
21. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE PRIMOŠTEN 

                                                    održana dana  15. srpnja 2016. godine 

                 s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa 7 
 

DNEVNI RED:  

 

1.Polugodišnje Izvješće o radu Načelnika Općine Primošten za vremensko razdoblje  

                                     od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 
ZAKLJUČAK: 

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg 

Izvješća o radu  Načelnika Općine Primošten za vremensko razdoblje od 01. siječnja do 

30. rujna 2016. godine.  
 

2.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja poljskih putova 

/nerazvrstanih cesta/na području Općine Primošten 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je  Odluku o povjeravanju komunalnih 

poslova održavanja poljskih putova / nerazvrstanih cesta/ na području Općine 

Primošten.  

 

3.Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete 

na području Općine Primošten 
 ZAKLJUČAK: 

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je  Odluku o povjeravanju komunalnih 

poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Primošten. 
 

4.Prijedlog III. Izmjene i dopune  Plana nabave Općine Primošten  za  2016. godinu 
 ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće donijelo je  III. Izmjene i dopune  Plana nabave Općine Primošten  za  

2016. godinu. /proč. tekst/. Odluka je sastavni dio zapisnika i kao takva nalazi se u 

privitku istog.  

 

5.Suglasnost Općinskog vijeća na Dodatak Sporazumu o kupoprodaji nekretnina  od dana 28. 

lipnja 2016.  
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na Dodatak 

Sporazumu o kupoprodaji nekretnina  od dana 28. lipnja 2016.  

 

6.Prijedlog  Odluke  o uređenju  prometa 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o uređenju prometa.  

 

7.Suglasnost na Odluku  o  zabrani  parkiranja  na dijelu čest. zem. 19595/1 

k.o.  Primošten  u Supljaku 
ZAKLJUČAK: 

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo  je Suglasnost na Odluku  o  zabrani  

parkiranja  na dijelu čest. zem. 19595/1 k.o.  Primošten  u Supljaku.  

 

8. Suglasnost na Odluku  o  zabrani  parkiranja  na području   Općine Primošten 

                          na  čest.zem. 2144/5 i 2144/2 dijelu čest. zem, .k.o.  Primošten  



položene  neposredno do devastiranog  Hotela „Marina Lučica „ 

 
 

ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku  o  zabrani  parkiranja  na 

području   Općine Primošten na  čest. zem. 2144/5 i 2144/2 dijelu čest. zem, .k.o.  

Primošten položene  neposredno do devastiranog  Hotela.  

 

9.Prijedlog  II. Izmjene i dopune  Pravilnika o  načinu i naplati  parkiranja    

na parkiralištima  na  području  Općine Primošten  
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je II. Izmjene i dopune Pravilnika o  načinu i 

naplati  parkiranja  na parkiralištima  na  području  Općine Primošten 
 

10.Suglasnost  na  Pravilnik  o  načinu  obavljanja  prometa  te  prijevoza 

osoba i stvari u centar  Primoštena 

ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o davanju Suglasnosti  na  

Pravilnik  o  načinu  obavljanja  prometa  te  prijevoza osoba i stvari u centar  

Primoštena.  
 

11.Izvješće neovisnog revizora  i  financijskog izvještaja o poslovanju 

 „  PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.  za 2015. godinu 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Zaključak o prihvaćanju  Izvješća 

neovisnog  revizora  i financijskog  izvještaja o poslovanju „PRIMOŠTEN  

ODVODNEJ“ d.o.o. za 2015. godinu.  
 

12.Prijedlog  Odluke  o  nabavi usluga  prijevoza od  autobusne  stanice  do  Zdravstvene 

stanice  u Primoštenu 
 

ZAKLJUČAK:      

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku Odluke  o  nabavi usluga  

prijevoza od  autobusne  stanice  do  Zdravstvene stanice  u Primoštenu.  
 

13.Prijedlog  Odluke o  nabavi  odgovarajućeg materijala za izradu mozaika 

za potrebe III. Faze izrade  Spomenika Gospe od Loreta 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo Odluku o  nabavi  odgovarajućeg materijala 

za izradu mozaika za potrebe III. Faze izrade  Spomenika Gospe od Loreta.  

  

14.Prijedlog  Odluke o nabavi horizontalne i vertikalne  signalizacije, bojanja 

 betona i betonskih  radova za 2. krak  Primoštena 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o nabavi horizontalne i vertikalne  

signalizacije, bojanja betona i betonskih  radova za 2. krak  Primoštena  

                                                                          

15.Prijedlog   Odluke o nabavi zemljanih i betonskih radova oko groblja u mjestu Široke  

ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o nabavi zemljanih i betonskih 

radova oko groblja u mjestu Široke.                                                                            



 

 16. Prijedlog  Odluke  o  davanju  suglasnosti  na preostale  Odluke i  Ugovore o bagatelnoj  

nabavi  tijekom   2016. godine 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o davanju suglasnosti  na 

preostale  Odluke i  Ugovore o bagatelnoj  nabavi  tijekom   2016. godine.  

 

                                                                            

17.Prijedlog  Odluke  o davanju suglasnosti Općinskog vijeća  na  donacije, 

sponzorstva  i novčane  naknade tijekom  2016. godine 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo Odluku o davanju suglasnosti  na donacije, 

sponzorstva i  novčane naknade  tijekom   2016. godine  
 

Točka 18. 
18.Zamolba Dječjeg vrtića Općine Primošten zast. po zak. zast. Direktorici  Eriki  Nižić 

za   povećanje broja  djece  po  dobnoj  skupini   za 20%  / sukladno stvarnim  potrebama/ 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o prihvaćanju Zamolba Dječjeg 

vrtića Općine Primošten zast. po zak. zast. Direktorici  Eriki  Nižić za   povećanje broja  

djece  po  dobnoj  skupini   za 20%  / sukladno stvarnim  potrebama/.   
Točka 19.  

NAPOMENA:  

Točka  19. zamolba za postavljanje ploče poginulima 22. svibnja 1944. godine na Obali Rive 

žrtava Dvanjke  skinuta je jednoglasno s  dnevnog reda tako da rasprava o prijedlogu nije otvarana i 

o zamolbi nije raspravljano niti odlučivano. 
 

20.Zamolba  „ KRISTINE „d.o.o.  za  sviranje   glazbe u živo na štekatu 

ZAKLJUČAK: 

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o odbijanju Zamolbe  „ 

KRISTINE „d.o.o.  za  sviranje   glazbe u živo na štekatu.  
 

                                                                            .  
21.Zamolba  „ KRISTINE „d.o.o.  za  odgodu plaćanja najamnine 

po Ugovoru od 10. travnja  2002 godine i Anexu osnovnog Ugovora, Klasa: 402-08/14-02/02; 

Ur.broj: 2182/02-01- 14-2/1 od  2014. godine 

 ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o odbijanju 

Zamolbe  „ KRISTINE „d.o.o.  za  odgodu plaćanja najamnine po Ugovoru od 10. 

travnja  2002 godine i Anexu osnovnog Ugovora, Klasa: 402-08/14-02/02; Ur.broj: 

2182/02-01- 14-2/1 od  2014. godine 

 

22. Zamolba  Šibenske biskupije Župe Sv. Jeronima iz Primoštena, Stanovi , Krčulj 
 ZAKLJUČAK: 

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg  

Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općinu Primošten za razdoblje   od 

01. siječnja do 31.  prosinca 2015. godine.  
 

23.Prijedlog Odluke o izradi  idejnog rješenja i komplet projektne dokumentacije 

nerazvrstane prometnice  s infrastrukturom na predjelu Plat 

na k.č:. 14587/1, 14587/2 , 14585/4, 14585/8, 14585/9, 14585/10 i 14585/7 

sve k.o. Primošten 



 
 ZAKLJUČAK: 

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o izradi  idejnog rješenja i 

komplet projektne dokumentacije nerazvrstane prometnice  s infrastrukturom na 

predjelu Plat na k.č:. 14587/1, 14587/2 , 14585/4, 14585/8, 14585/9, 14585/10 i 14585/7 

sve k.o. Primošten i Odluku o prihvaćanju Pisma namjere Investitora.  
 

24. Prijedlog Odluke o izgradnji prometnice  s infrastrukturom 

na predjelu Plat na k.č:. 14587/1, 14587/2 , 14585/4, 14585/8, 14585/9, 14585/10 

i 14585/7 sve k.o. Primošten 
ZAKLJUČAK: 

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o izgradnji nerazvrstane 

prometnice  s infrastrukturom na predjelu Plat na k.č:. 14587/1, 14587/2 , 14585/4, 

14585/8, 14585/9, 14585/10 i 14585/7 sve k.o. Primošten 
 

25.Ponuda za domaćina polufinala Hrvatske „City games“ / Jadranskih igara 2016/ s 

Pismom namjere Alter media d.o.o. 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku o prihvaćanju Pisma namjere 

„Alter media“ d.o.o.  
 

26.Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za doznaku sredstava kapitalne pomoći 

za radove„Rekonstrukcije   vodovodne mreže  u Ulici bana Josipa  Jelačića u 

Primoštenu“ 
 ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku  o isplati sredstava kapitalne 

pomoći  „PRIMOŠTEN ODVODNJI“ d.o.o. za radove rekonstrukcije vodovodne mreže 

u Ulici bana J. Jelačića.  

 

27.Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za doznaku sredstava kapitalne pomoći 

za radove „ Sanacije oštećenja  zida   glavne  sabirne  jame   uz kolektor  te  formiranja 

školjere 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku  o  isplati sredstava kapitalne 

pomoći za radove „ Sanacije oštećenja  zida   glavne  sabirne  jame   uz kolektor  te  

formiranja školjere. 

 

28. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine  Primošten za 2016. godinu 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Primošten za 2016. godinu.  

 

29.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izvršenju  Proračuna Općine Primošten 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je  Izmjene i dopune Odluke o izvršenju 

Proračuna Općine Primošten.  2016. godine 

 

30.Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

                                             Općine Primošten   za 2015. godinu 
 



ZAKLJUČAK:  

 

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Zaključak o prihvaćanju     Izvješća o 

izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Primošten   za 2015. godinu.  

 

31.Prijedlog  II. Izmjene i dopune Godišnjeg plana  upravljanja pomorskim  dobrom   

                                         na Području Općine  Primošten 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je II. Izmjene i dopune Godišnjeg plana  

upravljanja pomorskim  dobrom  na Području Općine  Primošten  

 

 

32.Prijedlog Odluke  o iznosu naknade  za korištenje javne površine 

na području  Općine Primošten za postavljanje reklama 
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo Odluku o iznosu naknade  za korištenje 

javne površine na području  Općine Primošten za postavljanje reklama.  

. 

33.Prijedlog Odluke  o  organizaciji i načinu  naplate parkiranja  

                                                 na području  Općine Primošten 
ZAKLJUČAK: 

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Odluku  o  organizaciji i načinu  naplate 

parkiranja na području  Općine Primošten. Odluka je sastavni dio zapisnika i kao takva 

nalazi se u privitku istog.  

 

34. Prijedlog Zaključka o rashodovanju starog službenog mopeda „Piaggio“  

                                                 registarskih oznaka ŠI241CE  
ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je Zaključak o rashodovanju starog 

službenog mopeda „Piaggio“ registarskih oznaka ŠI241CE.  

 

35.Zapisnik   5. sjednice Upravnog vijeća  DV Općine Primošten s Odlukama 
 

ZAKLJUČAK:  

Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo Odluku o prihvaćanju Zapisnika   

sOdlukama 5. sjednice Upravnog vijeća  DV Općine Primošten  

 
NAPOMENA:  Sve naprijed citirane Odluke koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Primošten 

                           na svojoj redovnoj 21. sjednici sastavni dio Zapisnika konkretne sjednice  

                           i kao takvi nalaze se u njegovom privitku.  

                           Iste su objavljene u općinskom glasilu „Službeni vjesnik Općine Primošten“  

                                                                                                                                        broj 4/16.  
 

 

 

 

 


