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I.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKO VIJEĆE
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Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu
( „Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka
15. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem
Izvješću o izvršenju proračuna(“Narodne novine”, broj
24/13), članka 36. i 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, 19/13 – proč. tekst i 137/15 – Ispr.)
i 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg Izvješća Žo
izvršenju Proračuna Općine Primošten
za 2016. godinu
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi
Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o izvršenju
Proračuna Općine Primoštenza 2016. godinu za
razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.
godine.
2. Godišnje Izvješće iz točke 1. ovog sastavni je dio
istog i kao takav nalazi se u njegovom privitku.
3. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Općine Primošten“.

21. ožujka 2017.

Članak 1.
Godišnji obračun proračuna Općine Primošten za
2016. godinu sadrži:
1. OPĆI DIO
2. POSEBNI DIO
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU
4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE
ZALIHE
5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I
IZDACIMA PO JAMSTVIMA
6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA
I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA
Članak 2.
Izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2016. sastavni je dio ove odluke i
nalazi se u cijelosti na web stranici Općine Primošten
www.primosten.hr, te kao takav predstavlja njegov
sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“
KLASA: 400-04/16-01/2
URBROJ: 2182/02-01-17-3/2
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

Klasa: 400-04/16-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-3/1
Primošten, 10. ožujka 2017.

____________________

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“, broj:87/08, 136/12 i 15/15) i i članka
33. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi

ODLUKU
O GODIŠNJEM IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE PRIMOŠTEN
za razdoblje od 01. 01.2016.-31.12.2016.

26

Na temelju članka 3. stavka 2., članka 6. i 7. stavka
2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe (“Narodne novine„ broj 24/11, 61/11,
27/13, 02/14 Odluka USRH i 96/16), Proračuna Općine
Primošten za 2016. godinu („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, 6/16) članka 33. Statuta Općine Primošten
(“Službeni vjesnik Općine Primošten“ ,broj 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za
financiranja političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Primošten za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u

21. ožujka 2017.
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Općinskom vijeću Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće)za 2017. godine,tako da pojedinoj
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih
članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja istog.
Sredstva za financiranje političkih stranaka osigurana
su u Proračunu Općine Primošten („Službeni vjesnik
Općine Primošten“ broj: 6/16).
Članak 2.
U Proračunu Općine Primoštenutvrđeno je da se za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Primoštenosiguravajusredstva u iznosu od
2 % sredstava tekućih izdataka proračuna iz prethodne
godine.
Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki
mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih
članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja
Općinskog vijeća.
Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada
pravo i na naknadu razmjerno broju izabranih članova
Općinskog vijeća podzastupljenog spola.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se
mjesečni iznosu sredstava u visini od 1.745,26kuna.
Za svakog člana podzastupljenog spola utvrđuje se
mjesečni iznos u visini od 174,53kune.
Članak 5.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom
vijeću sredstva osigurana u Proračunu Općine Primošten
za 2017. godinu raspoređuju segodišnje na način utvrđen
u čl. 2 i čl. 4. ove Odluke u iznosima:
-

Nezavisna lista Stipe Petrina
za 9. vijećničkih mandata 188.488,08kuna
(od toga jedan član podzastupljenog spola)
- HDZ – HSS
za 3.vijećnička mandata 62.829,36kuna
- HNS-LS-HSU
za 1. vijećnički mandat 20.943,12. kuna
Članak 6.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke doznačuje Financijska služba Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Primošten na žiro-račun političkih stranaka, tromjesečno
u jednakim iznosima.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ s
početkom primjene od 01. siječnja 2017. godinu.
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Klasa: 400-06/17-01/2
Ur.broj:2182/02-01-17-1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

27

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12,
19/13 – proč. tekst i 137/15 –Ispr.), članka20, stavka 1.
i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16) i članka 33. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13)
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
O POREZIMA OPĆINE PRIMOŠTEN
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza Općine
Primošten, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica,
stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna inačin plaćanja porezau
skladu s Zakonom o lokanim porezima („Narodne
novine“ ,broj 115/16).
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Porezi Općine Primošten su:
1.prirez porezu na dohodak,
2.porez na potrošnju,
3.porez na kuću za odmor.
Članak 3.
Općina Primošten dužna je uvesti i naplaćivati
porez na nekretnine koje se nalaze na području Općine
Primošten.
Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine
Primošten uredit će se sva pitanja u svezi utvrđivanja
i naplate poreza na nekretnine na području Općine
Primošten.
Odluka iz stavka 1. ovog članka donijet će se
najkasnije do 30. studenog 2017. godine a primjenjuje
se od 01. siječnja 2018. godine.
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1.Prirez porezu na dohodak
Članak 4.
Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza
na dohodak s područja Općine Primošten sukladno s
odredbama Zakona o lokanim porezima („Narodne
novine“ broj 115/16) Zakona o porezu na dohodak
(„Narodne novine“ broj 115/16) i Pravilnika o porezu
na dohodak („Narodne novine“ broj 1/17).
Članak 5.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na
dohodak utvrđen sukladnoZakonu o porezu na dohodak
i Pravilniku o porezu na dohodak.
Članak 6.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%
na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.
Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Općine
Primošten.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza
porezu na dohodak za Općinu Primošten obavlja
Porezna uprava.
2.Porez na potrošnju
Članak 7.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih
pića, ( vinjak, rakija i žestoka pića) , prirodnih vina,
specijalnih vina, piva, i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Primošten.
Članak 8.
Obveznik poreza na potrošnju iz članka 6. ove Odluke, je fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske
usluge na području Općine Primošten.
Članak 9.
Osnovica poreza na potrošnju iz članka 7. ove Odluke
je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim
objektima a u koju nije uključen porez na dodanu
vrijednost.
Članak 10.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.
Porez na potrošnju prihod je proračuna Općine
Primošten na čijem području je obavljena prodaja pića.
Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju porezni obveznik, za razdoblje od prvog do posljednjeg dana u
mjesecu, iskazuje na Obrascu PP – MI - PO do 20. u
mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni
obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu
za prethodni.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza
na potrošnju za Općinu Primošten
obavlja Porezna uprava čijoj se nadležnoj Ispostavi
predaje citirani Obrazac iz stavka 3. ovog članka.
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3. Porez na kuće za odmor
Članak 11.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke
osobe koje su vlasnici kuća za odmor koje se nalaze a
području Općine Primošten
Članak 12.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje 15,00 kuna/
m2 korisne površine kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor prihod je proračuna Općine
Primošten na čijem se području nalazi kuća za odmor.
Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj
ispostavi Poreznoj uprave dostaviti podatke o kućama
za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti
objekti, te korisnu površinu kao i podatke o poreznom
obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se
utvrđuje porez na kuće za odmor.
Porez za kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od
dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.
III.PROVEDBENE ODRDBE
Članak 13.
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate
i ovrhe radi naplate poreza temeljem ove Odluke, osim
poreza na korištenje javnih površina do donošenja
posebne odluke Općinskog vijeća, u ime i za račun
Općine Primošten uz prethodnu suglasnost Ministra
financija obavlja Porezna uprava, Područni ured Šibenik,
Ispostava Šibenik.
Porezna uprava, Područni ured Šibenik, Ispostava
Šibenik dužna je do 15. u tekućem mjesecu za prethodni
mjesec, Općini Primošten dostavljati zbirno izvješće
o utvrđenim i naplaćenim porezima. Te pokrenutim
postupcima i mjerama radi naplate poreza iz članka
2. ove Odluke.
RH, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi,
Područnom uredu Šibenik, Ispostavi Šibenik za obavljanje poslova iz stavka1. ovog članka pripada naknada
u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.
Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet
zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade
predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna
i uplati u Državni Proračun do zadnjeg dana u mjesecu
za prethodni mjesec sukladno Suglasnosti Ministarstva
financija da Porezna uprava može obavljati poslove
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi
naplate porezajedinica lokalne i područne ( regionalne )
samouprave („ Narodne novine“ broj 1/17).
IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari , obnovi postupka i žalbenog postupka propisane
Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim
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porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane
ovom Odlukom.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten»
osim odredbi o prirezu poraza na dohodak koje stupaju
na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u
„Narodnim novinama“.
Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o porezima Općine Primošten objavljena u
«Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 6/13 i 1/14
i „ Narodnim novinama“ broj 124/13 i 37/14.
Članak 17.
Ova Odluka objavit će u„Narodnim novinama „ i
„Službenom vjesniku Općine Primošten „ dostavit će se
Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam
dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim
stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za
utvrđivanje i naplatu poreza Općine Primošten. .
Klasa:410-01/17-01/1
Ur.broj:2182/02-01-17-1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
Obrazloženje
Hrvatski sabor na sjednici 2. prosinca donio Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine RH, broj
115/16),koji je 01. siječnja 2017. godine stupio na snagu.
Citirani Zakon uređuje sustav utvrđivanja i naplate
lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave te se slijedom navedenog ukazala potreba za donošenjem novog općeg
akta o porezima Općine Primošten.
Sukladno članku 67. Zakona o lokalnim porezima
(„Narodne novine“ broj 115/16)/ u daljnjem tekstu :
Zakona/, jedinice lokalne samouprave obvezne su
uskladiti odnosno donijeti nove Odluke o porezima do
30. lipnja 2017. godine izuzev plaćanja novog poreza
na nekretnine za koje je propisan rok do 30. studenog
2017. godine.
Odluka o porezima Općine Primošten sadrži četiri
poglavlja i to:
I. OPĆE ODREDBE / čl. 1. /
II. VRSTE POREZA / čl. 2.-12./
III. PROVEDBENE ODREDBE / čl. 13./
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IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE/čl. 14.-17./
Članak 1.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine„ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11,
144/12, 19/13 – proč. tekst i 137/15 – Ispr.), članka
20, stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima
(„Narodne novine“ broj 115/16) konkretnom Odlukom
utvrđuju se vrste poreza Općine Primošten, obveznici
plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza,
drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način
obračuna i način plaćanja poreza u skladu s Zakonom
o lokanim porezima („Narodne novine“ broj 115/16).
Članak 2.
Člankom 20. Zakona utvrđeno je da jedinice lokalne
samouprave mogu uvesti sljedeće poreze
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na korištenje javnih površina.
Sukladno propisanom Porezi Općine Primošten su:
1.prirez porezu na dohodak,
2.porez na potrošnju,
3.porez na kuću za odmor.
Članak 3.
Člankom 20. Zakona utvrđeno je da su jedinice
lokalne samouprave dužne uvesti i naplaćivati porez
na nekretnine.
Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine
Primošten uredit će se sva pitanja u svezi utvrđivanja
i naplate poreza na nekretnine na području Općine
Primošten u zakonskom roku, najkasnije do 30. studenog 2017. godine s početkom primjene od 01. siječnja
2018. godine.
Čanak4. – 6. odnosi se na Prirez porezu na
dohodakČlankom 42. stavkom 1. utvrđeno je da
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom
odlukom utvrđuje:
1. za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak,
visinu stope prireza porezu na dohodak
Članak 7. – 10. odnosi se na Porez na potrošnju
Člankom 42. stavkom 1. utvrđeno je da predstavničko
tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom
utvrđuje:
2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu
stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za
utvrđivanje i naplatu poreza
Članak 11. – 12. odnosi se na Porez na kuće za odmor
Člankom 42. stavkom 1. utvrđeno je da predstavničko
tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom
utvrđuje:
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3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor,
visinu poreza na kuće za odmor, a
ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te
drugim okolnostima bitnim za
korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo
za utvrđivanje i naplatu poreza

Članak 16.
Ovim člankom utvrđuje se da stupanjem na snagu
ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine
Primošten objavljena u «Službenom vjesniku Općine
Primošten“ broj 6/13 i 1/14 te “Narodnim novinama“
broj 124/13 i 37/14.

Članak 13.
Člankom 41. Stavak 1. Zakona utvrđeno je da poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza jedinica
lokalne, popdručne / regionalne/ samouprave osim
prireza porezu na dohodak i poreza na automate za
zabavne igre obavljaju nadležna tijela jedinica lokalne,
popdručne / regionalne/ samouprave
Istim člankom stavkom 4. Zakona utvrđeno je da
Porezna uprava može obavljati određene poslove u
vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na temelju odluke
predstavničkog tijela.

Članak 17.
Sukladno članku 43. Zakona članak propisuje
da će se Odluka objaviti u„Narodnim novinama „ i
„Službenom vjesniku Općine Primošten „ a dostaviti
Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam
dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim
stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za
utvrđivanje i naplatu poreza Općine Primošten. .

Tako je članak 13. Odluke o porezima Općine
Primošten sukladno Suglasnosti Ministarstva financija
da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja,
evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate
poreza jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave („ Narodne novine“ broj 1/17) propisuje
da poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i
ovrhe radi naplate poreza temeljem ove Odluke, u ime
i za račun Općine Primošten uz prethodnu suglasnost
Ministra financija obavlja Porezna uprava, Područni ured
Šibenik, Ispostava Šibenik uz za to utvrđenu naknadu
od 5% ukupno naplaćenih prihoda.
Stavkom 4. istog članka ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih
prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom
Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni Proračun do
zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno
Suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava
može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja,
nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica
lokalne i područne ( regionalne ) samouprave („ Narodne
novine“ broj 1/17).
Članak 14.
Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari , obnovi postupka i žalbenog postupka propisane
Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim
porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane
ovom Odlukom.
Članak 15.
Člankom 15. stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten»
osim odredbi o prirezu poraza na dohodak koje stupaju
na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u
„Narodnim novinama“.

Slijedom naprijed navedenog, predlaže se Općinskom
vijeću Općine Primošten da po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministra financija razmotri i usvoji
predloženu Odluku.
____________________
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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 25. sjednici, od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi:

ODLUKU
o sudjelovanju i prijavi Općine Primošten
na natječaj „Promicanje održivog razvoja
prirodne baštine“ - za gradnju šetnice
na pješačkom mostu – I A Faza građenja
Športske lučice Porat
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosiOdluku
o sudjelovanju i prijavi Općine Primošten na natječaj
„Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“- za
gradnju šetnice na pješačkom mostu – I A Faza građenja
Športske lučice Porat.
2.Općina Primošten će u svojstvu prijavitelja projekta
na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (referentni broj
KK 06.1.2.02.)“ a sukladno dogovoru između Općine
Primošten i Sportskog društva “Lignja” Primošten iz
Primoštena, u slučaju odobrenja projekta „BioSferaPosidonia - destinacijski informacijski i razvojni centar
za prirodnu baštinu Jadrana“ (u daljem tekstu Projekt),
poštujući sve odredbe poziva i važeću pravnu regulativu
,izvršavati projektne elemente predviđene u Projektu:
- Element projekta 1. Priprema projektno-tehničke
dokumentacije,
- Element projekta 2. Posjetiteljska infrastruktura
i sadržaji,
- Element projekta 3. Edukacija i interpretacija,
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- Element projekta 4. Promocija i vidljivost,
- Element projekta 5. Provedba projekta,
- Element projekta 6. Promidžba i vidljivost.
te osigurati zadovoljenje uvjeta trajnosti i održivosti
Projekta.
3.Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje
načelnika Općine Primošten da za potrebe kompletiranja
prijave na natječaja u ime Općine Primošten da Izjavu
temeljem ove Odluke Općinskog vijeća te prethodne Odluke o prihvaćanju prijedloga Sportskog društva Lignja
o pravu građenja Sportske lučice Porata u Primoštenu,
Klasa: 934-04/17-03/01; Ur.broj:2182/02-02-17-1/1
i Odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja i prijavu na natječaj projekta u sklopu zahvata u prostoru
izgradnje Športske luke Porat u Primoštenu, Klasa: 93404/17-03/01; Ur.broj: 2182/02-02-17-2, obje od dana
27. siječnja 2017. godine i objavljene u „Službenom
vjesniku Općine Primošten”, broj 1/17, kao i da sklopi
posebne Ugovore kojim će se regulirati međusobni
odnosi Općine Primošten i Sportskog društva Lignja te
potrebni ugovori vezani uz predmetni Projekt.
4. Izjava iz točke 3. ove Odluke sastavni je njen dio
i kao takav nalazi se u privitku iste.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.
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1. Općinsko vijeće Općine Primošten nastavno
na svoje prethodne odluke izuzev Odluke o prodaji
nekretnina označenih kao čest. zem. 663/3 i 663/5 obje
k.o. Primošten („ Službeni vjesnik općine Primošten“
broj 1/17) donosi Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
Procjenbenom elaboratu o vrijednosti 5% udjela Općine
Primošten za potrebe definiranja međusobnih odnosa
Općine Primošten i PRIMA CENTARd.o.o, Klasa:
940-02/17-03/02; Urbroj: 2182/02-02-17-1/2, od dana
10. ožujka 2017. godine.
2. Općinsko vijeće Općine Primošten zauzima
načelan stav da je dostatan Procjenbeni elaborat o
vrijednosti 5% udjela Općine Primošten te da nije
potrebna izrade druge na trošak Općine Primošten.
3. Za potrebe definiranja međusobnih odnosa Općine
Primošten i PRIMA CENTAR d.o.o. Općinsko vijeće
Općine Primošten prihvaća procjenu vrijednosti 5%
udjela Općine Primošten .
4.Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o
Procjenbenom elaboratu o vrijednosti 5% udjela Općine
Primošten /pohranjen u pravnoj službi JUO /odnosno
službeni podatak o iznosu 5%, za potrebe definiranja
međusobnih odnosa Općine Primošten i PRIMA
CENTAR d.o.o i kao takvi nalaze se u privitku istog.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine
Primošten“.

Klasa: 934-04/17-01/01
Ur.broj: 2182/02-01-17-3
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

KLASA: 380-01/17-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-17-2
Primošten, 10. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

____________________

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11,
144/12, 19/13 – proč. teksti 137/15 – Ispr.) i članka
33.Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o
Procjenbenom elaboratu o vrijednosti 5%
udjela Općine Primošten za potrebe definiranja međusobnih odnosa Općine Primošten
i PRIMA CENTAR d.o.o.

____________________
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11,
144/12, 19/13 – proč. teksti 137/15 – Ispr.), članka 8.
stavka 1. točke 3.Odluke o stjecanju i raspolaganju i
upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 7/13 i 5/14)
i članka 33.Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik
Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka
2017.godine, donosi
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IZMJENU I DOPUNU ODLUKE
Općinskog vijeća odefiniranja međusobnih odnosa
Općine Primošten i PRIMA CENTAR d.o.o.
1.Mijenja se i dopunjuje točka 1.a/ i 1. e/ Odluke Općinskog vijeća o definiranja međusobnih odnosaOpćine
Primošten i PRIMA CENTAR d.o.o.(“ Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 1/17,)na način da treba da glase:
a/nije potrebno ići u dodatni trošak izrade procjenbenogvještva jer se vještvo izrađuje sukladno pravilima
struke i važećim pravnim propisima kao ni ići u dodatni trošak procjene vrijednosti 5% udjela Općine Primošten
e/ Općina Primošten ostaje primodelu zamjene nekretnina u vlasništvu Općine Primošten tako da u zamjenu
nekretnina ponudi:
- dio čest. zem. 684/1 k.o. Primošten /obuhvaćen u cesti u površini od 89m2
/koja odgovara umanjenoj uk površini od 102m2 za 13m2 pod nogostupom/
- čest. zem. 679/4 k.o. Primošten za cijelo upovršini od 54m2 i
- dio čest. zem. 667 k.o. Primošten upovršini od 76m2,
imajući u vidu da se uračuna eventualno odstupanje površine po napravljenoj provjeri stvarne površine dijela
čest. zem. 667 k.o. Primošten od strane ovlaštenog geodeta / za dio u naravi pod cvijetnjakom/
- te da se u dodatno u paket predmeta zamjene uvrste dvije nekretnine koje zajedno odgovaraju ukupnoj
površini od 43 m2 i to:
- čest. zem. 663/3 k.o. Primošten za cijelo u površini od 14m2 i
- čest zem 663/5k.o. Primošten za cijelo u površini od 29m2,
što bi ovom izmjenom i dopunom sukladno navedenom zajedno odgovaralo ukupnoj površini od 262m2 /
uz pridržano pravo korekcije po službenom zaprimanju podatka o provjeri stvarne površine 667 k.o. Primošten/.
2.U slučaju da navedeno ne bude dostatno da se ponudi vrijednost udjela općine u PRIMA CENTRU d.o.o. u
razmjeru prema utvrđenoj a neispunjenoj obvezi, sve na način prethodno utvrđen člankom 4.prethodne Odluke
Općinskog vijeća o načelnom prihvaćanju prijedloga Prima centar d.o.o. za zaključenje sporazuma kojim će se
regulirati međusobna prava i obveze (“ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 6/16).
3. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sukladno utvrđenom uz podršku pravne službe JUO Općine
Primošten poduzima sve potrebne radnje po pitanju izvršenja ove Odluke Općinskog vijeća u svrhu definiranja
međusobnihodnosaOpćine Primošten i PRIMA CENTAR d.o.o..
4. Nalaže se Načelniku Općine Primošten da nadalje izvještava Općinsko vijeće Općine Primošten o svim
aktualnostima i poduzetom u konkretnom predmetu.
5.Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti prethodna Odluka o prodaji nekretnina označenih kao čest.
zem. 663/3 i 663/5 obje k.o. Primošten ( „ Službeni vjesnik općine Primošten“, broj 1/17) budući citirane nekretnine
više nisu predmet prodaje već predmet zamjene nekretnina.
6.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 944-18/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-2
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35. stavka 1. i članka 391 Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč. tekst), članka24.
Odluke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju
nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“, broj 7/13 i 5/14) i članka 33.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
ODLUKE
o prodaji nekretnina označenih kao
čest. zem. 663/3 i 663/5 obje k.o. Primošten
(“Službeni vjesnik Općine Primošten”,
broj 1/17)
1.Točka 1. Odlukeo prodaji nekretnina označenih kao
čest. zem. 663/3 i 663/5 obje k.o. Primošten ( „Služben i
vjesnik Općine Primošten”, 1/17) mijenja se i dopunjuje
na način da se riječi „o prodaji“ zamjenjuju novim
riječima „o zamjeni“ dok podatak ukupne površine obje
navedene nekretnine odgovara površini od 43m2 .
2. U tekstu preostalog dijela Odluke svuda se riječ
prodaja zamjenjuje terminom “zamjena“.
3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 944-18/17-01/2
Ur. broj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 10. ožujka 2017.
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) u skladu sa Strategijom upravljanja i raspolaganja
imovinom Općine Primošten („Službeni vjesnik
Općine Primošten“, broj: 6/16), i čl. 2. Odluke o
raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu i
pod upravljanjem Općine Primošten („Službeni vjesnik
Općine Primošten“, br. 7/13 i 5/14), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka
2017. godine, donosi
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ODLUKA
o reguliranju međusobnih prava i obveza
Prima centar d.o.o i Općine Primošten
1. Utvrđuje se da je Općina Primošten za potrebe
uređenja javne površine- dio Zagrebačke ulice u
Primoštenu, uz suglasnost Prima centar u vanknjižnom
vlasništvu i posjedu čest. zem. 1106/2, 1106/3, 1106/4,
1157/4, 1157/1, 685, 984/2, 686/2, 686/1, 685, 684/2,
681/3 ukupne površine 865 m2koje su zemljišno knjižno
vlasništvo Prima centar d.o.o
2. Utvrđuje se da je procjenom vještaka građevinske
struke „A.B. INŽENJERING“ d.o.o Šibenik, Poduzeće
za procjenu i promet nekretnina, građevinski inženjering
i trgovinu OIB:34799604176 od dana 17.01.2017.
godine, procijenjena vrijednost zemljišta iz točke 1. ove
odluke utvrđena u vrijednosti od253,26 EUR-a po m2
3. Utvrđuje se da je Prima centar d.o.o u svrhu
naplate potraživanja iz čl. 1. ove odluke u utvrđenoj
vrijednosti iz točke 2. ove odluke,suglasan od Općine
Primošten u svrhu prijeboja potraživanja primiti u
vlasništvo čestice zemlje dio čest.zem. 684/1, čest.zem.
679/4, čest.zem. dio 667, čest.zem. 663/3 i 663/5 sve
K.O. Primošten ukupne površine 262 m2 uz pridržaj
prava na korekciju ukupne površine sve vezano uz
utvrđenje točne površine dijelačest.zem 667.
4. Utvrđuje se da je ukupni dug Općine Primošten
prema Prima centar d.o.o u slučaju prihvaćanja
ustupanja - zamjene čestica iz točke 3. ove odluke iznosi
152.715,78 EUR-a
5. Utvrđuje se da procjenom ovlaštene revizorske
kuće Šibenski Revicon d.o.o. od dana 30. siječnja
2017. godine, procijenjena vrijednost5%udjela Općina
Primošten u vlasništvu Prima centar d.o.o iznosi
304.325,00 kuna odnosno 40.407,37 EUR-a
6. Radi podmirivanja financijskih obveza Općine
Primošten prema Prima centar d.o.o, Općinsko vijeće
Općine Primošten pristaje na uvjet Prima centra d.o.o,
odnosno suglasno je da Općina Primošten Prima centar
d.o.o ustupa svoj suvlasnički udio iz točke 5. ove odluke.
7. Utvrđuje se da je preostali iznos duga Općine
Primošten prema Prima centar d.o.o u slučaju ustupanja
suvlasničkog udjela iz točke 4. ove odluke iznosi
112.508,41 EUR-a
8. Općinsko vijeće Općine Primošten suglasno je
da će za ispunjenje svog preostalog duga prema Prima
centar d.o.o, isti pozvati na prihvaćanje ponude prijeboja
potraživanja za iznosa komunalnog doprinosa kojega će
Prima centar d.o.o biti dužan platiti Općini Primošten u
postupku izgradnje svog projekta sukladno predviđenom
planu i u skladu s odlukama Općine Primošten.
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9. Ovlašćuje se načelnik općine Primošten da
se u smislu ove odluke obrati Prima centar d.o.o sa
ponuđenim prijedlozima i da za isto u smislu ove
odluke predloži sklapanje ugovora kojim će se regulirati
međusobna prava i obveze.
10. Zadužuje se načelnik Općine Primošten da sve
ugovore koji su doneseni na temelju ove odluke podnese
vijeću na prihvaćanje.
11. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 944-18/17-01/1
Urbroj:2182/02-01-17-3
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj:
158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka
5. st. 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“
broj: 36/04 , 63/08, 133/13 i 63/14) te članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten“, broj: 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi sljedeći

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Primošten za 2017. godinu
I. UVODNE ODREDBE
1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim
dobrom na području Općine Primošten za 2017. godinu
(u daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:
a) plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovno upravljanje pomorskim
dobrom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti
na pomorskom dobru koja se mogu obavljati na području
Općine Primošten.
2. Ovaj Godišnji plan dostavit će se radi dobivanja
Potvrde o usklađenosti u pogledu plana koncesioniranja
i davanja koncesijskih odobrenja nadležnom tijelu –

21. ožujka 2017.

Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i otočni razvoj
Šibensko-kninske županije, a u smislu članka 5. stavka
2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja
na pomorskom dobru.
I I . P L A N R E D O V I TO G U P R AV L J A N J A
POMORSKIM DOBROM
3. U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim
upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o
zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi.
Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje
pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih
manjih oštećenja na pomorskom dobru (sanacijom
manjih pukotina na mjestima namijenjenima sunčanju,
popravljanju mjesta za ulaze u more, dohranjivanjem
plaža sa dovozom adekvatnog na način da se ne mijenja
granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra,
čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za
odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju
odnosno plažama, postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi
za ulaz u more na plažama i sl. šljunka).
Na dijelovima pomorskog dobra za koja bude
dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za
obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o
zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik
koncesije ili korisnik koncesijskog odobrenja.
4. U 2017. godini Općina Primošten će poduzeti
mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj
uporabi i to održavanje i čišćenje plaža, za koje radove
se planira utrošiti 750.000,00 kuna.
Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
predviđa se potrošiti 15.000,00 kuna.
Za kapitalna ulaganja/šetnica/predviđa se potrošiti
1.000.000,00 kuna.
III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE
POMORSKIM DOBROM
5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja
pomorskim dobrom u smislu čl. 3. ovog Godišnjeg
plana koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od
550.000,00 kuna.
Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz
izvornika kako slijedi:
a) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom
dobru na području Općine Primošten koje pripadaju
Općini...................................................300.000,00 kuna.
b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na
području Općine Primošten ................250.000,00 kuna.
IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG
POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU
KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU
OPĆINE PRIMOŠTEN
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6. Na području Općine Primošten mogu se obavljati
sljedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti
na pomorskom dobru, sve sukladno važećoj Uredbi:
1. iznajmljivanje sredstava,
2. ugostiteljstvo i trgovina,
3. komercijalno-rekreacijski sadržaj.
7. Djelatnost iznajmljivanja sredstava u smislu članka
6. točka 1. ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati
iznajmljivanjem sredstava kako slijedi:
a) brodica na motor,
b) jedrilica, brodica na vesla,
c) skuter,
d) dječji skuter od 2 kw,
e) sredstvo za vuču s opremom (banana, tuba, guma,
skije, padobran i sl.),
f) daska za jedrenje, sandolina, pedalina, i sl.,
g) podmornica,
h) pribor i oprema za ronjenje i sl.
8. Djelatnost ugostiteljstva i turizma u smislu točke
6. pod 2. ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati sa
sredstvima kako slijedi:
a) kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2 i sl.,
b) pripadajuća terasa objekta,
c) štand ( rukotvorine, igračke, suveniri i sl. ),
d) ambulantna prodaja (škrinja, aparat za sladoled i
sl.).
9. Djelatnost komercijalno-rekreacijskog sadržaja
u smislu točke 6. pod 3. ovog Godišnjeg plana mogu s
obavljati sadržajem kako slijedi:
a) jumping,
b) aqua park i drugi morski sadržaji,
c) zabavni sadržaji,
d) suncobrani, ležaljke,
e) kulturne, komercijalne, zabavne i sportske
priredbe,
f) snimanje komercijalnog programa i reklamiranje,
g) slikanje, fotografiranje.
V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI
10. Mikorolokacije za obavljanje djelatnosti,
označene još i kao Područja „A“, „B“, „C“ i „D“ su
sljedeće plaže na području Općine Primošten na kojima
Općina Primošten upravlja i vodi brigu: Plaža Velika
Raduča, Plaža Mala Raduča, Plaža ispod Trga Don Ive
Šarića (Madrač), Plaža Josipa Bana Jelačića, Plaža Tepli
bok, Plaža Dolac, Plaža Podadrage, Plaža Bilo, Plaža
Podbok i Plaža Popažo.
11. Djelatnost iznajmljivanja sredstava i komercijalno
– rekreacijskih sadržaja mogu se obavljati kako je
navedeno: brodica na motorni pogon, podmornica,
jedrilica, brodica na vesla, daska za jedrenje, sandolina,
pedalina i dr. pribor i oprema za ronjenje, kupanje i sl.,
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štand, ambulantna prodaja, suncobrani, ležaljke, slikanje
i fotografiranje.
Mikrolokacije za navedeno su označene u
katastarskim mapama kao područje «A« kako slijedi:
- Plaža Velika Raduča
- plaža Dolac
- Plaža Mala Raduča
- plaža Podadrage
- Plaža ispod Trga Don Ive Šarića (Madrač)
- plaža Bilo
- Plaža Josipa Bana Jelačića
- Plaža Tepli bok
- Plaža Madrač
12. Djelatnost iznajmljivanja sredstava mogu se
obavljati na mikrolokacijama koje su označene kao
lokacije «B» a to su: skuteri, dječji skuter do 2 kw,
sredstvo za vuču sa opremom (banana , tuba, guma,
skije, padobran i dr.).
Lokacija je:
- Plaža Velika Raduča (punta)
13. Djelatnost komercijalno – rekreacijskih sadržaja
mogu se obavljati na mikrolokacijama koje su označene
na katastarskim mapama kao područje «C», a to su aqua
park u i drugi morski sadržaji, zabavni sadržaji, kulturne,
komercijalne, sportske priredbe, snimanje komercijalnog
programa i reklamiranje.
Lokacije su:
- Plaža Velika Raduča
- Plaža Mala Raduča
- Plaža Josipa Bana Jelačića
14. Djelatnost ugostiteljstva i trgovine sa sredstvima
(kiosk, prikolica, montažni objekti do 12 m2 i sl. i terase)
pokretna kolica mogu se samo obavljati na području koje
je na katastarskim mapama, na mikrolokaciji označeno
kao područje «D»:
- Plaža Velika Raduča
- Plaža Mala Raduča
- Plaža Popažo (iza zida stare rive)
- Plaža Madrač
- Plaža Josipa Bana Jelačića
- Plaža Bilo
15. Djelatnost sa sredstvima jumping mogu se
obavljati na mikrolokaciji:
- Plaža Mala Raduča
- Plaža Madrač
VI. ZAKLJUČNE ODREDBE
16. Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način
i prema odredbama postupka propisanog Uredbom
o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru („Narodne novine“, RH br. 36/04,
63/08, 133/13, 63/14).
17. Koliko će brojčano koncesijskih zahtjeva
odnosno djelatnosti biti odobreno (uz ispunjavanje
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formalnih uvjeta) za pojedinu mikrolokaciju ovisi
o Odluci Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
koje će svojom diskrecijskom ocjenom, uzimajući u
obzir konfiguraciju terena, gustoću razmještaja drugih
sadržaja, uopće potrebe za tom djelatnošću, potrebama
i željama lokalnog stanovništva (pritužbe na buku,
pretjerana blizina sadržaja objektu u kojem živi/kojeg
koristi), odlučiti da li će nekom zahtjevu udovoljiti ili ne.
Izuzev ako je diskrecijskom odlukom iz prethodne
točke zahtjev odbilo, a u slučaju:
- da je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje
iste djelatnosti na istoj lokaciji, Vijeće će izdati
koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je
zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun.
A ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj
lokaciji vremenski pristiglo/dostavljeno u isto vrijeme,
koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva
koji zahtijeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu
pomorskog dobra.
18. Neće biti odobren zahtjev za koncesijsko
odobrenje onom podnositelju zahtjeva koji na dan
izdavanja odobrenja nije izvršio plaćanje naknade za
koncesijsko odobrenje za proteklu godinu, koji nije
izmirio svoja dospjela dugovanja prema Općini po
drugim osnovama, te dugovanja prema korisnicima
općinskog proračuna, ali i dugovanja prema kom.
poduzeću Bucavac d.o.o. i Turističkoj zajednici kojih
je Općina osnivač.
19. Sastavni dio ovog Godišnjeg plana su grafički
prilozi – ortofoto karte s precizno označenim
mikrolokacijama u smislu glave V. ovog Godišnjeg
plana i nije predmet objave iz naredne točke.
20. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“,
a po dobivenoj Potvrdi iz toč. I./2. ovog Plana.
Klasa: 934-01/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-2
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
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Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj:
158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka
5. st. 1. Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“,
broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), te članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine

21. ožujka 2017.

Primošten“, broj: 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi

III. Izmjene i dopune Godišnjeg plana
upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Primošten za 2016. godinu
Članak 1.
U Godišnjem Planu upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Primošten za 2016. godinu
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, br. 1/16, 3/16
i 4/16) mijenja se točka II: PLAN REDOVITOG
UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM na način
da ista sada glasi:
„4. U 2016. godini Općina Primošten će poduzeti
mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj
uporabi i to održavanje i čišćenje plaža, za koje radove
se planira utrošiti 939.994.67 kuna.
Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
predviđa se potrošiti 3.010,00 kuna.
Za kapitalna ulaganja /šetnica/ predviđa se potrošiti
495.431,99 kuna.“
Članak 2.
To č k a I I I . S R E D S T VA Z A R E D O V I TO
UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM također se
mijenja na način da ista sada glasi:
„5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja
pomorskim dobrom u smislu čl. 3. ovog Godišnjeg
plana koristiti će se sredstva u procijenjenom iznosu od
575.571,93 kuna.
Sredstva iz st. 1. ove točke osigurat će se iz izvornika
kako slijedi:
c) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom
dobru na području Općine Primošten koje pripadaju
Općini 320.538,40 kuna.
d) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na
području Općine Primošten 255.033,53 kuna.”
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu 8. dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 934-01/16-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 37. Zakona o pomorskom dobru
i morskim lukama (NN, broj 158/03, 100/04, 141/06,
38/09n i 123/11) i članka 33. Statuta Općine Primošten
(„Službeni Vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13)
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Godišnjeg plana upravljanja pomorskim
dobrom na području Općine Primošten
za 2016. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća Izvješće
o izvršenju Godišnjeg plana upravljanjapomorskim
dobrom na području Općine Primošten za 2016. godinu
Članak 2.
Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ovog zaključka
i kao takvo nalazi se u privitku istog.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 934-01/17-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-17-1/1
Primošten,10. ožujka 2017.
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 25. sjednici, od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o sastanku
predstavnika
„DCE CAMMINI LAURETANI„
i Općine Primošten
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o sastanku predstavnika
„DCE CAMMINI LAURETANI „ i Općine Primošten.
2. Izvješće iz točke 1. ovog sastavni je dio istog i
kao takav nalazi se u njegovom privitku.
3. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Općine Primošten“.
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Klasa: 373-05/17-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-2
Primošten, 10. ožujka2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
OpćinePrimošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”,
broj 1/17), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25.
sjednici, od dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o Blagoslovu posvećenja kipa
Gospe od Loreta
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o Blagoslovu posvećenja kipa Gospe od Loreta zaštitnice
Općine Primošten i primoštenaca i onih koji se osjećaju
tako. Blagoslov se planira 06. svibnja 2017. godineuoči
Dana Općine Primošten na odredišnoj lokaciji spomenika
na vrhu Gaja – Primošten s polčetkom u 11,00 sati.
2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke
provest će se odgovarajući postupci nabavesukladno
internom Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne
nabave Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine
Primošten“ broj 1/17), sve za potrebe priprema,
organizacije i dočeka najavljenih delegacija iz RH i
izvan nacionalnih granica / Loreto, Piljo, Male Dvornike,
Apiro/ uključujući i trošak smještaja, hrane i pića i sl
tijekom boravka domaćih i inozemnih predstavnika
povodu najavljene prigode blagoslova u Primoštenu.
3. Sredstva za financiranje kompletnih troškova
osigurava Proračun Općine Primošten.
4. Općina Primošten po potrebi svoje će međusobne
odnose regulirati posebnim Ugovorima u konkretnom
slučaju.
5. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje
Načelnika Općine Primošten da za potrebe Općine
Primošten poduzme sve potrebne predradnje i radnje.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Klasa: 373-05/17-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 10. ožujka 2017.
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 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Anex br. I
Ugovora o zakupu poslovnog prostora
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o davanju suglasnost na Anex br. I Ugovora o zakupu
poslovnog prostora, Klasa: 410-15/16-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-17-6, od dana 20. veljače 2017. godine, sklopljen
između „ŠTEDBANKE„ d.d. i Općine Primošten. Općinsko vijeće suglasno je po ukazanoj stvarnoj potrebi
eventualnom produljenju zakupa citiranog poslovnog prostora.
2. Naprijed navedeni Anex br.I Ugovora iz točke 1. ove Odluke sastavni je njen dio i kao takav nalazi se u
privitku iste.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 410-15/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-6/1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 5. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“, 120/16) i članka
33. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu
Članak 1.
U Planu nabave Općine Primošten za 2017. godinu („Službeni vjesbnik Općine Primošten“ broj 1/17 ) mijenja
se i dopunjuje članak 8. tako da dosadašnji Redni broj: EV – NAB 14/17 tako da izmijenjen treba da glasi:
Redni broj: EV –NAB 14/17
Predmet nabave: izrada projektno tehničke dokumentacije za pristupne staze sa stepenicama
do spomenika Gospe od Loreta
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:90.765,00 kuna

21. ožujka 2017.
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Briše se u kompletu dosadašnji posljednji redni broj EV – NAB 19/17 s tekstom koji se
odnosi na.“ nabavu vantroškovničkih radova/ gradnju nogostupa u pravcu Aurora/
Procijenjene vrijednost nabave bez PDV-a: 499,000,,00 kuna „ u nakon toga nastavlja s
narednim brojem na način kako slijedi:
Redni broj: EV – NAB 20/17
Predmet nabave: nabava elektromaterijala i elektroinstalaterskih radova za lokaciju Široke igralište
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:54.275,00 kn
Redni broj: EV – NAB 21/17
Predmet nabave: nabava 4 defibrilatora s pripadajućom opremom za Hitnu službu
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:81.749,00 kn
Redni broj: EV – NAB 22/17
Predmet nabave: vanjski sustava video nadzora /za Spomenik Gospe od Loreta/
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a :80.000,00 kn
Redni broj: EV – NAB 23/17
Predmet nabave: zaštitarske usluge/za čuvanje segmenata spomenika/
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a :24.000,00kn
Redni broj: EV – NAB 24/17
Predmet nabave: nabava 3 KORS stupa od 4m za dvije lokacije - Bilo
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 23.928,00 kn
Redni broj: EV – NAB 25/17
Predmet nabave: uređenje poteza šetnice u duljini od 16m
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 78.883,70 kn
Redni broj: EV – NAB 26/17
Predmet nabave: usluge transporta i montaže segmenata kipa Gospe od Loreta
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 130.000,00 kn
Redni broj: EV – NAB 27/17
Predmet nabave: nabava,dobava i postavljanje kamena Verde – Marina za kapelicu
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 120.467,00 kn
Redni broj: EV – NAB 28/17
Predmet nabave: nabava 4000 l lož ulja
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 22.000,00 kn
Redni broj: EV – NAB 29/17
Predmet nabave: nabava radova asfaltiranja u površini od 5.700m2 u više navrata
po potrebi na području Općine Primošten
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 499.000,00 kn
„ Sukladno članku 2. stavku 1.ovog Plana nabave i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine
Primošten tijekom 2017. godine planira se nabava jednostavnih vrijednosti manjoj od 20.000,00 kunabez obveze
sklapanja ugovora na način da se iza dosadašnjeg rednog broja 10. nastavlja brojevima 11. i dalje:
11.usluge stručnog nadzora /za građ,obrtn.radovena.platou........................................................... 18.000,00 kn
12.koordinator zaštite na radu .......................................................................................................... 7.200,00 kn
13.izrada geodetskog snimaka ........................................................................................................ 5.200,00 kn
14. probijanje puta za Lošćenjak. ................................................................................................... 19.425,00 kn
15. dobava i montaža KORS stupa 6m s elektromaterijalom za lokaciju Podakraje ....................... .6.495,00kn
16. prijevoz materijala s M. Raduče – igralište kod pjace................................................................ 2.100,00 kn
17. dobava i montaža KORS stupa 8m- Šarićevi ............................................................................. 6.130,00 kn
18. stručno usavršavanje .................................................................................................................. 2.500,00 kn
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19. nabava vijenaca ......................................................................................................................... 1.200,00 kn
20. sanacija potpornog zida „Podakraje“......................................................................................... 8.699,00 kn
21.nabava projektno tehničke dokumentacije/ sanitarije – Gaj/ ..................................................... 15.180,00 kn
22.nabava projektno tehničke dokumentacije / suvenirnica – Gaj/ .................................................. 6.900,00 kn
23. nabava projektno tehničke dokumentacije / Caffe bar – Gaj/ .................................................... 9.200,00 kn
24. nabava potrošnog materijala/za“ 4 Sv. Rijeke“/ ........................................................................ 6.244,39 kn
Članak 2.
Mijenja se i dopunjuje članak 9. na način da glasi:
„Sukladno članku 2. stavku 2. i 3.planira se nabava male i velike vrijednosti na način kako slijedi:
Ev.
br

predmet
nabave

proc.vr
nabave
u kn.

vrsta
postupka
nabave

1. nabava električne
otvoreni
energije
postupak
400.000,00 kuna

sklapa li
se ug. Ili
okv. sp.

plan. poč
post.

Ug. o jav.
nabavi
roba

Članak 3.
Ovaj Plan nabave objavljuje se na internetskim
stranicama Općine Primošten i „Službenom vjesniku
Općine Primošten”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017.
godine.

01. 10

plan.
pozicija
trajanje
proračuna
ug. ili okv.sporazum
12 mj.

JN-1/17
R048, 027

2. Program mjera iz točke 1. ovog sastavni je dio
istog i kao takav nalazi se u njegovom privitku.
3. Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom
vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:810-09/17-03/01
Ur.broj:2182/02-01-17-1/1
Primošten,10. ožujka2017.

Klasa: 400-08/17-01/1
Ur.broj:2182/02-01-17-2
Primošten, 10. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

____________________

____________________
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Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti ( „Narodne novine”, broj 79/07, 113/08
i 43/09) i 33.Statuta Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, od dana 10.
ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa mjera
Zavoda za javno zdravstvo
Županije Šibensko – kninske
Službe epidemiologije u 2017. godini
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi
Zaključak o prihvaćanju Programa mjera Zavoda za
javno zdravstvo Šibensko – kninske Županije, Službe
epidemiologije u 2017. godini „Primošten, siječanj
2017. god.“
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Na temelju članka 30. stavka 5, Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( “Narodne novine”, broj 26/03- proč.
tekst,82/04, 110/04 – Uredba Vlade RH,178/04, 38/09,
79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/1 i 36/15) i 33.Statuta Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, od dana 10.
ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje Općine Primošten
za 2016. godinu
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje Općine Primoštenza 2016. godinu

21. ožujka 2017.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

2. Izvješće iz točke 1. ovog sastavni je dio istog i
kao takav nalazi se u njegovom privitku.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:361-02/16-01/01
Ur.broj:2182/02-01-17-1/1
Primošten, 10. ožujka 2017.

Broj 3 - Stranica 19
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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 25. sjednici od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Plan nabave
„Bucavac“ d.o.o., za 2017. godinu

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 25. sjednici, od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Financijskog plana
„Bucavac“ d.o.o. za 2017. godinu

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten prima na znanje
Plan nabave „Bucavac“ d.o.o. za 2017. godinu.,
službeno zaprimljen dana 10. veljače 2017. godine pod
brojem pošiljke 468.
Članak 2.
Plan nabave iz članka 1. sastavni su dio ovog
zaključka i kao takve nalaze se u privitku istog.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 402-07/17-03/03
Ur.broj: 2182/02-01-17-1/1
Primošten, 10. ožujka 2017.

Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten prima na znanje
Financijski plan „Bucavca“ d.o.o. za 2017. godinu,
službeno zaprimljen dana 10. veljače 2017. godine pod
brojem pošiljke 467.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

Članak 2.
Financijski plan iz članka 1. sastavni je dio ovog
zaključka i kao takav nalazise u privitku istog.

____________________

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 402-07/17-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-17-1/1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
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Na temelju članka 6. Pravilnika o smjernicama za
izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća
za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne,
područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”,
broj 85/16) 33. Statuta Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“. broj 3/13 i 5/13) Općinsko
vijeće Općine Primošten. na 25. sjednici, od dana 10.
ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Smjernica Šibensko kninske
županije za potrebe izrade procjene rizika
od velikih nesreća Šibensko kninske
županije i jedinica lokalne samouprave
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi
Zaključak o prihvaćanju Smjernica Šibensko kninske
županije za potrebe izrade procjene rizika od
velikih nesreća Šibensko kninske županije i jedinica
lokalne samouprave, Klasa: 810-09/17-03/01;

Stranica 20 - Broj 3

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Ur.broj:2182/1-17-16-98 od dana 15. veljače 2017.
godine pod rednim brojem 504.
2. Smjernice iz točke 1. ovog zaključka o postupku
izrade procjene rizika u skladu s HRN ISO 31000:2012
/uključujući preporuke za slijed postupaka kod izrade
procjene rizika Općine Primošten/ sastavni su dio istog
i kao takve nalaze se u njegovom privitku.

Klasa:601-02/17-03/01
Ur.broj:2182/02-01-17-6/1
Primošten,10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:810-09/17-03/01
Ur.broj:2182/02-01-17-1/1
Primošten,10. ožujka2017.

21. ožujka 2017.

____________________
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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 25. sjednici, o
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluka
10. sjednice Upravnog vijećaDječjeg vrtića
Općine Primošten
1. Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća
Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Općine Primošten održane dana 07. veljače 2017.
godine i odluke:
-Odluku o inventuri/ Odluku o popisu i imenovanju
povjerenstva za popis imovine i obveza/ uključujući i
Izvještaj o inventuri;
-Financijsko izvješće za 2016. godinu
- Rebalans II. DV Općine Primošten za 2016. godinu
-Odluku o raspisivanju natječaja za stručno
osposobljavanje za rad - rad odgojitelja/ice te
- Odluku o raspisivanju natječaja za spremačicu za
1/2 radnog vremena, ukoliko se ukaže potreba.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„
broj 1/17) Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25.
sjednici, od dana10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izradi i postavi nadstrešnice za Hitnu
pomoć u Primoštenu
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o izradi i postavi nadstrešnice za Hitnu pomoć u
Primoštenu. Nadstrešnica je dimenzija 700x470x310cm
/dužinaXširinaXvisina/, izrađena od čeličnih profila
100x100mm. Između profila svakih 52,5cm postavljaju
se i učvršćuju kvadratne cijevi 50x50 na koje se
postavlja lexan d=10mm mliječne boje. Pokrov
nadstrešnice je trapezni lim d= 28mm koji se postavlja
i učvršćuje na prethodno postavljene čelične profile
60x100 i učvršćuje pripadajućim elementima. Željezna
konstrukcija minizairana je i obojana u dvije ruke.
Naprijed opisano uključuje i dobavu i postavku oluka
s pripadajućim elementima na način da se stražnji dio
naslonjen na zid zatvara s lexan zidnim vodootpornim
oblogama debljine 10mm. Nosiva konstrukcija sidri se
u asfaltnu podlogu tako da se zareže asfalt i napravi
betonski temelj sa pripadajućom armaturom.

3. 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.

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke
i ponudi „ Šibenik, 08.prosinca .2016.“ ponuditelja
„STINA ŠIBENIK“ d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3/G;
OIB:60701622298, Načelnik Općine Primošten izravno
naručuje opisano službeno zaprimljenoj dana 08.
prosinca 2016.godine pod rednim brojem 3803, po cijeni
od 32.000,00 kuna ( slovima: tridesetdvijetisućekuna)
bez PDV-a odnosno ukupnoj cijeni koja odgovara iznosu
od 40.000,00 kuna ( slovima: četrdesettisućakuna) s
uračunatim PDV- om.

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

3. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun Općine Primošten.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

21. ožujka 2017.

4. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten i „STINA ŠIBENIK“
d.o.o. za izradu i postavu nadstrešnice.
5.Ugovor iz točke 5.Odluke objavit će se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj 3 - Stranica 21

Hondlova 2/9; OIB: 17406113186, Načelnik Općine
Primošten izravno naručuje pobrojano sukladno ponudi
ponuditelja zaprimljenoj dana 02. veljače 2017.godine
pod rednim brojem 334 kojom se ponuditelj obvezuje
isporučiti potrebnu robu u Zdravstvenoj stanici u
Primoštenu, po nabavnoj cijeni od 81.749,00 kuna
( slovima: osamdesetjednatisućasedamstočetrdesetdev
etkuna) bez uračunatog PDV.a odnosno u ukupnom
iznosu od 102.186,25 kuna ( slovima: stodvijettisuće
stoosamdesetšestkunadvadesetpetlipa) s uključenim
PDV-om.
3.Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun Općine Primošten.

Klasa: 363-05/17-02/5
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten,10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnikOpćine
Primošten „broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
OpćinePrimošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„
broj 1/17) Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25.
sjednici, od dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKA
o nabavi četiri Defibrilatora Zoll
s pripadajućim elektrodama, baterijama i
ormarićima AIVIA model 220
za potrebe rada službe Hitne pomoći u
Primoštenu
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o nabavi četiri (4) Defibrilatora Zoll AED+, slikovni,
HRV /kataloški broj 2020000010101/, četiri (4)elektrode
CPER-D zaZollAED+Defribrilator /kataloški broj
8900-0800-01/, četrdeset (40) kom. baterija duracel DL
123b1 ULTRA M3/ kataloški broj 401012/ uključujući
i tri (3) ormarića AIVIA model 220 sa ispravljačem
220V/24V i modulom za poz. s GSM Karticom /
kataloški broj X2A110-XG100. Konkretna nabava je
za potrebe rada službe Hitne pomoći u Primoštenu a
uključuje i edukaciju za 6 polaznika po uređaju sukladno
5. Pravilnika o provođenju programa javno dostupne
rane defibrilacije
2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi 147 „Kardian“ d.o.o. iz Zagreba, Ulica

4. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten i „Kardian“ d.o.o.
za nabavu defibrilatora i pripadajuće opreme.
5.Ugovor iz točke 5.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 510-02/17-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten„ broj 3/13 i 5/13) i članku 6. Pravilniku
o o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine
Primošten, Klasa: 023-01/17-02/1; Ur.broj: 2182/0202-17-1, od dana 04. siječnja 2017. godine, Općinsko
vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, od dana 10.
ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o realizaciji publikacije
“16 godina uspjeha Općine Primošten“
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o realizaciji publikacije “16 godina uspjeha Općine
Primošten“ koja predstavlja nadopunu postojeće

Stranica 22 - Broj 3

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

brošure na način da ju treba ažurirati novim podacima
odnosno pojedine postoje4će teme treba izmjeniti /
dopunit8i tekstualno i slikovito te obuhvaća slijedeće
sadržaje :
- Dom zdravlja s prikazom trenutnog stanja;
- nove ceste: Primošten - Popdgreben i one koje
grade Norvežani;
- nova 3 km kanalizacije /Aurora- Ban Jelačića,
Put bure/
- Dva kraka Primošten s prikazom trenutne faze
uređenja i planovima za dalje izradu
/Mala raduča, obala do vile Fenč, Trg don Ive
Šarića/
- planirani projekti: Dom za starije i nemoćne –
Bratski Dolac;
- Spomenik Gospi od Loreta;
- nove investicije: vile koje grade Norvežani.
2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi „SPOT STUDIA“ d.o.o. od dana 21.
studenog 2016. godine službeno zaprimljenoj pod
rednim brojem 3577 Općina Primošten zastupana po
Načelniku izravno će naručiti opisano u točki 1. ove
Odluke za cijenu
od 44.800,00 kuna (slovima: četrdesetčetiritisuće
osamstokuna)) plus PDV odnosno za ukupnu cijenu
od 56.000,00 kuna ( slovima: pedesetšesttisućakuna) s
uračunatim PDV-om.
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun Općine Primošten.
4. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten i „SPOT STUDIO“
d.o.o. za predmetnu nabavu tiska i oglašavanja.
5. Ugovor iz točke 5.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 382-01/17-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 10. ožujka 2017. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

21. ožujka 2017.
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Općine Primošten (“Službeni vjesnikOpćine Primošten,
broj 1/17), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25.
sjednici, od dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi usluga transporta i montaže
segmenata kipa Gospe od Loreta
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku
o nabavi usluga transporta i montaže segmenata kipa
Gospe od Loreta što podrazumijeva:
a/ izvlačenje viličarom 12t iz prostora Lučko gdje
su izrađeni i utovara uključujući dva pomoćna radnika,
stručno vodstvo i opremu;
b/ prijevoz na relaciji Zagreb - Primošten te istovar
uz dva pomoćna radnika i stručno vodstvo
c/ i montaža segmenata spomenika na lokaciji na
vrhu Gaja autodizalicom ( 80t), kamionom s dizalicom
(10t) te dva pomoćna radnika i stručno vodstvo / u
trajanju od 2 dana/, sve pobrojano u sladu s uputama
projektanta i umjetničkog tima koji nastavlja rad na
završnoj obradi spojenih segmenata na Gaju.
2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke, prihvaća se ponuda „JAČEK TRANS“
j.d.o.o. iz Zagreba, Dotrščinska 23, OIB: 79571378415
službeno zaprimljena 22. veljače 2017 pod rednim
brojem 598 na način da cijena usluge odgovara:
a/ izvlačenja i utovara odgovara iznosu od 40.000,00
kuna plus PDV
b/ prijevoza i istovara odgovara iznosu od 50.000,00
kuna plus PDV
c/ montaže iznosi odgovara iznosu od 40.000,00
kuna plus PDV, tako da cijena transporta i montaže u
kompletu bez PDV-a iznosi 130.000,00 kuna ( slovima:
stotridesettisućakuna) odnosno ukupno s uračunatim
PDV-om iznosi 162.500,00 kuna ( slovima: stošezdes
etdvijetisućepetstokuna).
3.Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun Općine Primošten.
4. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten i „JAČEK TRANS“
j.d.o.o.“ za predmetne usluge.
5.Ugovor iz točke 4.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr.

21. ožujka 2017.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 363-05/17-02/17
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 10. ožujka2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

50

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2.
točki b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave OpćinePrimošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 1/17), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o nabavi zaštitarskih usluga i video
nadzora radi zaštite imovine Općine
Primošten
/Spomenik Gospe od Loreta na Gaju/
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o nabavi zaštitarskih usluga i video nadzora radi zaštite
imovine Općine Primošten / Spomenik Gospe od Loreta
na Gaju/ počevši od dovršetka radova na uređenju
platoa tijekom montaže dopremljenih segmenata
Spomenika Gospe od Loreta segmenata / s očekivanim
početkom od 20. ožujka 2017. godine/. Predmetna
nabava ima za svrhu konkretnu mjeru zaštite općinske
imovine inače osobite umjetničke i kulturne vrijednosti
- simbola Primoštena.

Broj 3 - Stranica 23

5. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten i„JAČEK TRANS“
j.d.o.o.“ za predmetne usluge.
6.Ugovor iz točke 4.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 350-07/17-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 10. ožujka2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnikOpćine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2.
točki b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 1/17) Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o izradi projektno – tehničke
dokumentacije za pristupne staze sa
stepeništima do Spomenika
Gospe od Loreta

3. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun Općine Primošten.

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
nabavi izrade projektno tehničke dokumentacije za
pristupne staze sa stepeništima do Spomenika Gospe
od Loreta prema uputi Naručitelja i odredbama važeće
zakonske pravne legislative. Pristupne staze sastoje se
od južne, zapadne i sjeverne staze na način što je :
- A južna staza u dužini od 620m /
površine 1.170m2 – 669 stepenica/;
- B zapadna staza u dužini od 990m /
površine 1.870m2 – 392 stepenice/ i
- C sjeverna staza u dužini od 530m /
površine 994m2 – 831 stepenica/.

4. Općina Primošten i odabrani ponuditelj svoje će
međusobne odnose regulirati posebnim ugovorima za
svaki pojedinačni predmet nabave.

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi “ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba,
Tomislavova 11; OIB: 02095263263, zaprimljenoj

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke
provest će se odgovarajući postupci nabave sukladno
internom Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne
nabave Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine
Primošten“, broj 1/17) u skladu s pravilima struke, na
način što će za potrebe zaštite svoje imovine Naručitelj
nabaviti posebno sukladno članku 4. zaštitarske usluge
dok će temeljem članka 5. nabaviti video nadzor..
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dana 20. veljače 2017. godine pod rednim brojem 558,
Općina Primošten zastupana po Načelniku izravno će
naručiti izradu projektno tehničke dokumentacije u tri
istovjetna primjerka i u digitalnom obliku po nabavnoj
cijeni u koju je uključen i projektantski nadzor od
90.765,00 kuna ( slovima: devedesettisućasedamstošez
desetpetkuna) plus PDV odnosno za ukupnu nabavnu
cijenu u iznosu od 113.456,25 kuna ( slovima: sto
trinaesttisućačetristopedesetšestkunadvadesetpetlipa).
Za potrebe izrade opisane dokumetacije Naručitelj se
obvezuje pribaviti kopiju katastarskog plana, vlasnički
list i izradu geodetskog projekta sukladno Zakonu o
gradnji ( „Narodne novine“ 153/13).
3.Projektno - tehnička dokumentacija sadrži:
a/ Položajni nacrt trasa A, B i C u M 1:1000
Uzdužni presjek trasaA, B i C u M 1:1000
Uzdužni presjek trasaA, B i C u M 1:100.
b/ Građevinski projekt konstrukcije s iskazom
armature za stepenište gdje je to potrebno s svim
građevinskim detaljima uključujući i odmorišta u M 1:
20 i aksinometrijaski prikaz detalja;
c/ odabir urbane galanterije ili projektiranje iste i
d/ izradu Troškovnika građevinsko – obrtničkih
radova.
4. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun Općine Primošten.
5. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten i„ARHEO“d.o.o.“
za usluge izrade projektno tehničke dokumentacije..
6. Ugovor iz točke 5.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:360-02 /17-02/4
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 10. ožujka2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten „broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2.

21. ožujka 2017.

točki b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 1/17) Općinsko vijeće Općine
Primošten na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o nabavi izrade projektno –
tehničke dokumentacije
/ Primošten – Gaj /
popratnih sadržaja za posjetitelje s
pratećim prostorom /
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
nabavi projektno tehničke dokumentacije Primošten
– Gaj / popratnih sadržaja za posjetitelje s pratećim
prostorom u sklopu realizacije projekta Spomenik Gospi
od Loreta sukladno uputi Naručitelja i odredbama
važeće zakonske pravne legislative. Popratni sadržaji
sastoje se od a/sanitarija, b/suvenirnice i c/Caffe bara.
2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi “ ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba,
Tomislavova 11; OIB: 02095263263, Općina Primošten
zastupana po Načelniku izravno će naručiti za:
a/ izradu projektno tehničke dokumentacije
po nabavnoj cijeni od 15.180,00 kuna ( slovima:
petanesttisućastoosamdesetkuna) plus PDV odnosno
za ukupnu nabavnu cijenu u iznosu od 18.975,00
kuna ( slovima: osamnaesttisućadevetstosedamdesetp
etkuna), sukladno ponudi zaprimljenoj dana 17. veljače
2017. godine pod rednim brojem 533;
b/ izradu projektno tehničke dokumentacije
po nabavnoj cijeni od 6.900,00 kuna ( slovima:
šesttisućadevetstokuna) plus PDV odnosno za ukupnu
nabavnu cijenu u iznosu od 8.625,00 kuna ( slovima:
osamtisućašestodvadesetpetkuna) sukladno ponudi
zaprimljenoj dana 20. veljače 2017. godine pod rednim
brojem 553 te
c/ izradu projektno tehničke dokumentacije
po nabavnoj cijeni od 9.200,00 kuna ( slovima:
devettisućadvjestokuna) plus PDV odnosno za ukupnu
nabavnu cijenu u iznosu od 11.500,00 kuna (
slovima: jedanaesttisućapetstokun, sukladfno ponudi ,
zaprimljenoj dana 17. veljače 2017. godine pod rednim
brojem 532,
3.Izrada projektno - tehničke dokumentacije
podrazumijeva:
a/ izradu urbanističko arhitektonskog rješenja
građevne čestice i arhitetktonsko idejno rješenje
građevine
b/ opis i prikaz građevine s svim elementima za
prikupljanje posebnih uvjeta za građenje građevine
sukladno čl. 80-87. Zakona o gradnji (“Narodne
novine“, 153/13
c/ izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske
dozvole sukladno čl. 68.-73. Zakona o gradnji („Narodne
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21. ožujka 2017.

novine“ 153/13 i
d/ izradu izvedbenog projekta kojim se razrađuje
tehničko rješenje razrađeno Glavni projektom sa svim
arhitektonskim detraljima sukladno članku 74. i 75.
Zakona o gradnji ( „Narodne novine“, 153/13).
4. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun Općine Primošten.
5. Općina Primošten i navedeni pružatelj usluge svoje
međusobne odnose osim za sanitarije neće regulirat
posebnim ugovorom Općina Primošten sukladno članku
6. stavku 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 1/17) budući se ne mora sklopiti za
nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti
manje od 20.000,00 kuna.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:360-02 /17-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-17-3
Primošten,10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„
broj 1/17), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25.
sjednici, od dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o sanaciji potpornog zida
i dijela Ulice “Podatok“
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o nabavi radova sanacije potpornog zida i dijela Ulice /
pored ugostiteljskog objekta „ Toni“ “Podatok“. Radovi
sanacije sastoje se od: strojnog rušenja postojeće
betonske podloge Ulice do štekata gostione „Toni“
debljine 10 cm dijelom već urušene u površini od cca
0,5m2 s odbacivanjem iste sa strane buduć je nasip ispod
betonske podloge je isisan snagom valova kroz dvije
rupe u potpornom zidu dimenzija 80x65x45 te je ostatak
ulice i dijela štekata ostao bez kamene nosive podloge
ulice debljine 10cm, što zahtjeva rušenje 12,60m2
betonske podloge ulice debljine 10cm i rušenja dijela
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betonske ploče u površini od 3,30m2debljine 15cm;
ručnog čišćenja 4,20m sitnog materijala i lomljenog
kamena i kamenih vaca ispod i pored potpornog zida
radi izrade novog betonskog temelja potpornog
zida uz potrebno djelomično štemanje stijena koje
ograničavaju takvu izvedbu; betoniranje dijela temelja
od 3,40m3 potpornog zida u glatkoj oplati s vanjske
strane koji je u moru većim dijelom ( cca 50 cm)
i manjim dijelom van razine mora ukupne širine
125cm sa MB -30 na mjestu gdje je nastala rupa uslijed
djelovanja morskih valova /što podrazumijeva rad
u moru,/; dovoza i nasipavanje nastale rupe u ulici
kamenim materijalom do kote od- 10 cm ispod kote
postojeće uz djelomično nabijanje ist. Dio ulice koji se
nalazi ispod štekata kao i sam štekat koji nije rušenostat
će većim dijelom bez nasuipa radi nemogućnosti
nasipavanja ispod same betonske podloge istog.Dovoz
i nasipavanja 8m3 sitnozrnim kamenim materijalom u
cilju izrade bazena koji sprećava djelovanje morskih
valova po oplati i kao takav omogućuje normalan rad
na izradi potrebne oplate; uključujući izradu 12,60m2
fino zaglađene betonske površine ulice prema kotama
ostalog dijela iste debljine 10-12 cm sa MB - 25.
2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi Građevinskog obrta „ART“, Vl. Antonija
Bakotić, Građ. tehničar iz Primoštena, Glavičica 3 A:
OIB: 83550375064,, službeno zaprimljenoj dana 14.
veljače 2017. pod rednim brojem pošiljke 500.Općina
Primošten izravno naručuje opisane radove iz točke 1.
ove Odluke te prihvaća ponudu navedenog (slovima:
osamtisućašestodevedesetdevetkuna) bez PDV-a
odnosno ukupnoj cijeni sa uključenim PDV-om u iznosu
od 10.873,75kuna (slovima:desettisućačeosamstosedam
desettrikunesedamdesetpetlipa).
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun Općine Primošten
4. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten iGrađevinskog obrta
„ART.“ za predmetne radove sanacije.
5.Ugovor iz točke 4.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:363-05 /17-02/16
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
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PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2.
točki b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 1/17) Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi

ODLUKA
o izvođenju radova uređenja na lokaciji
Podakraje

odnose regulirati posebnim Ugovorom o zajedničkom
financiranju. Općinsko vijeće Općine Primošten
ujedno daje suglasnost i ovlašćuje Načelnika Općine
Primošten na sklapanje pojedinačnih ugovora po potrebi
između Općine Primošten i isporučitelja građevinskog
materijala neophodnog za predmetne radove uređenja,
sve sukladno članku 6. stavku 1. . Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne nabave Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 1/17).
6. Ugovore iz točke 4.i 5. ove Odluke objavitće se
u Tablici sklopljenih ugovora Općine Primošten koja
je javno objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 363-05/17-02/7
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 10. ožujka 2017.

1. Načelnik Općine Primošten donosi Odluku
o izvođenju radova uređenja na lokaciji Podakraje
postavljanjem nabavljene lijevane i montažne ograde u
dužini od cca 40m od nastavka postojećeg zida prema
Staroj Rivi.
2. Radovi uređenja sastoje se od šalovanja, armiranja,
nalijevanja te nabave građevnog materijala potrebnog
za izvođenje radova uključujući i prijevoza materijala
do odredišne lokacije Podakraje i to:
- tucanika mješanog,
- potrebne količine cementa leoprad DC 42,5 od
po 25kg.
- 50m dužnih željeza Fi 12mm,
- deset (10) komada mreže fi 5 / dimenzija mreže
6X4/
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun Općine Primošten tako što će
nabaviti narudžbenicom komplet građevinski materijal
za radove uređenja na način da maksimalna vrijednost
nabave građevnog materijala s mogućnošću dodatnog
povećanja troškova iznosi do 50.000,00 kuna plus PDV.
Radove uređenja obaviti će „BUCAVAC“ d.o.o. između
redova svojih djelatnika.
4. Za potrebe realizacije predmetnih radova uređenja
Općina Primošten će izravno naručiti opisano u točki
1. ove Odluke tucanik mješanac od „ Konjuške“d.o.o.
temeljem sklopljenog godišnjeg ugovora za tekuću
godinu dok će ostali građevinski materijal izravno
naručiti od
„GOLEŠ COMMERCE „ d.o.o. iz
Rogoznice, Ante Starčevića 33,OIB: 40792026741
s kojim će naknadno međusobne odnose regulirati
posebnim ugovorom.
5. Općina Primošten i „BUCAVAC„ d.o.o. koji je
u 100% -nom vlasništvu općine, svoje će međusobne

21. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”,
broj 1/17), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25.
sjednici, od 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o uređenju poteza šetnice u duljini od 16m
/u naravi nastavka neuređenog dijela od
Velike Raduče prema Auto Kampu Dolac
odnosno potpornog zida kod Bau bara/
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi
Odluku o uređenju poteza šetnice u duljini od 16m,
odbnosnopoptornog zida kod Bau bara, koje predstavlja
izravni nastavak na prethodno uređeni dio šetnice
na potezu od Velike Raduče prema Auto Kampu
Dolac. Uređenje se konkretno sastoji od: zemljanih i
betonskih radova. Zemljane radove predstavljaju: iskop
kanala u kategoriji tla IV – V kategorije s utovarom
i odvozom na deponij, dobava i nasipavanje čistog
kamenog materijala u nosivi sloj konstrukcije s
grubim planiranjem i zbijanjem do kote za postavu
tampona za nastavak šetnice, dobave i postave tampona

21. ožujka 2017.
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kao završnog sloja u debljini od 15 cm uključujući
fino planiranje i nabijanje materijala i te dobava i
postavljanje sitnozrnatog materijala frakcije 4-16mm
uz zid za lakši protok oborinske odvodnje kroz bankine
iliprocjednice. Betonske radove predstavlja: postava
podložnog betona C15/20 debljine 10cm za temelje
zidova, šalovanje i betoniranje istih s šalovanjem i
betoniranjem zidova u dvostrukoj oplati širine 30cm
u betonu n C 25/30 i zidovima visine 2,0, 1,5 i 1,0
m, dobava i postava armature za temelje i zidove,
izrada barbakana ili procjedbnica fi 120mm na svakih
cca 1,00m – 1,5m te šalovanje i betoniranje stepenica
zbog konfiguracije terena i izjednačavanja visina radi
prilaza prema plaži.
2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi ponuditelja „STINA ŠIBENIK“ d.o.o. iz
Šibenika, Žaborička 3/G; OIB:60701622298, Načelnik
Općine Primošten izravno naručuje opisane radove,
sukladno ponudi ponuditelja TD 763/2017 službeno
zaprimljenoj dana 09.veljače 2017.godine pod rednim
brojem 465, po cijeni od 78.883,70 kuna ( slovima: sed
amdesetosamttisućaosamstoosamdesettrikunesedamdes
etlipa) bez PDVa odnosno ukupnoj cijeni koja odgovara
iznosu od 98.604,63 kuna ( slovima: devedesetosamtisu
ćašestočetirikunešezdesettrilipe) s uračunatim PDV- om.
3.Sredstva za financiranje predmetne nabave
osigurava Proračun Općine Primošten.
4. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten i„ STINA ŠIBENIK“
d.o.o. za predmetne radove uređenja šetnice.
5. Ugovor iz točke 4.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.
primosten.hr.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:363-05 /17-02/15
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

Broj 3 - Stranica 27

56

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
OpćinePrimošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„
broj 1/17), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25.
sjednici, od dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi tri KORS stupa 4m
za dvije lokacije - Bilo
uključujući elektromaterijali
elektroinstalacijske radove
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluke
o nabavi3 KORS stupa, potrebnog elektromaterijala i
elektroinstalaterskih radova za dvije lokacije u Bilom
na način da nabava podrazumijeva dobavu , ugradnju,
montažu i ugradnju uključujući potrebno štemanje i
betonažu.
2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke,
nabava se sastoji od sedamnaest (17) stavki: - iskopa
44m kanala 0,4x0,3m; dobave i polaganja 61m kabela
PPOO – 4x16mm2; dobave i ugradnja 22m . FeZn trake
25X4mm; dobave i polaganja 19m trake upozorenja;
dobave i ugradnja 53mPEHD cijevi fi 50mm;demontaže
starog stupa / pilanje s odbvozom na deponij/; izrade
rauchem spojnice; dobave i montaže 2kom kruižne
spojnice prijelazne Fe/Cu; nabave 19m bakrenog užeta
35mm2; iskopa i betonaže 3 temelja rasvjetnog stupa
dimenzija0,6x0,6x0,6cm; betonaže 1,5m3 oštećenog
kolnika; dobave i montaže 3 stupa KORS 4m; dobave i
ugradnje stupne razdjelnice s tri A.O. 10A; spajanjem
uzemljenja s komplet bužanjemtrake i spajanjem sva 3
stupa; instalacije sva 3 stupa kabelom ( PP00 3X1,5MM
CCA 4M); dobave i ugradnje 3 svjetiljke Unilux 70W;
štemanjem dvije postojeće betonske stope javne rasvjete
s uvlačenjem kabela nove rasvjete te spajanjem na
razdjelnicu.
3. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke i ponudi Troškovniku „Marzes“ d.o.o. iz Rogoznice,
Trogirska 3; OIB:,OIB:03321518613, službeno zaprimljenoj dana 08. veljače 2017. pod službenim brojem 403
Općina Primošten izravno naručuje prethodno pobrojano
po cijeni od 23.928,00 kuna (slovima: dvadesettritisuće
devetstodvadesetosamkuna) uvećano za PDV odnosno
ukupnom iznosu od 29.910,00 kuna (slovima: dvadeset
devettisućadevetstodesetkuna) s uračunatim PDV-om.
4. Sredstva za financiranje predmetne nabave osigurava Proračun.
5. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost

Stranica 28 - Broj 3
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i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten i „Marzes“ d.o.o. za
predmetne poslove.
6. Ugovor iz točke 5.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.primosten.hr.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:363-05 /17-01/14
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten,10. ožujka2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
OpćinePrimošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„
broj 1/17), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25.
sjednici, od dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNI ODLUKE
o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i
spajanju 31-og ukrasnog stupa tip
Primošten / beton sa svjetiljkom / za Bilo
šetnicu uz more
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Izmjenu
i dopunu Odluke o nabavi, dobavi,postavljanju, montaži
i spajanju 31-og ukrasnog stupa tip Primošten / beton
sa svjetiljkom / za Bilo šetnicu uz more, Klasa:363-05
/16-01/9; Ur.broj: 2182/02-01-16-2 od dana 01. travnja
2016. godine na način da se dosadašnji predmet nabave
proširuje na radove Bilo-Ul. Zapad 1i Ul. Jug 1.
2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke,
prethodno ugovorena nabava proširuje se i na dodatne
poslove na potezima dvaju citiranih ulica koji se sastoje od:
- iskopa kanala od 132m s postavom pijeska,
odvodom viška i zatrpavanjem dimenzija dxš
05x04m, iskopa 3 rupe za betonski temelj dimenzija
0,4x0,4x0,4m komplet s šalovanjem, betoniranjem,
ugradnjom ankera i prolaznih cijevi fi 32mm; iskopa
2 rupe za betonski temelj dimenzija 0,6x0,6x0,65m
komplet s šalovanjem, betoniranjem, ugradnjom ankera
i prolaznih cijevi fi 32mm; dobave i polaganja 99m

21. ožujka 2017.

kabela PPOO – 3x4mm2 ; dobave i polaganja 64m
kabela PPOO –Al 16x4mm2; dobave i polaganja 96m
užeta Cu 35mm2, dobave i polaganja 40m Fe Zn trake
25x4mm; dobave i polaganja 58m PF6mm2; dobava
i polaganje 181m trake upozorenja: dobaav i polaganje
45m GAL štitnika; dobave i ugradnja 583 komPEHD
cijevi fi 50mm; dobave i ugradnje 5m CS 32 cijevi;
dobave i montaže 5 križnih spojnice Cu/Cu te jedne
križne spojnice prelazne Cu/Zn te jedne FeZn / FeZn;
dobave i montaže 3 kom ukrasnog stupa tip Primošten /
beton sa svjetiljkom /; dobave i ugradnje 3 N/Ž kutije
dimenzije 100x100mm komplet s spajnjem za svaki
stup, spajanja 3 kom. uzemljenja stupova komplet s
stopicom i spajanjem, 3 instalacije stupa kabelom PGP
3x2,5mm cc 1m kabela s spajanjem na razdjelnicu s
ožičenjem lampe uključujući pilanje i štemanje kamenih
stepenica u dužini od 56m i šrini 15cm; betonaže 50m
kanala 0.05x0,1m ; iskopa, šalovanja i postave cijevi
i betonaže temelja ormara javne rasvjete ; dobave i
montaže ormara javne rasvjete komplet s sekcijom
Hep-a; 2 kom Rauchem spojnice na mjestu postavljanja
ormara javne rasvjete ; 7m pilanja i štemanj asfalta s
komplet razbijanja; dobave i montaže 2kom stupa tip
KORS 4m; dobave i ugradnje 2 kom stupne razdjelnice;
spajanja uzemljenja 2 kom stupova s komplet stopicom
i spajanjem; 2 kom instalacija stupa kabelom PGP
3x2,5 mm cc 4m kabela s spajanjem na razdjelnicu i
ožičenjemm lampe te dobave i ugradnje već nabavljene
i reparirane dvije svjetiljke.
3. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi- Troškovniku „Marzes“ d.o.o. iz
Rogoznice, Trogirska 3; OIB:,OIB:03321518613,
službeno zaprimljenoj dana 09. siječnja 2017. pod
službenim brojem 92 Općina Primošten dodatno izravno
naručuje prethodno pobrojano po cijeni od53.217,00,00
kuna (slovima:desettisućatristotridesetkuna) uvećano za
PDV odnosno u ukupnom iznosu od 66.521,25 kuna (
slovima: šezdesetšesttisućapetstodvadesetjednukunudva
desetpetlipa) s PDV-om.tako da stvarna vrijednost predmetnih radova bez uračunatog PDV-a odgovara cijeni
od 193.537,00 kuna( slovima: stotritisućeosamstočetrde
settrikune) odnosno ukupnoj cijeni od 241.921,25kuna (
slovima: stodvadesetdevettisućaosamstotrikunesedamd
esetpetlipa) s uključenim PDV-om.
4. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
Abnexa osnovnog Ugovora između Općine Primošten
i„Marzes“ d.o.o. za predmetne poslove.
5.Ugovor iz točke 4.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.primosten.hr.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

21. ožujka 2017.
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betonske stope javne rasvjete s uvlačenjem kabela nove
rasvjete te spajanjem na razdjelnicu.

Klasa:363-05 /16-01/9
Ur.broj: 2182/02-01-17-7
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
OpćinePrimošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„
broj 1/17), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25.
sjednici, od dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o nabavi elektromaterijala i
eletroinstalaterskih radova za lokaciju
Široke igralište
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluke
o nabavi potrebnog elektromaterijalai elektroinstalaterskih radova za lokaciju Široke igralište na način da
nabava podrazumijeva dobavu , ugradnju, montažu i
ugradnju uključujući i potrebno štemanje.
2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke,
nabava se sastoji od sedamnaest (17) stavki:- iskopa
kanala od 200m; dobave i polaganja 220m kabela
PPOO – 4x16mm2;
- dobave i ugradnja 42mPEHD cijevi fi 50mm;
dobave i ugradnja 210m . FeZn trake 25X4mm; dobave
i polaganja 200m trake upozorenja; dobave i polaganja
200m gal štitnika, dobava i montaža kružne spojnice
FeZn /7kom/; iskopa i betonaže 4 temelja rasvjetnog
stupa dimenzija 100X100X120cm; dobave i ugradnje 4
ankera po stupu komoplet s varenjem; dobave i ugradnje
putele po stupu; dobave i ugradnje stupne4 kom razdjelnice s 3 A.O. 10A; spajanja i uzemljenja stupova
komplet s bužanjem trake i spajanjem stupa; instalacija
stupa kabelom kabelom PPO 3x1,5mm cc 10m puta
3kom spajanjem na razdjelnice s ožičenjem reflektora 3
kom od kutije kabelom PGP 3X1,5mm; dobave i ugradnje 4 kom T nosača za montažu 3 reflektora; dobava i
ugradnja 12 kom reflektora LED 100W OSRAM nosača
za montažu 3 reflektora; samomontaže i leveriranja četiri
stupa; dobave i ugradnje PVC ormarića 400x600x250
mm u svrhu rasvjetom igrališta komplet s bravicom
NV00 i postoljem 2 kom , osiguračima NCV00 25 A te
grebenastom sklopkom 3P40A te štemanjem postojeće

3. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi- Troškovniku „Marzes“ d.o.o. iz
Rogoznice, Trogirska 3; OIB:03321518613, službeno
zaprimljenoj dana 24. siječnja 2017. pod službenim brojem 260 Općina Primošten izravno naručuje prethodno
pobrojano po cijeni od 54.275,00 kuna (slovima: pedese
tčetiritisućedvejstočetristosedamdesetpetkuna) uvećano
za PDV odnosno ukupnom iznosu od 67.843,75 kuna
(slovima: šezdesetsedamtisućaosamstočetrdesettrikune
sedamdesetpet) s uračunatim PDV-om.
4. Sredstva za financiranje predmetne nabave osigurava Proračun.
5. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten i„Marzes“ d.o.o. za
predmetne poslove.
6.Ugovor iz točke 5.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.primosten.hr.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:363-05 /17-01/11
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten,10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnikOpćine
Primošten „broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
OpćinePrimošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„
broj 1/17), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25.
sjednici, od dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o dobavi i montaži stupa KORS od 8m
te iskopa i betonaže temelja uključujući i
dobavu i ugradnju konzole za ormar i
solarni panel za lokaciju Šarićevi

Stranica 30 - Broj 3
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1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluke o dobavi i montaži stupa KORS od 8m te iskopa i
betonaže temelja uključujući i dobavu i ugradnju konzole
za ormar i solarni panel za lokaciju Šarićevi.
2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke,
dodatna nabava sastoji se od četiri stavke na prikazan
način kako slijedi:
- dobava i montaža stupa KORS od 8m;
- iskopa i betonaže temeljarasvjetnog stupa dimenzija 100x1000x1000 komplet s cijevima za polaganje;
- dobava i ugradnja konzole za ormar te
- dobavi i ugradnja stavke za solarni panel.
3. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi- Troškovniku „Marzes“ d.o.o. iz
Rogoznice, Trogirska 3; OIB: 03321518613, službeno
zaprimljenoj dana 24. siječnja 2017. pod službenim brojem 258 Općina Primošten izravno naručuje prethodno
pobrojano po cijeni od 6.130,00 kuna (slovima:šeesttisu
ćastotridesetkuna) uvećano za PDV odnosno ukupnom
iznosu od 7.662,50 kuna (slovima: sedamtisućašestošez
desetdvijetkunepedesetlipa) s uračunatim PDV4. Sredstva za financiranje predmetne nabave osigurava Proračun.
5. Općina Primošten i navedeni Izvođač poslova
svoje međusobne odnose neće regulirat posebnim
ugovorom Općina Primošten sukladno članku 6. stavku
1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
OpćinePrimošten, Klasa: 023-01/17-02/1; Ur.broj:
2182/02-02-17-1od dana04. siječnja 2017. budući se ne
mora sklopiti za nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ODLUKU
o nabavi sustava
„PAZIGRAD „ i „GRADSKO OKO“
za potrebe prometnog redarstva Općine
Primošten
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o nastavku korištenja sustava „Pazigrad“u segmentu
prometnog redarstva JUO Općine Primošten uključujući
nadogradnju i proširenje na sustav „Gradsko oko“ u
svrhu unapređivanja funkcionalnosti i kvalitete rada.
Sustav Pazigrad sastoji se od tri segmenta : administracije za uredski rad, za vođenje prekršajnog postupka i
za rad na mobilnom uređaju uključujući svu serversku
infrastrukturu za rad citiranog sustava u podaktovnom
centru sustava Pazigrad.
Sustav Gradsko oko sastoji se od četiri segmenta i to:
administracije ze uredski rad, web sustava za uredski te
mobilne aplikacije za terenski rad i vezu sa prethodnim
sustavom Pazigrad.
2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke izravno će se naručiti predmetnu robu i usluge
Isporučitelja „RI - ING NET“ d.o.o. iz Rijeke, Josipa
Završnika 7, OIB: 18259544697, sukladno Ponudi
161215-5 službeno zaprimljenoj dana 02. siječnja 2017.
godine pod rednim brojem 01. Nabava obuhvaća
i održavanje sustava programskom i tehničkom
podrškom, osiguravanjem neprekidnig rada uz otklanjanje uočenih venetualnih problema te usklađivanje s
aktualnim zakonskim izmjenama na način reguliran
međusobnim ugovorom.
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave osigurava Proračun Općine Primošten.
4. Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten i„RI-ING-NET“
d.o.o. za predmetnu nabavu.

Klasa:363-05 /17-01/10
Ur.broj: 2182/02-01-17-3
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
OpćinePrimošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„
broj 1/17), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25.
sjednici, od dana10. ožujka 2017. godine, donosi

5. Ugovor iz točke 5.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.primosten.hr.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:032-06/17-01/4
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

21. ožujka 2017.
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 33.
Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnikOpćine
Primošten „broj 3/13 i 5/13) i članku 5. stavku 2. točki
b/ Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
OpćinePrimošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„
broj 1/17) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj
25. sjednici održanoj dana 10. ožujka 2017. godine
donosi:

ODLUKA
o nabavi tiska pedeset (50) komada jumbo
plakata i realizaciji oglašavanja u mediju
jumbo panoa
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o nabavi tiska i oblikovanja pedeset (50) komada jumbo
plakata i realizaciji oglašavanja u mediju jumbo panoa/
što podrazumijeva izradu grafičkog rješenja i ljepljenje/
na ukupno pedeset (50) zakupljenih površina u terminu
od 16. veljače do 01. ožujka 2017. godine /uz napomenu
da četiri (4) površine jumbo panoa Općina Primošten
temeljem ugovora s P.I.O. koristi bez naknade za zakup
i plaća jedino trošak lijepljenja plakata na navedene
panoe/.
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Klasa: 740-06/17-02/08
Ur.broj: 2182/02-01-17-4
Primošten,10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/13 i 5/13)
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 25. sjednici
održanoj dana 10. ožujka 2017. godine donosi:

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje zamolbe
KULON 4 d.o.o. iz Primoštena
i ovlaštenju Načelnika da donese posebnu
odluku o konkretnoj zamolbi
1. Općinsko vijeće Općine Primošten prima na
znanje zamolbu KULON 4 d.o.o. iz Primoštena, Široke
Ulica II 39; za otpis dugovanja poreza na tvrtku.

2. Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke,i ponudi Izvođača“SPOT STUDIO“ d.o.o. iz
Zagreba, Katančićeva 3, OIB: 29607159991, od dana 31.
siječnja 2017. godine službeno zaprimljenoj pod rednim
brojem 389 Općina Primošten zastupana po Načelniku
izravno će naručiti opisano u točki 1. ove Odluke s
uračunatim popustom od 50% na ime troška zakupa
plakatnih površina i četiti besplatna panoa, za ljepljenje,
tisak, oblikovanje plakata i izradu grafičkog rješenja
za cijenu od 36.012,50 kuna (slovima: tridesetšesttisuć
advanaestkunapedesetlipa) plus iznos PDV-a odnosno
za ukupnu cijenu od 45.015,63 kuna (slovima: četrd
esetpettisućapetnaestkunašezdesettrilipe) s uračunatim
PDV-om .

4. Zamolba iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio
ovog zaključka i kao takva nalazi se u privitku istog.

3. Sredstva za financiranje predmetne nabave osigurava Proračun Općine Primošten.

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

4.Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost
i ovlašćuje Načelnika Općine Primošten na sklapanje
ugovora između Općine Primošten i„SPOT STUDIO“
d.o.o. za predmetnu nabavu tiska i oglašavanja.

Obrazloženje
Dana 12. siječnja 2017. godine obratio se općini Josip
Nižić iz Primoštenaz amolbom. Klasa:402-08/17-03/01;
Ur.broj: 15-17-1,zaprimljenom pod službenim brojem
131 da istu razmotri Općina Primošten u smislu da ne
obavlja poduzetničku djelatnost te otpiše dugovanja
poreza na tvrtku.
Povodom citirane zamolbe Općinsko vijeće donijelo
je jednoglasno Zaključak ovlastivši Načelnika Općine
Primošten da posebnom odlukom odluči u konkretnom
slučaju.

5.Ugovor iz točke 5.Odluke objavitće se u Tablici
sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je javno
objavljena na službenoj stranici općine: www.primosten.hr.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Primošten da provjeri podatke prema raspoloživoj evidenciji koju vodi i utvrdi relevantne činjenice u svezi
konkretne zamolbe.
3. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje
Načelnika Općine Primošten da temeljem zauzetog
stava Općinskog vijeća posebnom odlukom odluči u
konkretnom slučaju o čemu će na slijedećoj sjednici
obavijestiti isto.
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Povodom citirane zamolbe Općinsko vijeće donijelo
je jednoglasno Zaključak ovlastivši Načelnika Općine
Primošten da posebnom odlukom odluči u konkretnom
slučaju.

Klasa: 402-08/17-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-17-1/1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

Klasa: 402-08/17-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-17-2/1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

____________________
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Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje zamolbe
Josipa Nižić iz Primoštena
i ovlaštenju Načelnika da donese posebnu
odluku o konkretnoj zamolbi
1. Općinsko vijeće Općine Primošten prima na
znanje zamolbu Josipa Nižić iz Primoštena, Podatok 8a;
za oslobađanje od plaćanja dugovanja za zadnji kvartal
2015. godine po Ugovoru o zakupu javne površine “
Klasa: 363-05/13-03/9; Ur.broj: 02-03/07-13-1 od dana
24. travnja 2015. godine.
2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Primošten da provjeri podatke prema raspoloživoj evidenciji koju vodi i utvrdi relevantne činbjenice u svezi
konkretne zamolbe.
3. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje
Načelnika Općine Primošten da temeljem zauzetog
stava Općinskog vijeća posebnom odlukom odluči u
konkretnom slučaju o čemu će na slijedećoj sjednici
obavijestiti isto.
4.Zamolba iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio
ovog zaključka i kao takva nalazi se u privitku istog.
5.Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Obrazloženje
Dana 16. siječnja 2017. godine obratio se općini Josip
Nižić iz Primoštena zamolbom. Klasa:402-08/17-03/01;
Ur.broj: 15-17-2,zaprimljenom pod službenim brojem
146 da istu razmotri Općinsko vijeće Općine Primošten u
smislu da ga oslobodi od plaćanja naknade za korištenje
javne površine za potrebe štekata U.O. „DORA“ili da
mu se ponudi model otplate duga koji prema podacima
službe računovodstva i financija

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju čl. 33. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, br. 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKA
o odbijanju zahtjeva TonkaMikecin
iz Zagreba, zast. po odvj Šimi Mrdeža iz
Šibenika za ukidanjem statusa javnog
dobra na dijelu čest. zem. 19671/1 k.o. Prim.
1. Odbija se zahtjev Tonka Mikecin iz Zagreba,
Ul. Nalješkovićeva 51, zast. po odvj. Šimi Mrdeža iz
Šibenika, za ukidanje statusa javnog dobra (puta) na
dijelu čest. zem. 19671/1 k.o. Primošten, u ukupnoj
površini od 10m2, a koji dio je prikazan na geodetskom
snimku izrađenom od strane geodeta Luke Lakoš, a
označen slovima A-B-C-D-E-A i slovima G-H-I-J-G,
sve za potrebe legalizacije njegova stambenog objekta
u Primoštenu.
2. Upućuje se Tonko Mikecin da Općini Primošten
podnese zahtjev za otkup dijela čest. zem. 19671/1 k.o.
Primošten opisan u prethodnoj točki ove Odluke, sve
kako bi Općina provela na zakonu predviđenu proceduru.
Obrazloženje:
Tonko Mikecin iz Zagreba, Ul. Nalješkovićeva 51,
zastupan po odvjetniku Šimi Mrdežaiz Šibenika, podnio je dana 20. veljače 2017. godine Općini Primošten
zahtjev za ukidanje statusa javnog dobra (puta) na dijelu
čest. zem. 19671/1 k.o. Primošten, u ukupnoj površini
od 10m2, a koji dio jeprikazan na geodetskom snimku
izrađenom od geodeta Luke Lakoš, a označen slovima
A-B-C-D-E-A i slovima G-H-I-J-G.
Općinsko vijeće odbilo je zahtjev TonkaMikecin
iz razloga što je za predmetni dio koji predstavlja
vanknjižno vlasništvo Općine Primošten neophodno

21. ožujka 2017.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

prethodno na zahtjev TonkaMikecin od strane Općine
Primošten provesti zakonom predviđenu proceduru za
otkupU protivnome, prihvaćanje zahtjeva za ukidanje
statusa javnog dobra u korist TonkaMikecin značilo bi
prejudiciranje budućeg ovlaštenika prava vlasništva na
predmetni dio, te povredu prava jednakosti svih pred
zakonom..
Upućuje se stoga Tonko Mikecin da Općini Primošten
podnese zahtjev za otkup predmetnoga dijela nekretnine.
Slijedom navedenoga, riješeno je kao u izreci ove
Odluke.
Klasa: 740-15/16-03/16
Ur. broj: 2182/02-01-17-4/1
Primošten, 10. ožujka 2017.

na nekretninu iz članka 1. ove Odluke, isključene iz statusa javnog dobra, budući da je trajno prestala potreba
korištenja nerazvrstane ceste,izvršiti brisanje upisa
Općenarodna imovina i izvršiti upis prava vlasništva
iste na ime i na korist Općine Primošten sukladno čl.
103. st. 1. istog Zakona.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 340-09/17-01/1
UR.BROJ: 2182/02-01/17-1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj: 91/96, 73/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i
152/14), članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“, br. 3/13 i 5/13) i članka 103.
st. 2. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11,
22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra
na dijelu čest. zem. 19671/1 k.o. Primošten
Članak 1.
Nekretnina zemljišnoknjižne oznake čest. zem.
19671/1, k.o. Primošten upisana je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, u zk.ul. 1880, kao put.
Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Primošten ukida status
javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao čest.
zem. 19671/1,zk. ul. 1880, k.o. Primošten, i to na dijelu
u ukupnoj površini od 10m2, a koji dio je prikazan na
geodetskom snimku izrađenom od strane geodeta Luke
Lakoš, a označen slovima: A, B, C, D, E, A i slovima:
G, H, I, J, G.
Članak 3.
Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Šibeniku
će u skladu sa čl. 103. st. 3. Zakona o cestama u odnosu

Broj 3 - Stranica 33
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Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, od
10. ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje zahtjev Helene Jurin
iz Šibenika i ovlaštenju Načelnika da donese
posebnu odluku o konkretnoj zamolbi
1. Općinsko vijeće Općine Primošten prima na
znanje zahtjev Helene Jurin iz Šibenika, Vilsonova
4; za otpis dugovanja po osnovu komunalne naknade.
2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine
Primošten da provjeri podatke prema raspoloživoj evidenciji koju vodi i utvrdi relevantne činjenice u svezi
konkretne zamolbe.
3. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje
Načelnika Općine Primošten da temeljem zauzetog
stava Općinskog vijeća posebnom odlukom odluči u
konkretnom slučaju o čemu će na slijedećoj sjednici
obavijestiti isto.
4. Zamolba iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio
ovog zaključka i kao takva nalazi se u privitku istog.
5. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Obrazloženje
Dana 02. ožujka 2017. godine obratila se općini Hel-
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ena Jurin iz Šibenika zahtjevom, Klasa:402-08/17-03/01;
Ur.broj: 15-17-12,zaprimljenom pod službenim brojem
675 da istu razmotri Općinsko vijeće Općine Primošten
u smislu da gjeoslobodi od plaćanja komunalne naknade
za naslijeđeni objekt na adresi Bratski Dolac bb
Povodom citiranog zahtjeva Općinsko vijeće donijelo
je jednoglasno Zaključak ovlastivši Načelnika Općine
Primošten da posebnom odlukom odluči u konkretnom
slučaju.
Klasa: 402-08/17-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-17-2/1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka
Redni broj
14.
15.
16.
17.

Naziv/Opis dionice
Strane (kod čest. zem. 15696/342)
Augusta Šenoe
Glavičice
A.G. Matoš

21. ožujka 2017.

3. stavka 1. točke 9., članka 4. stavka 1., članka 22.
stavka 1. točke 4., članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona
o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11 i 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15), članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06,
146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 101.
stavka 1., članka 102. i članka 107. stavka 3. Zakona
o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13,
148/13 i 92/14) i članka 33. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

III. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE
O NERAZVRSTANIM CESTAMA
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama na području
Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“,
br. 1/16, 3/16, 6/16), u Popisu nerazvrstanih cesta na
području Općine Primošten koji je sastavni dio Odluke,
dodaju se toč. 14., 15., 16. i 17., na način da ista glasi:

Kat. čest. br.
dio 15696/1
19666/4, 915/10
679/13, 19666/4
756/6, 752, 910/31,
749, 19667/2, 910/35

Dužina
cca 1,8 km
cca0.12 ha
cca 0.35 ha
cca 0.10 ha

Katastarska općina
Primošten
Primošten
Primošten
Primošten
ceste

Napomena
sve će se
evidentirati
elaboratom
nerazvrstane

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 340-09/16-01/1
UR.BROJ: 2182/02-01/17-4
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 41. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16), članka 33. Statuta
Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), te Suglasnosti da Porezna uprava
može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (NN, 1/2017), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, od dana 10.
ožujka 2017. godine, donosi

21. ožujka 2017.
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ODLUKU
o povjeravanju poslova obračunavanja i
naplate poreza na području Općine
Primošten
Članak 1.
Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate
i ovrhe poreza na području Općine Primošten obavlja
Porezna uprava.
Članak 2.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa
zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini
od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati
u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za
protekli mjesec.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten a
dostavit će seu zakobnom propisanom roku Ministarstvu
financija Poreznoj upravi radi preuzimanja ovlasti za
utvrđivanje i naplatu poreza Općine Primošten.
Klasa:415-02/17-01/1
Ur.broj:2182/02-01-17-1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

1. naziv Odluke na način da sada naziv Odluke glasi:
„Odluka o prodaji nekretnine označene kao čest. zem.
1912/1 k.o. Primošten.“
2. toč. 1. na način da ista sada glasi:
„Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o
prodaji nekretnine označene kao čest. zem. 1912/1 zk.ul.
6219 k.o. Primošten u površini od 13 m2, koja je stvarno
i zemljišnoknjižno vlasništvo Općine Primošten.“
3. toč. 2. iste na način da ista sada glasi:
„Sukladno iznijetom u toč 1. ove Odluke, ovlašćuje
se Načelnik Općine Primošten da za potrebe opisane prodaje navedene nekretnine, sukladno čl. 2. st. 5. Odluke
o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u
vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten“ br. 7/13 i 5/14) u maniri dobrog gospodarstvenika, provede natječaj, donese Odluku o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja po prijedlogu imenovanog
povjerenstva te sklopi ugovor o kupoprodaji.“
4. toč. 4. iste na način da ista sada glasi:
„Općinsko vijeće utvrđuje cijenu za prodaju predmetne nekretnine iz toč 1. ove Odluke na način da je ista
identična procjeni tržišne vrijednosti izrađena od strane
stalnog vještaka za građevinarstvo kojeg će Općina
Primošten angažirati radi predmetne prodaje.“
5. toč. 5. iste na način ista sada glasi:
„Procjena tržišne vrijednosti opisane predmetne
nekretnine ovlaštenog vještaka predstavlja sastavni dio
ove Odluke i kao takva biti će u njezinom privitku.“
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 944-18/14-01/1
ur. broj: 2182/02-01-17-3
Primošten, 10. ožujka 2017.
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Na temelju čl. 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) ,
čl. 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik
Općine Primošten“, br. 3/13 i 5/13) i čl. 2. Odluke o
raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu i
pod upravljanjem Općine Primošten („Službeni vjesnik
Općine Primošten“, br. 7/13 i 5/14), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka
2017. godine, donosi

ODLUKU O
IZMJENI ODLUKE
o prodaji dijela nekretnine označene kao
čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten
1. U Odluci o prodaji dijela nekretnine označene kao
čest. zem. 1912/1 k.o. Primošten mijenja se:
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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 25. sjednici, od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o primanju na znanje i prihvaćanju
sudskih pismena Općine Primošten zast.
po punomoćniku Odvjetniku Mrdeža u
predmetu:P-47/16 /o odbacivanju tužbe/ i
P-2365/2015/ o prekidu postupka/.
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Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o primanju na znanje i prihvaćanju sudskih pismena
Općine Primošten zast. po punomoćniku Odvjetniku
Mrdeža u predmetu:P-47/16 /o odbacivanju tužbe/ i
P-2365/2015/ o prekidu postupka/.
Članak 2.
Sudska pismena iz točke 1. ove Odluke -P-47/16 /
Rješenje o odbacivanju tužbe/ i
-P-2365/2015/ Rješenje o prekidu postupka/ sastavni su njen dioi kao takav nalazi se u privitku iste.

Članak 2.
Odluka ministarstva iz točke 1. ove sastavni je dioovog Zaključka i kao takva nalazi se u privitku istog .
Članak 3.
Ova Odluka stupa danom donošenja, a objavit će se
u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:601-02/17-03/01
Ur.broj:2182/02-01-17-9/1
Primošten,10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

Članak 3.
Ova Odluka stupa danom donošenja a objavit će se
u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:363-01/17-03/03
Ur.broj:2182/02-01-17-1/1
Primošten,10. ožujka 2017.

21. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

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 25. sjednici, od
dana 10. ožujka2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje i prihvaćanju
Odluke Ministarstva znanosti obrazovanja
o financijskom planu raspodjele sredstava
namijenjenih sufinanciranju obveznog
programa predškole za djecu predškolske
dobikoji se ostvaruju u dječjim vrtićima
i ustrojbenim jedinicama pri osnovnim
školamakoje provode programe predškole
u 2017. godini
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Zaključak
o primanju na znanje i prihvaćanju Odluke Ministarstva
znanosti obrazovanja o financijskom planu raspodjele
sredstava namijenjenih sufinanciranju obveznog programa predškole za djecupredškolske dobi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i ustrojbenim jedinicama pri
osnovnim školama koje provode programe predškole u
2017. godini., Klasa: 601-02/17-03/00041; Urbroj: 53325-17-0001 od dana 17. siječnja 2017. godine.
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Na temelju čl. 33. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, br. 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKA
o usvajanju prijedlogaIvane Huljev za
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
predio Dolac, Općina Primošten
1. Usvaja se prijedlogIvane Huljev iz Primoštena,
Uz Plate 16, na način da će ista Općini Primošten, u
dijelu Primoštena – Dolac, ustupiti u vlasništvo dio čest.
zem. 14944/32 k.o. Primošten u površini od cca 250 m2,
kojim dijelom će Općina Primošten upravljati i voditi
brigu kao javnim putom, dok će Općina Primošten Ivani
Huljev u budućem postupku utvrđivanja visine komunalnog doprinosa za stan koji će graditi na čest. zem.
14944/101 k.o. Primošten, za koji stan je neophodan
pristup s javnog puta (baš ustupljenog dijela) u komunalni doprinos uračunati vrijednost ustupljenog dijela
nekretnine.
2. Zadužuje se Pravna služba Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten da pokrene upis prava
vlasništva na predmetnome dijelu čest. zem. 14944/32
k.o. Primošten na svoje ime i korist, uz izbris postojećega
upisa sa imena Ivana Huljev, da od ovlaštenog geodeta
zatraži točnu izmjeru predmetnoga dijela, te da utvrdi
vrijednost po m2 kao i ukupnu vrijednost predmetnoga
dijela ,po cijeni ne većoj od 25 EUR/m2.
3. Zadužuje se Služba prostornog planiranja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten da obzirom
na naprijed iznesenou obračun budućeg komunalnog
doprinosa investitora Ivane Huljev uračuna vrijednost
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predmetnoga dijela čest. zem. 14944/32 k.o. Primošten,
odnosno komunalni doprinos umanji za taj iznos.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten.“
Obrazloženje:
Ivana Huljev iz Primoštena, Uz Plate 16, dana 06.
svibnja 2017. godine pod br. protokola 742, podnijela
je Općinskom vijeću Općine Primošten prijedlog za
rješavanje imovinsko pravnih odnosa na nekretnini čest.
zem. 14944/32 k.o. Primošten tako što je predložila da
dio iste u površini od cca 250 m2 ustupi u vlasništvo
Općini Primošten, kao javni put, sve kako bi s tog istog
puta imala pristup na svoj stan na čest. zem. 14944/101
k.o. Primošten, te da joj se vrijednost ustupljenog dijela
čest. zem. 14944/32 k.o. Primošten uračuna u vrijednost
komunalnog doprinosa koji će Općina Primošten tek
obračunati za navedeni stan.
Slijedom navedenog, pod uvjetima iz ove Odluke,
prihvaćen je Prijedlog Ivane Huljev, zbog čega je
donijeta ova Odluka te je riješeno kao u izreci.
Klasa: 740-15/17-01/01
Ur. broj: 2182/02-01-17-01/1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti (“Narodne novine”, broj 79/07, 113/08 i
43/09) i 33.Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik
Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće
Općine Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka
2017. godine, donosi

ODLUKA
o davanju suglasnosti na Plan gradnje
komunalnih i vodnih građevina
„PRIMOŠTEN ODVODNJE“ za 2017.
godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku
o davanju suglasnosti na Plan gradnje komunalnih i
vodnih građevina “PRIMOŠTEN ODVODNJE“ za
2017. godinu

Broj 3 - Stranica 37

Članak 2.
Plan gradnje iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio
istog i kao takav nalazi se u njegovom privitku.
Članak 3.
Ova Odluka stupa danom donošenja, a objavit će se
u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:363-01/17-03/03
Ur.broj:2182/02-01-17-1/1
Primošten,10. ožujka 2017.
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 25. sjednici od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Financijskog plana
„PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.
za 2017. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten prima na znanje
Financijski plan „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.
za 2017. godinu.
Članak 2.
Financijski plan iz članka 1. sastavni je dio ovog
zaključka i kao takav nalazise u privitku istog.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 402-07/17-03/02
Ur.broj: 2182/02-01-17-1/1
Primošten,10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

Stranica 38 - Broj 3

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

75

Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, od
dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Plan nabave
„„PRIMOŠTEN ODVODNJE““ d.o.o.
za 2017. godinu
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten prima na znanje
Plan nabave „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o. za
2017. godinu.

ili studentska stipendija mogu nastaviti s korištenjem
stipendije do kraja školovanja odnosno studija uz uvjet
da redovno upišu narednu školsku odnosno akademsku
godinu studija- odnosno da upisuju godinu za godinom.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 604-02/13-01/1
Urbroj: 2182/02-01-17-1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.

Članak 2.
Plan iz članka 1. sastavni su dio ovog zaključka i
kao takve nalaze se u privitku istog.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten.„
Klasa: 402-07/17-03/03
Ur.broj: 2182/02-01-17-1/1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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Na temelju čl. 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 25. sjednici, od dana 10. ožujka
2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o stipendiranju učenika i studenata
s područja Općine Primošten
Članak 1.
U Odluci o stipendiranju učenika i studenata Općine
Primošten od dana 12. prosinca 2013. godine, objavljene
u broju 7/13 „Službeni vjesnik Općine Primošten“
članak 17. odluke mijenja se i sada glasi: „Svi korisnici
stipendije kao i onikojima je ranije odobrena učenička

21. ožujka 2017.

____________________
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Na temelju članka 33.Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i
5/13) sukladno Strategijom Općine Primošten o upravljanju i raspolaganju imovinom („Službeni Vjesnik
Općine Primošten“ ,broj 1/16), Općinsko vijeće Općine
Primošten, na 25. sjednici, od dana 10. ožujka 2017.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg
plana upravljanja imovinom
za 2016. godinu
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Godišnjeg
plana upravljanja imovinom za 2016. godinu
2. Izvješće iz točke 1. ovog sastavni je dio istog i
kao takav nalazi se u njegovom privitku.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:406-09/17-01/1
Ur.broj:2182/02-01-17-1/1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________

21. ožujka 2017.
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Na temelju 33. članka Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13)
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 25. sjednici, oddana 10. ožujka 2017. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje zamolbu
Ćuk d.o.o. iz Gornjeg Muća i ovlaštenju Načelnika
da donese posebnu odluku o konkretnoj zamolbi
1. Općinsko vijeće Općine Primošten prima na znanje zamolbu Ćuk d.o.o. iz Gornjeg Muća koji traži
priznavanje troškova jer je bio podizvođač Sanit gradnje u sklopu radova u Ulici bana Josipa Jelačića / za radove
frezanja i odvoza asfalta / u iznosu od 20.000,00 kn s uračunatim PDV-om, koje Izvođač radova nije obračunao
a podnositelj zamolbe nije ni mogao fakturirati.
2. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da provjeri podatke prema raspoloživoj evidenciji
koju vodi i utvrdi relevantne činjenice u svezi konkretne zamolbe.
3. Općinsko vijeće Općine Primošten ovlašćuje Načelnika Općine Primošten da temeljem zauzetog stava
Općinskog vijeća posebnom odlukom odluči u konkretnom slučaju o čemu će na slijedećoj sjednici obavijestiti isto.
4. Zamolba iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio ovog zaključka i kao takva nalazi se u privitku istog.
5.Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Obrazloženje
Dana 10. ožujka 2017. godineobratilo se općiniĆuk d.io.o. iz Gornjeg Muća zamolbom,zaprimljenom pod
službenim brojem 848 da istu razmotri Općinsko vijeće Općine Primošten u smislu da mu se priznaju i plate
troškovi radova frezanja i odvoza asfalta u vrijednosti 20.000,00 kuna s PDV-om.
Povodom citirane zamolbe Općinsko vijeće donijelo je jednoglasno Zaključak ovlastivši Načelnika Općine
Primošten da posebnom odlukom odluči u konkretnom slučaju.
Klasa: 402-08/17-03/01
Ur.broj: 2182/02-01-17-3/1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r.
____________________
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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 7. ožujka 2017. godine, donio je

ODLUKU
o donošenju Plana upravljanja imovinom
u vlasništvu Općine Primošten za 2017. godinu
Članak 1.
Donosi se Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Primošten, koji je sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Obvezuju se Jedinstveni upravni odjel postupiti u skladu s Planom upravljanja imovinom Općine Primošten
za 2017. godinu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten” i web
stranici Općine Primošten www.primosten.hr.
KLASA: 406-02/17-02/1
UR.BROJ: 2182/02-02-17-1
Primošten, 7. ožujka 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.
____________________
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U skladu sa Strategijom Općine Primošten o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine Primošten, Klasa:
Urbroj: 2182/02-02-16-1, veljače 2016. godine, na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik
Općine Primošten“, broj: 3/13 i 5/13), načelnik Općine Primošten, dana 7. ožujka 2017. godine, donio je:

PLAN
UPRAVLJANJA IMOVINOM
OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2017. GODINU
Uvod
Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Primošten donosi se u skladu sa Strategijom upravljanja imovinom Općine Primošten (u daljnjem tekstu Strategija). Plan će se u sljedećim godinama usklađivati sa Strategijom
te sa sadržajem Nacionalnog programa reformi, koji Republika Hrvatska sastavlja za duže razdoblje i dostavlja
Europskoj komisiji.
Plan se izrađuje sukladno Planu upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Planom
upravljanja imovinom određuju se kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja općinskom imovinom te izvedbene
mjere u svrhu provođenja.
Izvješće o provedbi godišnjeg Plana upravljanja imovinom dostavljati će se na usvajanje Općinskom vijeću do
31.ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost
važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Općine Primošten
bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa.

21. ožujka 2017.
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Članak 1.
Upravljanje imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu,
čuvati interese Općine i generirati gospodarski rast. Vlasništvo države osigurava kontrolu, javni interes i pravično
raspolaganje nad prirodnim bogatstvima, kulturnom i tradicijskom baštinom, i drugim resursima u vlasništvu
Općine, kao i prihode koji se mogu koristiti za opće dobro.
Vlasništvo općine važan je instrument postizanja strateških razvojnih ciljeva ne samo općine već i županije
odnosno države uopće. Učinkovito upravljanje imovinom Općine Primošten trebalo bi poticati razvoj gospodarstva
i važno je za njegovu stabilnost, a istodobno pridonosi boljoj kvaliteti života svih građana općine.
Ovaj se Plan, kao operativno-upravljački dokument, izrađuje prvi put do sada budući isti nije bio izrađen niti
na državnoj niti na regionalnoj razini.
Tijekom sljedećih godina struktura ovog Plana će se usavršavati, posebno u vidu modela planiranja koji bi
bio primjenjiv na metode usporedbe i mjerljivosti rezultata ostvarivanja provedbe Plana. Nedostaci će se svakako
pokušati maksimalno ukloniti razvijanjem unificirane metode izvještavanja provedbe Plana i mjerljivosti rezultata
rada.
Ovaj je Plan i iskorak u smislu transparentnosti i javne objave podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje
općinskom imovinom.
Članak 2.
PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2017. GODINU
Plan upravljanja imovinom za Općinu Primošten u 2017. godini sadrži:
1. Plan upravljanja nekretninama Općine Primošten za 2017. godinu
Napomena: Plan upravljanja nekretninama Općine Primošten detaljno je razrađen posebnim aktom „Plan upravljanja nekretninama Općine Primošten za 2017. godinu
2. Plan investicija na području Općine Primošten za 2017. godinu
3. Plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine Primošten
4. Plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje
se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Članak 3.
1.PLAN UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA ZA 2017. GODINU
Općina Primošten u 2017. godini nekretninama koje su u njenom vlasništvu odnosno pod njezinim upravljanjem, planira upravljati kako slijedi:
1) Sklapanje ugovora o zakupu odnosno najmu za nekretnine - poslovne prostore i zemljišta u vlasništvu
Općine Primošten za koje prethodno sa pravnim i fizičkim osobama kod kojih je općina osnivač odnosno vlasnik
nisu sklopljeni ugovori odnosno sklapanje ugovora o zakupu za ostale nekretnine (zdravstvena stanica i Supljak)
2) Zemljišta koja će se tijekom 2017. godine putem javnih natječaja ponuditi kupcima na prodaju (kao u popisu
nekretnina namijenjenih za prodaju iz prethodne godine uz izuzetak prodanih nekretnina)
3) Tekuće i investicijskog održavanje objekata u vlasništvu Općine Primošten (planirano u proračunu za 2017.
godinu)
4) Pokretanje postupka identifikacije i uknjižbe nerazvrstanih cesta koje se nalaze na području i pod upravljanjem Općine Primošten (postupci koji su započeti i koje treba pokrenuti na području općine u fazama počevši od
najznačajnijih prometnica-nerazvrstanih cesta na kojima se planira ulaganje u komunalnu infrastrukturu i odvodnju)
5) Pokretanje postupka zakupa odnosno najma javnih površina na području Općine Primošten u za to
predviđenim postupcima, („štandovi“ i „štekati“), daljnja izgradnja i uređenje parkirališta na području općine a
za koje prethodno postoji suglasnost vlasnika ili su navedene površine u vlasništvu ili pod upravljanjem općine
6) Redovito ažuriranje podataka u Registru nekretnina općine Primošten,
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7) Provođenje redovitog tekućeg i investicijskog održavanje objekata u vlasništvu općine,
8) Provođenje postupka uknjižbe prava vlasništva za nekretnine na kojima je nesporno utvrđeno prava vlasništva
(parnični postupci u tijeku),
9) Procjena vrijednosti nekretnina u vlasništvu općine (nekretnine koje su namijenjene prodaji kao i one koje
ostaju u trajnom vlasništvu općine),
10)Ažuriranje podataka vezanih uz status neaktivnih nekretnina (građevinska i poljoprivredna zemljišta u
vlasništvu općine ili za koje se vode postupci),
11) Smanjenje općinskih rashoda aktivnih i neaktivnih nekretnina (rashodi vezani uz održavanje nekrentina).
Napomena: Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu općine detaljno je reguliran aktom „Plan upravljanja
nekretninama općine Primošten za 2016. godinu i smjernice za razdoblje od 2016 do 2018 godine).
Članak 4.
2. PLAN INVESTICIJA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN
U 2017. godini iz proračuna Općine Primošten planiraju se investicije u javnu rasvjetu, prilaze za invalide,
daljnji nastavak ulaganja u „Dom zdravlja“ po kreditu,rekonstrukciju lokalnih cesta, staza i šetnice, održavanje
javnih površina, izgradnja i uređenje investicije u reciklažno dvorište kao nositelj projekta te razvoj održivog gospodarenja otpadom na području Općine, potom održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u vlasništvu
Općine, održavanje i uređenje poljskih putova, ulaganja te u ulaganja u dugotrajnu imovinu, ulaganje u nogometno
igralište, ulaganja u vodovodnu mrežu, ulaganje u izgradnju spomenika „Gospe od Loreta“ i „Sv. Ante“ (u svrhu
revitalizacije šireg područja Primoštena) te daljnji nastavak ulaganja u geodetske i katastarske poslove u svrhu
evidencije nerazvrstanih cesta.
Prikaz Plan investicija za razdoblje za 2017 godinu:
Program 1003 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
Kapitalni projekt K100001 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA
Izvor VLASTITI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
452
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
R055-1 4521 Građevinski objekti
Kapitalni projekt K100004 PRILAZI ZA INVALIDE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R060 4214 Građevinski objekti
Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA DOM ZDRAVLJA IZ 2013
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R056 4212
Poslovni objekti
Kapitalni projekt K100009 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti

10.942.500,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
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R068 4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti na širem podruj Primoštena
Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADOM
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
R202-1 4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Kapitalni projekt K100012 IZGRADNJA ŠETNICE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor VLASTITI PRIHODI

500.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
1.000.000,00

BROJ
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R070 4214
Sanacija šetnice od Bau Bara do Velikog usjeka
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R071 4214
Probijanje od velikog usjeka do vile Knez
R161-1 4214
Izgradnja javne rasvjete
422
Postrojenja i oprema
R075-5 4227
Klupe
Kapitalni projekt K100013 IZGRADNJA SPOMENIKA “GOSPA OD LORETA”
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R061-4 4214
Pripremni radovi
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R061-5 3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Kapitalni projekt K100018 UREĐENJE I IZGRADNJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
Izvor VLASTITI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R266 4214
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt K100019 IZGRADNJA ZGRADE DRUŠTVENE NAMJENE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
R159-1 4263
Projektna dokumentacija
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R269 4214
Izgradnja zgrade društvene namjene

PLANIRANO
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
500.000,00
500.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00

POZ.
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Kapitalni projekt K100020 GRAĐENJE NOGOSTUPA CRVENA KAPELA-KAMENAR
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R190 4214
Nogostup
Kapitalni projekt K100021 ADAPTACIJA I DODATNA ULAGANJA NA ZGRADI OPĆINE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
R161 4511
Građevinski objekti
Kapitalni projekt K100022 NASTAVAK IZGRADNJE DVA KRAKA PRIMOŠTEN
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R159 4213
Uređenje ulice Josipa Bana Jelačića
R160 4213
Rekonstrukcija Trga don Ive Šarića
Kapitalni projekt K100023 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE
NA PRED.BILO-HODOMEŠTICA
BROJ
POZ. KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0455 PROMET CJEVOVODIMA I OSTALI PROMET
Izvor VIŠAK PRIHODA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R200 4214
Izgradnja vod. mreže na predjelu Bilo od rag.cjev.
do vrh Hoomešćice i prema Grebeštici 1300 m
Kapitalni projekt K100024 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U CRNICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0455 PROMET CJEVOVODIMA I OSTALI PROMET
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R201 4214
Ostali građevinski objekti
Kapitalni projekt K100026 GRAĐENJE DOMA ZA STARE I NEMOĆNE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
R206 4263
Građenje doma za stare i nemoćne-dokumentacija
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
R205 4212
Građenje doma za stare i nemoćne-gradnja
Kapitalni projekt K100027 IZGRADNJA STEPENICA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
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487.500,00
487.500,00
487.500,00
487.500,00
487.500,00
487.500,00
487.500,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
50.000,00
200.000,00
400.000,00
PLANIRANO
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.530.000,00
1.530.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
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42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
25.000,00
421
Građevinski objekti
20.000,00
R208 4214
Izgradnja stepenica
20.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
5.000,00
R209 4263
Izrada projektne dokumentacije za stepenice (ul. Grgur Ninski Zagrebačka)
5.000,00
Kapitalni projekt K100029 VIDEO NADZOR
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
100.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
422
Postrojenja i oprema
100.000,00
R214 4227
VANJSKI SUSTAV VIDEO NAZORA
100.000,00
Kapitalni projekt K100030 IZGRADNJA NOVE JAVNE RASVJETE
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN
250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA
250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
250.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
250.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
250.000,00
421
Građevinski objekti
250.000,00
R216 4214
Ostali građevinski objekti
250.000,00
Kapitalni projekt K100033 GRAĐENJE NOGOSTUPA ULICA RUPE
250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET
250.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
250.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
250.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
250.000,00
421
Građevinski objekti
250.000,00
R190-1 4214
Ostali građevinski objekti
250.000,00
Kapitalni projekt K100034 IZGRADNJA CESTE GLAVIČICE
1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET
1.000.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
1.000.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.000.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
1.000.000,00
421
Građevinski objekti
1.000.000,00
R068-1 4213
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
1.000.000,00
Kapitalni projekt K100035 IZGRADNJA SPOMENIKA SV. ANTE
500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI
500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
500.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
500.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
500.000,00
421
Građevinski objekti
500.000,00
R267 4214
Ostali građevinski objekti
500.000,00
Tekući projekt T100001 NABAVA URBANE OPREME NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN 150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
150.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA
150.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
150.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
150.000,00
422
Postrojenja i oprema
150.000,00
R219 4227
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
150.000,00
Tekući projekt T100002 IZGRADNJA ŠKOLJARE OD VILE FENČ PREMA M.RADUĆI
300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
300.000,00
Izvor VIŠAK PRIHODA
300.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
300.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
300.000,00
421
Građevinski objekti
300.000,00
R220 4214
Ostali građevinski objekti
300.000,00
Program 1004 PROSTORNO PLANIRANJE
405.000,00
Kapitalni projekt K100001 IZRADA PROJEKTNE
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DOKUMENTACIJE ZA ZAHVATE U PROSTORU
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
R080 4263
Izrada projektne dokumentacije za zahvate u prostoru
Kapitalni projekt K100002 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
R081 4263
Izrada.izmjene i dopune PPU
Kapitalni projekt K100003 GEODETSKI POSLOVI PARCEL.ELABORATI I DR.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
R082 4263
Geodetski poslovi,parcelacijski elaborati i drugo
Kapitalni projekt K100004 IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE PRIMOŠTEN
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor VIŠAK PRIHODA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
R217 4263
Umjetnička, literarna i znanstvena djela
Tekući projekt T100001 GEODETSKI KATASTARSKI POSLOVI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
R076 3237
Geodetsko-katastarske usluge i usluge vještaćenja
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50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00

Izvor sredstava za investicije:
Investicije će se financirati iz poreznih izvora opći prihodi i primitci, izvora komunalne naknade i komunalnog
doprinosa, izvora prodaje nekretnina i građevinskog zemljišta, te sredstava zakupa poslovnih prostora i sredstava
kredita.
Članak 5.
3.Plan provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Općine Primošten
Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine definirani su ciljevi provođenja postupaka
procjene imovine u vlasništvu Općine.
Preduvjet procjene imovine je kvalitetno sačinjen i ažuriran popis imovine općine Primošten.
Slijedom navedenog u tijeku 2017. godine potrebno je nastaviti s postupkom procjene imovine u vlasništvu
općine i redovito ažurirati podatke u popisu imovine Općine Primošten.
Procjena vrijednosti imovine i nekretnina vršit će se na temelju raspoloživih podataka vjerodostojnom knjigovodstvenom evidencijom u posjedu općine i na temelju procjene od strane Porezne uprave odnosno ovlaštenog vještaka.
Članak 6.
Stanje registra imovine na dan 1. siječnja 2017. godine

21. ožujka 2017.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Broj 3 - Stranica 47

Glavi pokazatelji
Popis nekretnina:
Rbr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Vrsta nekretnine
objekti
građevinsko zemljište
poljoprivredno zemljište
poslovni prostor
putovi
ostalo nekretnine
UKUPNO

Broj
12
24
3
16
22
5
84

Pokretnine veće vrijednosti:
Rbr.
1.
2.

Vrsta pokretnine
Vozila
motori
UKUPNO

Broj
2
2
4

Udjeli u trgovačkim društvima
Rbr.
1.
2.
3.

Trgovačko društvo
Bucavac d.o.o
Primošten odvodnja d.o.o
Vodovodi odvodnja Šibenik d.o.o.

Udio
100%
100%
9.025.100,00 kuna

Napomena: Detaljni prikaz imovine u Popisu imovine na 2016. godinu.
Članak 7.
4. Plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje
se tiču upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine
Tijekom 2017. godine, ne planira se poduzeti posebno savjetovanje s javnošću vezano uz donošenje akata koji se
tiču upravljanja i raspolaganja imovinom budući su navedeni akti već doneseni, međutim u slučaju potrebe donošenja
izmjene i dopune Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni
vjesnik“ 7/13, 5/14) savjetovanje će se provesti, Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 13/09, 1/14, 1/16) i sl.
1. Tijekom 2017. godine, potrebno je konstantno ažurirati popis imovine,
2. Potrebno je organizirati učinkovitije korištenje imovine u vlasništvu Općine, s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi,
3. U okviru postupaka savjetovanja s javnošću potrebno je u skladu s Planom savjetovanja pravovremeno
objavljivati sve odluke vezane uz upravljanje imovinom na web stranici općine
KLASA: 406-02/02-17-01
UR.BROJ: 2182/02-02-17-2
Primošten, 7. ožujka 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.
____________________
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U skladu sa Strategijom Općine Primošten o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine Primošten, Klasa:
Urbroj: 2182/02-02-16-1, veljače 2016. godine, na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik
Općine Primošten“, broj: 3/13 i 5/13), načelnik Općine Primošten, dana 10. ožujka 2017. godine, Općinskom
vijeću Općine Primošten, podnosi

IZVJEŠĆE
o provedbi Godišnjeg Plana upravljanja imovinom za 2016. godinu
1) Tijekom 2016. godine, sukladno Planu upravljanja imovinom Općine Primošten za 2016. godinu, realizirano
je slijedeće:
2) „Zdravstvena stanica“ u Primoštenu izgrađena na č.z. 2189/3 K.O. Primošten u cijelosti je stavljena u funkciju
te je zaključeno ukupno 4. Ugovora o zakupu poslovnih prostorija u zdravstvenoj stanici-ambulanti sa Zavodom
za hitnu medicinu pomoć Dom zdravlja Šibenik,
3) Na području općine, tijekom 2016. godine, zaključeno je ukupno 44. ugovora o zakupu javne površine
(štekati) i 39. ugovora o zakupu javne površine (štandovi).
a. Sva potraživanja vezana uz zakup javnih površina „štandovi“, naplaćena su u cijelosti.
b. Potraživanja vezana uz zakup javnih površina „štekati“ za 2016. godinu naplaćena su u pretežitom dijelu
odnosno dokje pokrenuto 5 postupaka ovrhe za štekate te jedan za koncesijsko odobrenje a navedeno je u procesu
naplate na FINA-i.
4) Ugovori o zakupu poslovni prostora u vlasništvu Općine Primošten (16) i dalje su u tijeku; između ostalog
s komunalnim poduzećem Bucavac d.o.o, Primošten odvodnja d.o.o, Dječji vrtić Bosiljak, Narodna knjižnica i
čitaonica dr. Ante Starčević, Kristina d.o.o za 2. poslovna prostora, korištenje društvenih prostorija u zgradi „Trn“
Sv. Josipa 7., zaključen je ugovor s udrugama U.S.Š Šibenik -Univerzalna sportska škola, Udruga za promicanje
sporta i kulture STARS Šibenik, udruga „Za sport“ Šibenik, Ugovor o zakupu VIP. Net d.o.o, ugovor o zakupu s
T.O. Sharckattack, Ugovor o zakupu IVNA d.o.o., Europlakat d.o.o,B1 plakati d.o.o, T-com i Jak Bisaku za poslovi
prostor na Rudini u centru Primoštena.19 ugovora o zakupu odnosnu najma nekretnina, poslovnih prostora)
5) U Općini Primošten i dalje je u tijeku postupak evidentiranja nekretnina u poslovne knjige općine međutim
zemljišno knjižni uložak broj 1873 kod zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Šibeniku još uvijek nije saniran dakle i dalje je uništen. U navedenom ulošku nalazi se glavnina nekretnina na kojima općina polaže pravo
vlasništva.
6) U tijeku je postupak izrade elaborata u svrhu identifikacije odnosno evidentiranja i uknjižbe nerazvrstanih
cesta na području općine Primošten i zato je angažiran ovlašteni geodetski ured. Na temelju zatraženih podataka,
utvrđeno je da postupak utvrđivanja nerazvrstanih cesta „zapinje“ u Uredu za katastar odnosno da se evidentirane
nerazvrstane ceste na području općine ne evidentiraju kao takve u katastru.Nažalost, samo jedna ulica je uknjižena
prije 2016. godine, a druge su u postupku evidencije zastale ili kod geodeta ili na katastru. Ukupno smo geodetima
dali u rad evidentiranje ukupno 13 cesta.
7) Tijekom 2016. godine oglašene su za prodaju tek dvije nekretnine za radi malog interesa građana za kupnju
nekretnina na području općine a koje su u općinskom vlasništvu sve zbog male površine istih koje su ponuđene
na prodaju. Izvršena je procjena od strane ovlaštenog sudskog vještaka te je provedeno postupak prodaje putem
javnog natječaja odnosno sklopljeni su ugovori o kupoprodaji nekretnina.Zemljište ponuđeno kupcima na prodaju
u 2016. godini je čestica zemlje 2069/1 k.o. Primošten, Porat, Primošten, i to u dva navrata, prvi put prodali smo
dio čestice odnosno 26m2, a druga prodaja je izvršena za 34m2.
8) U registru Registru nekretnina općine Primošten nisu evidentirane nove nekretnine odnosno pokrenut
je jedan postupak za utvrđenje prava vlasništva za 2069/27 površine 25m2 u naravi neizgrađeno građevinsko
zemljište. Započeti sudski postupci još uvijek su u tijeku. U predmetu; P-2722/10 koji se vodi kod Općinskog
suda u Šibeniku sve radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine K.O. Primošten oznake čest.zem. 15696/462, od
dana 16. siječnja 2017. godine, upućeno je rješenje Gž-56/2015-2 Županijskog suda u Šibeniku kojim se Općina
Primošten obavještava da se postupak nastavlja pod brojem P-115/17 pred Općinskim sudom U Šibeniku odnosno
da je usvojena žalba općine. Ročište je zakazano za dan 25.4.2017. godine.Na čest.zem. 4189/2 K.O. Primošten
odnosno po novoj oznaci 4189/305 formirana je čestica i radi se na dodjeli prava vlasništva Ministarstvo državne
imovine.
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9) Tijekom 2016. godine, Općina Primošten izvršila je kupnju jednog osobnog vozila te je nastavljeno daljnje
ulaganje u računalne programe (nabavljen program od Axiomaplaćen 7.920,00 kn) i uložena sredstva u video
nadzor.
10)Tijekom 2016. godine, iznos sredstava utrošenih za Tekuće i investicijskog održavanje objekata u vlasništvu
Općine Primošten, jest. cca 300.000,00 kn tekuće investicijsko održavanje (Bratska kuća, Zdravstvena stanica,
Zgrada Općine) te su za zgradu općine „Trn“, „staru“ zgradu općine Trg Don Ive Šarića, za zgradu – društvene
prostorije u SupljakuBratsku kuću- Staro selo, izrađeni energetski certifikati u vrijednosti od 13.500,00 kn
11) Tražitelji prava na pristup informacijama, tijekom 2016. godine nisu postavljali upite vezane uzupravljanje
i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine.
KLASA: 406-09/02-17-01
UR.BROJ: 2182/02-02-17-1
Primošten, 7. ožujka 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.

TABLICA
Prihodi od imovine- 2016

QDSODüHQRWLMHNRP-te)

642210 PRIHODI OD ZAKUPA NEKRETNINA
642211 PRIHODI OD ZAKUPA ŠTANDOVI
642212 PRIHOD OD ZAKUPA ŠTEKATA
642290 OSTALI PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE
642291 WZ/,KK<hW//E:D>:/sE:Ͳ^>hEK^d
642292 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA - KIOSCI
683113 PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA PARKING MJESTA

TABLICA
XODJDQMHXQDEDYNXQHILQDQFLMVNHLPRYLQHYHüHYULMHGQRVWL
IZGRADNJA NOGOSTUPA PREMA AURORI
IZGRADNJA KIPA RIBAR
^WKDE/<Zhs:dZKs
VIDEO NADZOR
RENAULT TALISMAN
SCOOTER FLY
h>'E:hZKWZDh/WZK'ZD
^dhWZ/WZD/ͲdZ'KE/saZ/
^dhWZ/WZD/Ͳh>/E:͘:>/
SPOMENIK GOSPA OD LORETA

35.216,80 kn
241.875,00 kn
118.672,50 kn
165.554,38 kn
244.400,40 kn
13.490,00 kn
37.906,50 kn
4.451.054,03 kn
5.801.085,74 kn
1.393.981,75 kn
12.503.237,10 kn

____________________

604.988,71 kn
664.610,00 kn
1.777.337,24 kn
10.383,67 kn
139.155,00 kn
15.802,60 kn
60.500,00 kn
3.272.777,22 kn
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Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 61/11),
članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik
Općine Primošten“, broj: 3/13 i 5/13), čl. 3. Proračuna
Općine Primošten za 2017. godinu i projekcije za 2018.
i 2019. godinu (Klasa: 400-06/16-01/1, Urbroj: 2182/0201-16-1, (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, br.
6/16), načelnik Općine Primošten, donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE PRIMOŠTEN
za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu za 2017. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u
službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten
tijekom 2017. godine.
Članak 2.
Plan sadrži: broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno
stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj
službenika na neodređeno vrijeme za 2017. godinu,
potreban broj službenika određene struke na određeno
vrijeme za 2017. godinu te potreban broj vježbenika
odgovarajuće stručne spreme za 2017. godinu.
Članak 3.
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, u Jedinstvenom upravnom odjelu sistematizacijom radnih mjesta
predviđeno je ukupno 15 (petnaest) službeničkih radnih
mjesta.
Stvarno stanje popunjenosti na dan 30. prosinca
2016. godine je ukupno 9 službeničkih radnih mjesta.

Članak 5.
Tijekom 2017. godine planira se prijam u službu:
na neodređeno vrijeme putem javnog natječaja za
radna mjesta:
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
- 1 izvršitelj (na neodređeno vrijeme)
na određeno vrijeme putem oglasa:
3. Referent prometni redar
- 3 izvršitelja (na određeno vrijeme)
4. Savjetnik za računovodstvo i financije
- 1 izvršitelj (na određeno vrijeme)
Članak 6.
Tijekom godine ne planira se prijam vježbenika u
službu.
Članak 7.
Tijekom 2017. godine, sukladno Zakonu o poticanju
zapošljavanja („Narodne novine“, broj; 57/12, 120/12)
planira se stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa za sveukupno četiri polaznika i to dva
ekonomske, i jedan pravne ili tehničke struke.
Članak 8.
Načelnik Općine Primošten može tijekom 2017.
godine izmijeniti i dopuniti ovaj Plan.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu u roku od osam dana od
dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 112-02/16-02/1
Urbroj: 2182/02-02-16-2
Primošten, 30. prosinca 2016.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.

Članak 4.
Na dan 30. prosinca 2016. godine, nepopunjeno je
(8) radnih mjesta.
1. I PROČELNIK ODJELA
Redni broj 1.
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
1. izvršitelj
3. IV SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE
Redni broj 8
- Referent prometi redar
3 izvršitelja
Redni broj 8a
-Viši referent za prostorno planiranje
1 izvršitelj
4. V FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA
SLUŽBA
Redni broj 11.
- referent za računovodstvo
1. izvršitelj

21. ožujka 2017.
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Na temelju članka Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, br: 3/13 i 5/13),
članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj
57/12), načelnik Općine Primošten, dana 13. siječnja
2017. godine, donosi

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U OPĆINI PRIMOŠTEN
ZA 2017 GODINU

21. ožujka 2017.
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I.
Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa planira se u 2017. godini prijam četvero osoba,
od čega:
- 2 osobe sa završenim preddiplomskim i diplomskim
sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i
diplomskim stručnim studijem pravnog, građevinskog,
arhitektonskog, tehničkog ili prometnog smjera,
-2 osobe sa završenim završenim preddiplomskim
sveučilišnim sutidjem ili stručni studijem u trajanju od
najmanje tri godine ekonomske i upravne struke.
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Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće
troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana
kod nadležne službe za zapošljavanje.
III.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, i objavit
će se na oglasnoj ploči Općine Primošten i na službenoj
stranici Općine Primošten www@primosten.hr.
Klasa: 112-02/17-02/2
Urbroj: 2182/02-02-17-1
Primošten, 13.siječnja 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN

II.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
U OPĆINI PRIMOŠTEN U 2017. GODINI
TABLICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

SLUŽBA I NAZIV
RADNOG MJESTA

STUPANJ
OBRAZOVANJA
I STRUKA

BROJ
ZAPOSLENI
H
SLUŽBENIK
A

6758ý1$
SPREMA
SLUŽBENIK
A

GODINE
STAŽA
SLUŽBENIK
A

BROJ OSOBA ZA
6758ý12
OSPOSOBLJAVAN
JE

SLUŽBA ZA KOMUNALNE
POSLOVE
Savjetnikzaprostornoplanira
nje
i komunalnoredarstvo

0DJLVWDUVWUXNHJUDÿHYLQVN
og,
arhitektonskog,
WHKQLþNRJLOLSURPHWQRJVPM
era,

1

VSS

17

2

SLUŽBA TAJNIŠTVA
6WUXþQLVXUDGQLN

3UHGGLSORPVNLVYHXþLOLãQL
studij ili
VWUXþQLVWXGLMXWUDMDQMXRG
najmanje
tri godine upravnestruke.

1

VŠS

16

1

FINANCIJSKO
5$ý81292'679(1$
SLUŽBA
6WUXþQLVXUDGQLN]DUDþXQRYRG
stvo

3UHGGLSORPVNLVYHXþLOLãQL
studij ili
VWUXþQLVWXGLMXWUDMDQMXRG
najmanje
tri godine
ekonomskestruke.

1

VŠS

11

1

PRAVNA SLUŽBA
Savjetnikpravnik

3UHGGLSORPVNLVYHXþLOLãQL
studij ili
VWUXþQLVWXGLMXWUDMDQMXRG
najmanje
tri godine
ekonomskestruke.

1

VSS

10

1

____________________

Stranica 52 - Broj 3

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

21. ožujka 2017.

23

Na temeljučl. 37. st. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04,
141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i čl. 5. st. 4. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom
dobru („Narodne novine“, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), te čl. 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik
Općine Primošten“, br. 3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten, dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

IZVJEŠĆE
O
IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2016. GODINU
I. Općina Primošten je Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten
za 2016. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“, br. 1/16, 3/16 i 4/16), planirala za redovito upravljanje
pomorskim dobrom utrošiti sredstva u iznosu od 650.000,00 kuna.
II. Planirana sredstva iz prethodne točke osigurana su iz izvora kako slijedi:
Planirani izvori
iznos u kn
naknada od koncesija na pom. dobru
400.000,00
naknada od konc. odobrenja
250.000,00
UKUPNO
650.000,00
III. Vijeće za koncesijska odobrenja u 2016. godini
zaprimilo je ukupno 14zahtjeva za izdavanje koncesijskih odobrenja. Prihod od koncesijskih odobrenja
izdanih u 2016. godini iznosi 273.958,50 kn (uključujući
i odobrenja izdana tijekom ranijih godina, a koja su
vrijedila i za 2016.).
Klasa: 934-01/17-02/2
Ur.broj: 2182/02-02-17-1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.
____________________
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Na temelju članka 35.b stavak2. 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, 19/13 – proč. teksti 137/15 – Ispr.) i članka
44. i 45. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik
Općine Primošten”, broj 3/13 i 5/13), Načelnik Općine
Primošten, dana 10. ožujka 2017.godine, Općinskom
vijeću Općine Primošten, podnosi

IZVJEŠĆE
o Procjenbenom elaboratu o vrijednosti
5% udjela Općine Primošten za potrebe
definiranja međusobnih odnosa
Općine Primošten
i PRIMA CENTAR d.o.o

ostvareno u kn
320.538,40
255.033,53
575.571,93

1. Načelnik Općine Primošten sukladno prethodnoj
Odluci Općinskog vijeća Općine Primošten o načelnom
prihvaćanju prijedloga Prima centar d.o.o. za zaključenje
sporazuma kojim će se regulirati međusobna prava i
obveze i Zaključku uzOdluku Općinskog vijeća Općine
Primošten o načelnom prihvaćanju prijedloga Prima
centar d.o.o. za zaključenje sporazuma kojim će se
regulirati međusobna prava i obveze (obje objavljene
u “Službenom vjesniku Općine Primošten“, broj 6/16,
stavlja na znanje Općinskom vijeću Općine Primošten
za potrebe definiranja međusobnih odnosa s Općinom
Primošten netom zaprimljeni Procjenbeni elaborat
naručen od „PRIMA CENTRA“ d.o.o., Klasa: 74015/17-02/01; Urbroj: 314-17-1, službeno zaprimljen 15.
veljače 2017. godine pod rednim brojem pošiljke 516.
2. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Primošten
dase za potrebe definiranja međusobnih odnosa Općine
Primošten i PRIMA CENTAR d.o.o. pojedinačno izjasni na način da:
a/ odluči u pogledu potrebe za izradom drugog
procjenbenog elaborata na način da Općinsko vijeće
Općine Primošten uzima u obzir netom zaprimljeni
elaborat izrađen na trošak PRIMA CENTRA d.o.o.
ili insistira na izradi druge procjene na trošak općine;
e/ da podredno dostavljenom podatku o vrijednosti
5% udjela Općine Primošten Općinsko vijeće utvrdi
jasne smjernice u pogledu daljnjegpostupanja Načelnika
Općine Primošten kao zak. zast. Općine Primošten u
konkretnom predmetu sukladno odabranom modelu
zamjene nekretnina u vlasništvu Općine Primošten na
istoj lokaciji koji se odnosi na:
- dio čest. zem. 684/1 k.o. Primošten /obuhvaćen
u cesti u površini od 89m2
/koja odgovara umanjenoj površini od 102m2 za
onih 13m2 pod nogostupom/
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- čest. zem. 679/4 k.o. Primošten za cijelo upovršini
od 54m2 i
- dio čest. zem. 667 k.o. Primošten upovršini od
76m2 koje su zajedno odgovarale ukupnoj površini od
219m2
/ s imajući u vidu pri tome rezultat provjere stvarne
površine dijela čest. zem. 667 k.o. Primošten kojeg u
ovom trenutku službeno općina još nije dobila za teren
dijelom u cvijetnjaku/
- te da se u dodatno u paket predmeta zamjene
uvrste dvije nekretnine čest. zem. 663/3 i 663/5sve
k.o. Primošten koje su vlasništvu Općine Primošten
za cijelo /za kojeje na svojoj prethodnoj sjednici ovo
predstavničko tijelo odlučilo da budu predmetom prodaje/.
U slučaju da to ne bude dostatno da se ponudi vrijednost udjela općine u PRIMA CENTRU d.o.o. u
razmjeru prema utvrđenoj a neispunjenoj obvezi, sve na
način prethodno utvrđen člankom 4.prethodne Odluke
Općinskog vijeća o načelnom prihvaćanju prijedloga
Prima centar d.o.o. za zaključenje sporazuma kojim
će se regulirati međusobna prava i obveze (“ Službeni
vjesnik Općine Primošten“ , broj 6/16).
3. Službeni podatak iz Procjenbenog elaborata o vrijednosti 5% udjela Općine Primošten uključujući i ZK
Izvatke ZK Odjela Šibenik za citirane nekretnine koje
bi bile uvrštene u paket predmeta zamjene, sastavni su
dio ovog Izvješća i kao takvi nalaze se u privitku istog.
4. Izvješće stupa na snagu danom podnošenja.
Klasa: 940-02/17-03/02
Urbroj: 2182/02-02-17-1/2
Primošten, 10. ožujka 2017.

Članak 1.
Naslov Rješenja o imenovanju Povjerenstva za
zamjenu dijelova nekretnina označenih kao čest. zem.
684/1 i 667. te čest. zem.679/4 za cijelo, sve k.o.
Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten broj 1/17)
mijenja se i dopunjuje na način da obuhvaća još dvije
nekretnine čest. zem. 663/3 i 663/5 u sklopu predmeta
zamjene nekretnina za koje se imenuje Povjerenstvo /
čiji sastav ostaje nepromijenjensujkladno osnovnom
rješenju/ tako da novi naslov ovog izmijenjenog rješenja
treba da glasi:
„Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zamjenu
dijelova nekretnina označenih kao čest. zem. 684/1 i
667. te čest. zem.679/4, 663/3 i 663/5 sve tri za cijelo,
sve k.o. Primošten“
Članak 2.
Rješenje iz točke 1. ovog rješenja sastavni je njegov
dio i kao takvo nalazi se u privitku istog.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje
važitiRješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju
nekretnina označenih kao čest. zem. 663/3 i 663/5 obje
k.o. Primošten ( “Službeni vjesnik Općine Primošten“,
broj 1/17).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.
Klasa: 944-18/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-17-3
Primošten, 10. ožujka 2017.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.

____________________

____________________
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Na temelju članka 35. st.1 i čl. 391 Zakona o
vlasništvu u drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč. tekst), članka 5.
stavka 2.Odluke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju
nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“, broj 7/13 i 5/14), Načelnik
Općine Primošten, dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE RJEŠENJA
o imenovanju Povjerenstva za zamjenu
dijelova nekretnina označenih kao čest. zem.
684/1 i 667. te čest. zem.679/4 za cijelo, sve
k.o. Primošten / u pogledu čest. zem 663/3 i
663/5 obje k.o. Primošten /
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Na temelju članka 35. st.1 i čl. 391 Zakona o
vlasništvu u drugim stvarnim pravima („Narodne
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč. tekst), članka 5.
stavka 2.Odluke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju
nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“, broj 7/13 i 5/14), Načelnik
Općine Primošten, dana 10. ožujka 2017. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE RJEŠENJA
o imenovanju Povjerenstva
za prodaju dijela čest. zem. 1912/1
k.o. Primošten

Stranica 54 - Broj 3
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Članak 1.
U rješenju Rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju dijela čest. zem.1912/1 k.o. Primošten (Službeni
vjesnik Općine Primošten broj 1/14) mijenja se i dopunjuje točka 1. na način da se u sastav povjerenstva umjesto
člana Davorke Bašić za imenuje novi član Milan Erceg.
Članak 2.
Rješenje iz točke 1. ovog rješenja sastavni je njegov dio i kao takvo nalazi se u privitku istog.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 944-18/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-17-3
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.
____________________
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Na temelju članka 30. stavak 5 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 26/03 – proč. tekst, 82/04,
110/04-Uredba Vlade, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka
33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općina Primošten“ br. 3/13, 5/13), podnosim

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI
Članak 1.
BROJ
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
UKUPNO RASHODI / IZDACI
17.117.667,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODIJEL
17.117.667,00
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODIJEL
17.117.667,00
Glavni programN01 DJELATNOST OPĆINE
17.117.667,00
Program 1003 PROSTORNO UREĐENJE I
UNAPREĐENJE STANOVANJA
17.117.667,00
Kapitalni projekt K100001 MODERNIZACIJA
JAVNE RASVJETE
200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA
200.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
200.000,00
452
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
200.000,00
Kapitalni projekt K100003 PJEŠAČKI MOSTOVI
10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA
10.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
10.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.000,00
421
Građevinski objekti
10.000,00
Kapitalni projekt K100004 PRILAZI ZA INVALIDE
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
100.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
421
Građevinski objekti
100.000,00

OSTVARENO
14.211.377,01
14.211.377,01
14.211.377,01
14.211.377,01

INDEKS
83,02 %
83,02 %
83,02 %
83,02 %

14.211.377,01

83,02 %

127.843,75
127.843,75
127.843,75
127.843,75
127.843,75
127.843,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

63,92 %
63,92 %
63,92 %
63,92 %
63,92 %
63,92 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
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Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA
DOMA ZDRAVLJA IZ 2013.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
Kapitalni projekt K100009 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA
RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODAR. OTPADOM
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
426
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt K100012 IZGRADNJA ŠETNICE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor VLASTITI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
Izvor NEZAKONITO ZADRŽANE NEKRETNINE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
Kapitalni projekt K100013 IZGRADNJA SPOMENIKA
“GOSPA OD LORETA”
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI
RAZVOJNI PROJEKTI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
Kapitalni projekt K100014 OTKUP ZEMLJIŠTA
ZA PARKING KOD DOMA ZDRAVLJA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt K100016 AUTOMATSKA METEROLOŠKA
POSTAJA PRIMOŠTEN
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
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280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00

258.845,54
258.845,54
258.845,54
258.845,54
258.845,54
258.845,54

92,44 %
92,44 %
92,44 %
92,44 %
92,44 %
92,44 %

389.852,50
389.852,50
389.852,50
389.852,50
389.852,50
389.852,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
550.000,00
550.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495.431,99
495.431,99
199.441,20
199.441,20
199.441,20
199.441,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.990,79
295.990,79
295.990,79
295.990,79

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
90,08 %
90,08 %
166,20 %
166,20 %
166,20 %
166,20 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
89,69 %
89,69 %
89,69 %
89,69 %

1.800.000,00

1.815.912,98

100,88 %

1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00

1.815.912,98
1.815.912,98
1.815.912,98
1.815.912,98
1.815.912,98

100,88 %
100,88 %
100,88 %
100,88 %
100,88 %

500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
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323
Rashodi za usluge
0,00
Kapitalni projekt K100017 IZGRADNJA SPOMENIKA
“PRIMOŠTENSKOM RIBARU”
241.875,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
241.875,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
241.875,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
241.875,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
241.875,00
421
Građevinski objekti
241.875,00
Kapitalni projekt K100018 UREĐENJE I IZGRADNJA
NOGOMETNOG IGRALIŠTA
120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE
REKREACIJE I SPORTA
120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
0,00
3
Rashodi poslovanja
0,00
32
Materijalni rashodi
0,00
323
Rashodi za usluge
0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
120.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
120.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
120.000,00
421
Građevinski objekti
120.000,00
Kapitalni projekt K100019 IZGRADNJA ZGRADE
DRUŠTVENE NAMJENE
0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
0,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
0,00
Kapitalni projekt K100020 GRAĐENJE NOGOSTUPA
CRVENA KAPELA-KAMENAR
37.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET
37.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
37.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
37.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
37.500,00
421
Građevinski objekti
37.500,00
Kapitalni projekt K100021 ADAPTACIJA I DODATNA
ULAGANJA NA ZGRADI OPĆINE
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO
100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
100.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
100.000,00
Kapitalni projekt K100022 NASTAVAK IZGRADNJE
DVA KRAKA PRIMOŠTEN
10.655.267,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET 10.655.267,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI-ZADUŽIVANJE
10.655.267,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.655.267,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
10.655.267,00
421
Građevinski objekti
10.655.267,00
Kapitalni projekt K100023 IZGRADNJA VODOVODNE
MREŽE NA PRED.BILO-HODOMEŠTICA
200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0455 PROMET
CJEVOVODIMA I OSTALI PROMET
200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
200.000,00
421
Građevinski objekti
200.000,00
Kapitalni projekt K100024 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE
U CRNICI
100.000,00
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0,00

0,00 %

241.875,00
241.875,00
241.875,00
241.875,00
241.875,00
241.875,00

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

111.361,25

92,80 %

111.361,25
0,00
0,00
0,00
0,00
111.361,25
111.361,25
111.361,25
111.361,25

92,80 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
92,80 %
92,80 %
92,80 %
92,80 %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

44.021,00
44.021,00
44.021,00
44.021,00
44.021,00
44.021,00

117,39 %
117,39 %
117,39 %
117,39 %
117,39 %
117,39 %

88.508,50
88.508,50
88.508,50
88.508,50
88.508,50
88.508,50

88,51 %
88,51 %
88,51 %
88,51 %
88,51 %
88,51 %

9.660.548,87
9.660.548,87
9.660.548,87
9.660.548,87
9.660.548,87
9.660.548,87

90,66 %
90,66 %
90,66 %
90,66 %
90,66 %
90,66 %

0,00

0,00 %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00

0,00 %
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FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0455 PROMET
CJEVOVODIMA I OSTALI PROMET
100.000,00
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
421
Građevinski objekti
100.000,00
Kapitalni projekt K100025 SANACIJA GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA
ZA AUTO-KAMP ADRIATIC- NASELJE HULJERAT
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0455 PROMET CJEVOVODIMA
I OSTALI PROMET
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
100.000,00
454
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
100.000,00
Kapitalni projekt K100026 GRAĐENJE
DOMA ZA STARE I NEMOĆNE
130.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
130.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
30.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
30.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
30.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
30.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI-ZADUŽIVANJE
100.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
100.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00
421
Građevinski objekti
100.000,00
Kapitalni projekt K100027 IZGRADNJA STEPENICA
34.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA
34.500,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
34.500,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
34.500,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
34.500,00
421
Građevinski objekti
29.500,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
5.000,00
Kapitalni projekt K100028 IZGRADNJA “RUŽE VJETROVA”
OD KAMENA S JEZGROM OD BRONCE PROMJERA 4M
118.672,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
118.672,50
Izvor VIŠAK PRIHODA
118.672,50
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
118.672,50
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
118.672,50
421
Građevinski objekti
118.672,50
Kapitalni projekt K100029 VIDEO NADZOR
200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
200.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI
200.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
200.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
200.000,00
422
Postrojenja i oprema
200.000,00
Kapitalni projekt K100030 IZGRADNJA NOVE JAVNE
RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN
750.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA
750.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
750.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
750.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
750.000,00
421
Građevinski objekti
750.000,00
Kapitalni projekt K100031 IZGRADNJA PARKINGA
50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
50.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00
421
Građevinski objekti
50.000,00
Kapitalni projekt K100032 IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG
KOMPLEKSA
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00

0,00 %

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13,08 %
13,08 %
56,67 %
56,67 %
56,67 %
56,67 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

118.672,50
118.672,50
118.672,50
118.672,50
118.672,50
118.672,50
165.554,38
165.554,38
165.554,38
165.554,38
165.554,38
165.554,38

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
82,78 %
82,78 %
82,78 %
82,78 %
82,78 %
82,78 %

626.801,25
626.801,25
626.801,25
626.801,25
626.801,25
626.801,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

83,57 %
83,57 %
83,57 %
83,57 %
83,57 %
83,57 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00

0,00 %
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FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
Tekući projekt T100001 NABAVA URBANE OPREME NA
PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor VIŠAK PRIHODA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
Tekući projekt T100002 IZGRADNJA ŠKOLJARE OD
VILE FENČ PREMA M.RADUĆI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE
Izvor VIŠAK PRIHODA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

194.000,00
194.000,00
194.000,00
194.000,00
194.000,00
194.000,00

97,00 %
97,00 %
97,00 %
97,00 %
97,00 %
97,00 %

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00

122,50 %
122,50 %
122,50 %
122,50 %
122,50 %
122,50 %

Članak 2.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini objavit će
se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ br. 3/2017.
Klasa: 361-02/16-01/01
Urbroj: 2182/02-02-17-1
Primošten, 10. ožujka 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.
____________________

III. TAJNIK

2

Na temelju članka 33 stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine
Primošten“, br. 5/13) u Odluci o prihvaćanju zamolbe HGSS – Stanice Šibenik objavljenoj u „Službenom vjesniku
Općine Primošten“, broj 5/16, uočena je tiskarska pogreška i Tajnik Općine Primošten, daje:

I S PRAVAK
U točki 1. Odluke o prihvaćanju zamolbe HGSS Stanice Šibenik objavljenoj u „Službenom vjesniku Općine
Primošten“, broj 5/16 umjesto riječi “u mjesečnom“ trebalo je pisati: „godišnjem“ .
Klasa: 402-08/16-03/01
Ur.broj: 2182/02-03-16-3
Primošten, 10. ožujka 2016.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE PRIMOŠTEN
TAJNIK
Dijana Rinčić, dipl. iur., v. r.
____________________

21. ožujka 2017.
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IV.
“PRIMOŠTEN ODVODNJA” d.o.o.
1

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama
(“Narodne novine”, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13
i 14/14), Uprava društva Primošten odvodnja d.o.o. uz
suglasnost Skupštine društva, dana 1. veljače 2017.
godine. donosi

P LA N
gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2017. godinu
Članak 1.
Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina
za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se
godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina
na području Općine Primošten za 2017. godinu, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih
građevina iz Plana i izvori financiranja.
Članak 2.
Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka
1. ovog Plana podrazumijevaju se građevine za javnu
odvodnju.
Članak 3.
U 2017. godini financirati će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine Primošten u
ukupnom procijenjenom iznosu od 1.380.000,00 kuna
kako slijedi:
• Nabava novog upravljačkog ormara za pumpe
na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda – vrijednost:
100.000,00 kn
• Izvedba kanalizacijske mreže u predjelu Splitska
ulica i Plat - vrijednost radova: 300.000,00 kn
• Projekt oborinske odvodnje za zonu oko rotora
(ulaz u Primošten) – vrijednost radova: 600.000,00 kn
Članak 4.
Gradnja komunalnih vodnih građevina iz članka 3.
ovog Plana financirati će se iz izvora kako slijedi:
1. Sredstva prikupljena iz naknade za razvoj sustava
javne odvodnje na području Općine Primošten (planirano 1.000.000,00 kn)
Članak 5.
Ovaj Plan stupa na snagu 1. veljače 2017. godine, a
objavljuje se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“,
te na web stranici društva Primošten odvodnja d.o.o.
Direktorica
Jagoda Perković, dipl.ing.građ., v. r.
____________________
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2

Na temelju članka 28. stavka 1. i stavka 5. Zakona o
javnoj nabavi ( “Narodne novine”, broj 120/16) direktor
društva Primošten odvodnja d.o.o., donosi

PLAN NABAVE
za 2017. godinu
Članak 1.
Plan nabave Primošten odvodnja d.o.o. obuhvaća
jednostavnu i javnu nabavu radova, roba i usluga. Plan
nabave sadrži podatke o evidencijskom broju nabave,
predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave bez
PDV-a, vrsti postupka konkretne nabave, podatak da li
se sklapa ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,
odnosno Ugovor o jednostavnoj nabavi, planiranom
početku postupka nabave, te planirano trajanje sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, odnosno ugovora
o jednostavnoj nabavi, izvor financiranja, te napomenu
ukoliko je potrebna.
Članak 2.
Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost
jednaka ili veća od 20.000,00kn, a manja od pragova
javne nabave, u plan nabave unose se podaci o predmetu
nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.
Jednostavne nabave su nabave čija je procijenjena
vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robe
i usluge odnosno jednaka ili veća od 500.000,00 kuna
za radove.
Za nabavu roba i usluga, te izvođenje radova iznad
vrijednosti iz prethodnog stavka provodi se postupak
javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
Članak 3.
Na postupke jednostavne nabave primjenjuju se
odredbe internog akta Primošten odvodnje d.o.o.
Na postupak javne nabave primjenjuju se odredbe
ZJN.
Članak 4.
Plan se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati a sve izmjene i dopune Plana bit će
vidljivo označene rednim brojem u odnosu na osnovni
Plan nabave.
Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune tijekom
tekuće godine se objavljuju na internetskim stranicama
Primošten odvodnje d.o.o. www.primosten-odvodnja.hr
najmanje do 30. lipnja 2018. godine.
Godišnji Plan nabave donosi se najkasnije do 31.
prosinca tekuće godine.
Članak 5.
Primošten odvodnja d.o.o. započinje postupak javne nabave Odlukom o započinjanju odgovarajućeg
postupka nabave, a može ga započeti i prije donošenja
Plana nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
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Primošten odvodnja d.o.o. započinje postupak
jednostavne nabave sukladno internom aktu, a može ga
započeti i prije donošenja Plana nabave.

21. ožujka 2017.

Članak 7.
Ovaj Plan nabave objavljuje se na internetskim
stranicama Primošten odvodnje d.o.o.

Članak 6.
Plan nabave sadrži sve predmete nabave čija je
procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od
20.000,00 kn, kako je prikazano u tablici koja čini
prilog plana.

Primošten, 1. veljače 2017.
Direktorica
Jagoda Perković, dipl.ing.građ., v. r.

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU - BAGATELNA NABAVA

BROJ

PREDMET NABAVE

1-17

Poštanske i telekomunikacijske usluge

2-17

Vodoopskrba

3-17

ůĞŬƚƌŝēŶĂĞŶĞƌŐŝũĂ

4-17

KĚƌǎĂǀĂŶũĞŵƌĞǎĞŽĚǀŽĚŶũĞŝƵƌĞĜĂũĂǌĂ
ƉƌŽēŝƓđĂǀĂŶũĞŽƚƉĂĚŶŝŚǀŽĚĂ

5-17

ZĞĚŽǀŝƚŽēŝƓđĞŶũĞƐƵƐƚĂǀĂũĂǀŶĞŽĚǀŽĚŶũĞ

6-17

Intelektualne usluge

7-17

'ĞŽĚĞƚƐŬŽƐŶŝŵĂŶũĞŝŝǌƌĂĚĂĞůĂďŽƌĂƚĂǌĂƵƉŝƐƵ
ŬĂƚĂƐƚĂƌǀŽĚŽǀĂͲWƌŝŵŽƓƚĞŶͲƵŬůĂƉĂŶũĞŶŽǀŝŚ
ĚŝũĞůŽǀĂŵƌĞǎĞ

8-17

8-17

EĂďĂǀĂƵƉƌĂǀůũĂēŬŽŐŽƌŵĂƌĂǌĂƉƵŵƉĞŶĂƵƌĞĜĂũƵ
ǌĂƉƌŽēŝƓđĂǀĂŶũĞŽƚƉ͘ǀŽĚĂ
/ǌǀĞĚďĂŬĂŶĂůŝǌĂĐŝũƐŬĞŵƌĞǎĞƵƉƌĞĚũĞůƵ^ƉůŝƚƐŬĞ
ulice i ulice Plat

PROCIJENJENA
UGOVOR / OKVIRNI
VRIJEDNOST
VRSTA POSTUPKA
SPORAZUM
NABAVE (BEZ PDV-a)

35.000,00 kn

bagatelna

50.000,00 kn

bagatelna

40.000,00 kn

bagatelna

70.000,00 kn

bagatelna

PLANIRANI
WKd<

ugovor

TRAJANJE

IZVOR FINANCIRANJA

cijela godina
cijela godina

ugovor

cijela godina
cijela godina

30.000,00 kn

bagatelna

60.000,00 kn

bagatelna

tijekom godine po potrebi
tijekom godine po potrebi

35.000,00 kn

bagatelna

tijekom godine po potrebi

100.000,00 kn

bagatelna

ugovor

3. mj. 2017.

15 dana

^ƌĞĚƐƚǀĂŝǌŶĂŬŶĂĚĞǌĂƌĂǌǀŽũƐƵƐƚĂǀĂũĂǀŶĞ
odvodnje

300.000,00 kn

bagatelna

ugovor

10. mj. 2017.

60 dana

^ƌĞĚƐƚǀĂŝǌŶĂŬŶĂĚĞǌĂƌĂǌǀŽũƐƵƐƚĂǀĂũĂǀŶĞ
odvodnje

PLANIRANI
WKd<

TRAJANJE

IZVOR FINANCIRANJA

10. mj. 2017.

60 dana

^ƌĞĚƐƚǀĂŝǌŶĂŬŶĂĚĞǌĂƌĂǌǀŽũƐƵƐƚĂǀĂũĂǀŶĞ
odvodnje

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU - JAVNA NABAVA

BROJ

PREDMET NABAVE

JN 1-17

WƌŽũĞŬƚŽďŽƌŝŶƐŬĞŽĚǀŽĚŶũĞǌĂǌŽŶƵŽŬŽƌŽƚŽƌĂ
;ƵůĂǌWƌŝŵŽƓƚĞŶͿ

PROCIJENJENA
UGOVOR / OKVIRNI
VRIJEDNOST
VRSTA POSTUPKA
SPORAZUM
NABAVE (BEZ PDV-a)

600.000,00 kn

otvoreni postupak
javne nabave

ugovor

____________________

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: ALFA-2 d.o.o., Dubrovnik

