDV-om.

Sukladno utvrđenom u stavku 1. ove točke 
ugovorne strane suglasno utvrđuju da  cijena izrade 

____________________

kompletne predmetne dokumentacije odgovara iznosu 
od 89.440,00 kuna (slovima: stopedesetsedamtisućas
edamstopedesetkuna) bez uračunatog PDV-a odnosno 
ukupnom  iznosu od 111.800,00 kuna (slovima: 
stojedanaesttisućaosamstokuna) s PDV-om.“

Klasa: 360-02/15-91/11
Ur.broj: 2182/02-03-15-2
Primošten,  03. kolovoza 2015. 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN                          

TAJNIK
Dijana Rinčić dipl. iur., v. r. 

Izdavač: OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, 22202 PRIMOŠTEN
Uređuje: Stipe Petrina,  tel. 022/571-900, fax: 022/571-902

www.primosten.hr, info@primosten.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik


