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I.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
1

Na temelju članka 35.stavka 1. točka 1. 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, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 33. stavka
1. točke 1. i članka 121. Statuta Općine Primošten („
Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 3/13
i 5/13) u svezi članka 33. Zakona o izmjeni i dopuni
Zakona o lokalnoj i područnoj/ regionalnoj/ samoupravi („Narodne novine“ broj 123/17) Općinsko vijeće
Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana
31. siječnja 2018. godine donosi:

STATUT
OPĆINE PRIMOŠTEN
I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni
djelokrug Općine Primošten, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela
Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja
referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave druga pitanja od važnosti za
ostvarivanje prava i obveza Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Općina).
Izrazi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje
odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
Općina je jedinica lokalne samouprave koja se u
pravilu osniva za područje više naseljenih mjesta koja
predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.
Područje na kojem se prostire općina utvrđeno je
Zakonom o područjima županija, gradova i općina u
Republici Hrvatskoj.
II.STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE
Članak 3.
Općina je jedinica lokalne samouprave.
Naziv općine je: Općina Primošten.
Sjedište Općine je u Primoštenu, Sv. Josipa 7.
Općina je pravna osoba.
Članak 4.
U sastavu Općine Primošten nalazi se šest (6) naselja: Primošten, Kruševo, Primošten Burnji, Široke, Vadalj i Vezac u sklopu kojih su mjesta: Supljak, Prhovo,
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Draga, Krčulj, Donji i Gornji Vezac, Dolac, Stavor,
Kalina, Tribešić, Milišine Ložnice i Bilo.
Članak 5.
Granice općine idu rubnim granicama naselja koja
čine područje Općine Primošten, a mogu se mijenjati
na način i po postupku propisanim zakonom.
III.SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 6.
Općina Primošten je samostalna u odlučivanju
u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s
Ustavom Republike Hrvatske i zakonom te podliježe
samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.
Članak 7.
Općina Primošten u svom samoupravnom
djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima
se neposredno ostvaruju prava građana, a koja nisu
Ustavom ili zakonom dodijeljena državnim tijelima i
to osobito poslove koji se odnose na:
a) uređenje naselja i stanovanje,
b) prostorno i urbanističko planiranje,
c) komunalno gospodarstvo,
d) brigu o djeci,
e) socijalnu skrb,
f) primarnu zdravstvenu zaštitu,
g) odgoj i osnovno obrazovanje,
h) kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
i) zaštitu potrošača,
j) zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
k) protupožarnu i civilnu zaštitu,
l) promet na svom području
m) te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Članak 8.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga iz članka
7. ovog Statuta detaljnije se utvrđuju Odlukama
Općinskog vijeća u skladu s Ustavom RH, Zakonom
i ovim Statutom.
Općinsko vijeće Općine Primošten može tražiti od
Skupštine Šibensko kninske županije da joj uz suglasnost Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
poslove lokalne i područne /regionalne/ samouprave,
povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području Općine Primošten ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
Općina Primošten može organizirati obavljanje
pojedinih poslova iz članka 7. ovog Statuta, zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više
jedinica lokalne samouprave , osnivanjem zajedničkog
tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe , zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati
obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o obavljanju poslova iz stavka 2. i 3. ovog
članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se
zaključuje Sporazum o zajedničkom organiziranju
poslova kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.
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Članak 9.
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine čije je obavljanje od interesa za
građane na području više jedinica lokalne samouprave,
posebnom odlukom prenijeti na Šibensko – kninsku
županiju.
Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti
na mjesne odbore.
IV. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE
Članak 10.
Općina Primošten ima grb i zastavu odobrene od
strane Središnjeg tijela državne uprave.
Grb i zastava mogu se rabiti na način kojim se
poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.
Na temelju mjerila koja općim aktom utvrdi predstavničko tijelo, općinski načelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa općine.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuju
se posebnom Odlukom općinskog načelnika u skladu
sa zakonom i ovim Statutom.
Općinsko vijeće može posebno odlukom ustanoviti i svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete njenog
izvođenja.
U Općini se svečano slavi blagdan Gospe od Loreta, 10. svibnja kao Dan Općine Primošten.
Članak 11.
Općina ima pečate.
Sukladno stavku 1. ovog članka općinska tijela
imaju posebne pečate i to pečat: Općinskog vijeća,
pečat općinskog načelnika.
Jedinstveni upravni odjel ia također svoj pečat .
Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz prethodnih
stavka ovog članka uređuju se posebnom odlukom u
skladu s zakonom i ovim Statutom.
V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE
Članak 12.
U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja
Općine, te priređuju druge svečanosti.
Članak 13.
Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade, zahvalnice i druga javna priznanja građanima i pravnom
osobama za naročite uspjehe, osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito
za naročite uspjehe ostvarene u područjima: gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture. zdravstva i drugih javnih djelatnosti.
Članak 14.
Nagrada Općine Primošten najviši je oblik javnog
priznanja Općine Primošten za postignute uspjehe na
područjima iz članka 13. ovog Statuta.
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Članak 15.
Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Primošten osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Općinu.
Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja
Općine.
Članak 16.
Vrste, uvjete dodjeljivanja, sadržaj, oblik i postupke dodjele javnih priznanja Općine kao i tijela koja ih
dodjeljuju propisana su posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Osim priznanja pobrojanih člankom 13. Općinsko
vijeće ili Općinski načelnik mogu za pojedine prigode
ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.
VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE
Članak 17.
Tijela Općine jesu:
1./ Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće Općine
Primošten,
2./ Izvršno tijelo - Općinski načelnik Općine Primošten
1. Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće
Članak 18.
Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i
tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte
u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja druge
poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno
tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na
uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog načelnika odnosno poslove i
zadaće obavlja načelnik na način da odlučuje o svemu što nije izričito zakonom stavljeno u nadležnost
Općinskog vijeća.
Članak 19.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom
predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna
većina članova Općinskog vijeća.
Članak 20.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za
poslove lokalne i područne samouprave ili osoba koju
on ovlasti.
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
saziva se u roku od 30 dana od dana objave konačnih
rezultata.
Ako se predstavničko tijelo ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovog članka , ovlašteni sazivač sazvat
će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od
dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana.
Ukoliko se predstavničko tijelo ne konstituira ni tom
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roku , ovlašteni sazivač sazvat će konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda prvi izabrani član one
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.
Članak 21.
Općinsko vijeće ima 13 (trinaest) članova odnosno
vijećnika.
Općinsko vijeće može imati i više od trinaest članova vijeća ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost pojedine nacionalne manjine
u Općinskom vijeću u kojem njeni pripadnici imaju
pravo na zastupljenost sukladno Ustavnom zakonu o
pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.
Sukladno stavku 2. ovog članka u navedenom
slučaju pripadnicima konkretne nacionalne manjine
jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno
njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten
Članak 22.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno
ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju
glasuje tajno.
Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore
i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova
djelokruga.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela
iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se Poslovnikom ili
posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
Članak 23.
Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je
na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
O donošenju Statuta Općine, proračuna i izvještaju o izvršenju proračuna te donošenju Poslovnika
Općinskog vijeća, Općinsko vijeće odlučuje većinom
glasova svih članova.
Članak 24.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.
Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se većinom glasova svih članova predstavničkog
tijela.
Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je
počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne
primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog
vijeća.
Članak 25.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po
potrebi, a najmanje jedanput(1) u tri (3) mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine
članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od
dana primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik predstavničkog tijela ne
sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovog članka, na
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obrazložen zahtjev najmanje jedne trećine članova
predstavničkog tijela, sjednicu će sazvati općinski
načelnik u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka2.i3. ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine
članova predstavničkog tijela čelnik središnjeg tijela
državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica sazvana sukladno stavku 2.,3. i 4. ovog
članka mora se održati u roku od 15 dana od dana
sazivanja.
Članak 26.
Predsjednik Općinskog vijeća:
- zastupa Općinsko vijeće,
- saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
-+ predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u
propisani postupak,
- brine o postupku donošenja odluka i općih kata,
- održava red na sjednici Općinskog vijeća,
- usklađuje rad radnih tijela,
- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog
Načelnika ,
- brine o zaštiti prava vijećnika
- te obavlja druge poslove određene zakonom i
Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 27.
Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili
predsjednik.
Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
bira i razrješava Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora
za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne
trećine svojih članova.
Predsjednik i potpredsjednik svoju dužnost obavljaju počasno.
Članak 28.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na
redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu
odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju slijedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se
uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na
snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama zakona.
Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata
predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno
odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori ,
odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela
sukladno odredbama zakona .
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Članak 29.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na
koje je izabran:
- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen
na bezuvjetbu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest
mjeseci, danom pravomoćnosti presude
- ako odjavi prebivalište s područja Općine Primošten, danom prestanka prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom
prestanka državljanstva i
- smrću.
Članak 30.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na
dnevnom redu sjednice,
- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata,
podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge
akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskg načelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog
vijeća i na njima raspravljati a u radnim tijelima kojih
je član i glasovati i
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje
dužnosti vijećnika od upravnog tijela Općine.
Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registre birača za vrijeme dok obavljaju dužnost vijećnika.
Vijećnik ne može biti kažnjeno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili
iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su
kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna
za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika
Općinskog vijeća.
Članak 31.
Članovi predstavničkog vijeća nemaju obvezujući
mandat i nisu opozivi.
Članu Općinskog vijeća, koji za vrijeme trajanja
mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema
odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za
vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno odredbama posebnog zakona. Ako vijećnik po
prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese
pismeni zahtjev smatrat će se da mu mandat miruje iz
osobnih razloga. Ako podnese pismeni zahtjev Predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana
prestanka obnašanja nespojive dužnosti nastavlja ob-
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našati dužnost člana Općinskog vijeća. Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju
prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput
u tijeku trajanja mandata.
Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata svoj
manda5t staviti u mirovanje iz osobnih razloga podnošenjem pisanog zahtjeva Predsjedniku Općinskog
vijeća a mirovanje ne može trajati kraće od 6 mjeseci.
Članak 32.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i
za to vijećnik ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.
Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani
neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu
predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.
Članak 33
U okviru svog samoupravnog djelokruga Općinsko
vijeće:
- donosi Statut Općine,
- donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
- donosi Proračun, Odluku o izvršenju proračuna,
- usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- donosi Odluku o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine čija
pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda
bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini
u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i
nekretnina te drugom raspolaganja imovinom a uvijek
odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna,
- donosi Odluku o promjeni granica Općine Primošten,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug
upravnog
tijela,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje
službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa
za Općinu,
- predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog
odbora trgovačkog društva,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje
pravnim osobama koje je Općina osnovala ili koje su u
većinskom vlasništvu Općine,
- daje prethodne suglasnost na Statute ustanova
ukoliko zakonom ili Odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
- donosi odluke o popisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,u skladu s
zakonom i općim aktom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća,
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- bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog
vijeća,
- odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za
dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, ovim Statutom o posebnim
odlukama Općinskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima
- utvrđuje da u nastupile izvanredne okolnosti
radi primjene odgovarajućih mjera sukladno zakonu i
ovom Statutu,
- odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno
članku 9. ovog Statuta na županiju odnosno na jedinice mjesne samouprave,
- daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata
koje donosi,
- daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova ili
direktora trgovačkih društava čiji je osnivač,
- daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih
društava čiji je osnivač,
- odlučuje o pokriću gubitaka trgovačkih društava
čiji je osnivač,
- donosi odluke o izradi i donošenju dokumenata
prostornog uređenja ,
- odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog
djelokruga Općine sukladno zakonu i ovom Statutu.
U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene,
kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja
za Općinu Primošten. O preuzetom pokroviteljstvu
predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj
narednoj sjednici istog.
Članak 34.
Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća
uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 35.
Poslovnikom Općinskog vijeća.detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice,
ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug sastav i način rada radnih tijela,
način i postupak donošenja akata Općinskog vijeća,
postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad
Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela
i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i
članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju
njihovih dužnosti.
Radna tijela
Članak 36 .
Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
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- Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatna komisija.
Članak 37 .
Komisija za izbor i imenovanja predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih
ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika te naknade za rad
u Općinskom vijeću.
Komisija za Statut Općine i Poslovnik i propise,
ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
Članak 38 .
Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta
odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje
donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove
pravne obrade daje mišljenje i prijedloge Općinskom
vijeću
- obavlja i druge poslove uređene ovim Statutom.
Komisija za Statut Općine i Poslovnik i propise,
ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana.
Članak 39 .
Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće
i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih
rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku
dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto
njih počinju obavljati vijećničku dužnost
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata kada se ispune zakonom predviđeni
uvjeti o obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni
zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika
- Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana
Članak 40.
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana
ovim Statutom, osnivati i druga stalna i povremena
radna tijela radi proučavanja i razmatrana drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća a naročito za po-
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dručje lokalne samouprave, gospodarskog razvoja, komunalne djelatnosti, društvene djelatnosti i socijalne
skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša, financija
i proračuna, međuopćinske suradnje, poljoprivrede,
šumarstva, vodoprivrede i ribarstva, za predstavke i
pritužbe, za mladež i druge u svezi pripreme prijedloga
odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u
svezi pitanja koja su na dnevno redu Općinskog vijeća.
Članak 41.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća
odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.
2. Izvršno tijelo - općinski načelnik
Članak 42.
Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti
u Općini.
Mandat načelnika traje četiri godine.
Mandat općinskog načelnika počinje prvog radnog
dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora
i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave
konačnih rezultata izbora novog načelnika.
Članak 43.
Općinski načelnik ima jednog zamjenika.
Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika
biraju se neposrednim izborima sukladno posebnom
zakonu.
Načelnik i zamjenik načelnika dužnost obavljaju prema svom izboru i imaju pravo odlučiti hoće li
dužnost obavljati profesionalno ili počasno te o tome
dostaviti pisanu obavijest sukladno Zakonu.
Ako općinski načelnik ili njegov zamjenik ne dostave pisanu obavijest smatra se da dužnost obavlja
volonterski.
Članak 44.
Općinski načelnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
- raspravljati o svakom pitanju koje je na dnevnom
redu sjednice,
- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata,
podnositi prijedloge akata i amandmana na prijedloge
akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća
Članak 45.
U obavljanju izvršne vlasti načelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje akata Općinskog
vijeća,
- utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje
proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu s zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog
vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina u vlasništvu
Općine Primošten čija pojedinačna vrijednost ne
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prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom
raspolaganja imovinom a najviše do 1.000.000,00 kuna
(jedan milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje
nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina te drugom
imovinom provedeno u skladu s zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Općine,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na
računu Proračuna Općine,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje
pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine ili o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
- donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna
tijela Općine,
- imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove
izmjene i dopune na temelju obrazloženih argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog
plana,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda
ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti,
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda
ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih
djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba osim trgovačkih društava kojima je Općima osnivač,
- odluku o imenovanju odnosno razrješenju iz prethodne točke dužan je objaviti u prvom broju službenog glasila koje slijedi nakon donošenja iste,
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o
najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom
odlukomOpćinskog vijeća
- donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na
području Općine ,
- organizira zaštitu od požara na području Općine
vodi brigu uspješnom provođenju i poduzimanju mjera
za unapređenje zaštite od požara,
- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog
odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine odnosno poslova državne uprave
ako su preneseni Općini,
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- nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine
u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih
odbora i može predložiti Općinskom vijeću raspuštanje mjesnog odbora kada učestalo krši odredbe Ustava
i Statuta,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom
i drugim propisima uključivši poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na uređivanje poslova
iz samoupravnog djelokruga ako se zakonom ili drugim propisom ne može utvrditi ili nije jasno određeno
nadležno tijelo odnosno općinski načelnik odlučuje o
svemu što izričito zakonom nije stavljeno u stvarnu
nadležnost Općinskog vijeća.
Članak 46.
Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz članka
45. stavka1. točke 8. ovog Statuta tromjesečno najkasnije do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.
Članak 47.
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu odnosno i to do 31.
ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj - prosinac
prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj –
lipanj tekuće godine.
Općinsko vijeće može pored izvješća iz stavka 1.
ovog članka tražiti od načelnika izvješće o pojedinim
pitanjima iz njegovog djelokruga.
Načelnik izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog
članka podnosi u roku od 30 dana od dana primitka
zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći
broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Općinsko vijeće ne može zahtijevati od načelnika
izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka
od 6 mjeseci od ranije podnesenog zahtjeva o istom
pitanju.
Članak 48.
Načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt
Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog
vijeća da u roku od 8dana otkloni uočene nedostatke.
Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik
je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika
državne uprave u županiji
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa
zakonom, Statutom ili općim aktima koje je donijelo
Općinsko vijeće.
Članak 49.
Općinski načelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je spriječen u
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obavljanju njegove dužnosti, zamjenjuje zamjenik u
skladu s ovim Statutom.
Iznimno, izvršno tijelo je zamjenik načelnika koji je
izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim
načelnikom a dužnost obnaša ako je mandat općinskog
načelnika prestao nakon isteka roka dvije godine mandata u Općini.
Članak 50.
Općinski načelnik u skladu s ovim Statutom, može
obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova iz
svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost
općinskog načelnika za njihovo obavljanje.
Zamjenik načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog
članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.
Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima pravo na
zamjenika općinskog načelnika i članku 21. stavku 2.
i 3.ovog Statuta , kad se za to ostvare propisani uvjeti
u svezi zastupljenosti pripadnika nacionalne manjine
u ukupnom broju stanovnika općine, mogu ostvariti i
pripadnici konkretne nacionalne manjine kojima je zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno
njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten.
Članak 51.
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:
- danom dostave pisane ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju
poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je
osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem
od jednog mjeseca,
- danom prestanka prebivališta na području Općine,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva i
- smrću.
Članak 52.
U slučaju nastupanja nekog od razloga iz članka
51. ovog Statuta prije isteka dvije godine mandata
općinskog načelnika pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine će u roku od roku od 8 dana o tome
obavijestiti Vladu republike Hrvatske radi raspisivanja
prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.
Za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika
ako prestane mandat zamjenika Načelnika prijevremeni izbori za zamjenika načelnika neće se održati.
Ako mandat iz nekog od razloga utvrđenih člankom 51. ovog Statuta prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog
načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.
Članak 53.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se
opozvati u slučajevima i u postupku na način kako je
to propisanom člankom 78. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o
opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika,
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mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske do provođenja prijevremenih izbora imenuje povjerenika za obnašanje
dužnosti iz nadležnosti načelnika.
Članak 54.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i
zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata Jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Članak 55.
Općinski načelnik je odgovoran središnjim tijelima
državne uprave za obavljanje poslova državne uprave
prenijetih u nadležnost Općine.
Jedinstveni upravni odjel
Članak 56.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i ovim Statutom kao i
poslova državne uprave koji s zakonom preneseni na
Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine.
Akt o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine u smislu stavka 1. ovog članka
donosi Općinsko vijeće.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.
Politika zapošljavanja u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine provodit će se sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina na način da se
pripadnicima konkretne nacionalne manjine kojima
je zajamčena zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Primošten
osigura zastupljenost u upravnom tijelu.
Članak 57.
Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati
obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog
djelokruga, te u tom cilju osnovati i zajednička tijela,
upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka
društva i ustanove, suglasno zakonu.
Odluku o utvrđenom prethodnim stavkom ovog
članka donosi Općinsko vijeće
Članak 58.
Jedinstveni upravni odjel u okviru svog djelokruga
neposredno izvršava provođenje općih i pojedinačnih
akata tijela Općine te poduzima propisane mjere.
Jedinstveni upravni odjel za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorno je općinskom načelniku.
Članak 59.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine.
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VII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE
Članak 60.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Primošten čine
imovinu. Općine Primošten.
Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i
Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona o ovog
Statuta, pažnjom dobrog gospodara.
Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.
Članak 61.
Općina ima prihode kojima u okviru svog
samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima
koje obavljaju njegova tijela u skladu s zakonom.
Prihodi Općine su:
1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i
pristojbe u skladu sa zakonom i posebnim odlukama
Općinskog vijeća,,
2. prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine Primošten ,
3. prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih
osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjela,
4. prihodi od naknada za koncesiju,
5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za
prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
6. udio u zajedničkom porezu i dodatni udio u
porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema
posebnom zakonu,
7. sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena
u Državnom proračunu,
8. donacije građana pravnih i fizičkih osoba i
9. drugi prihodi određeni zakonom.
Članak 62.
Temeljni financijski akt Općine Primošten je proračun Općine Primošten.
Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj
dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga
Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom
posebnim zakonom .
Proračun donosi Općinsko vijeće sukladno posebnom zakonu.
Članak 63.
Proračun Općine i Odluka o izvršenju proračuna
donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu
za koju su doneseni.
Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 01. siječnja a završava 31. prosinca.
Članak 64.
Ako Općinski načelnik ne predloži proračun
Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog
proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje,
Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za lokalnu, regionalnu /područnu/ samoupravu razriješiti Općinskog
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načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti
općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore
za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.
Sukladno stavku 3. novoizabrani Općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun
u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.
Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka
4. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je
Općinski načelnik predložio.
Članak 65.
Ako predstavničko tijelo ne donese proračun prije
početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva
tri mjeseca proračunske godine
, na osnovu odluke o prijevremenom financiranju,
nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih
korisnika u skladu s posebnim zakonom.
Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1.
ovog članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće
u skladu s posebnim zakonom na prijedlog Općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike.
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće
a Općinski načelnik nije razriješen , do imenovanja
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje
se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda
te izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski Načelnik.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske općinski načelnik predlaže povjereniku novu
odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u
koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik
donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz
stavka 3., 4. i 5. ovog članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim
zakonom ali razmjerno vremenu za koje se donosi.
Članak 66.
Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi
ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se
mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili
pronalaženjem novih prihoda.
Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopuna proračuna po postupku propisanom za
donošenje proračuna.
Članak 67.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje
Općine nadzire njeno Općinsko vijeće.
Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja
Općine nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo
zakonom određeno tijelo.
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VIII. AKTI OPĆINE
Članak 68.
Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim
Statutom Općinsko vijeće donosi Statut,
Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna,
odluke i druge opće akte.
Prije nego što stupe na snagu opći akti obavezno se
objavljuju u službenom glasilu općine.
Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.
Članak 69.
Općinski načelnik u okviru svog djelokruga donosi
odluke, zaključke, pravilnike, opće akte kada j za to
ovlašten zakonom, Statutom ili općim te drugim aktom Općinskog vijeća.
Članak 70.
Radna tijela Općinskog vijeća podnose prijedloge
Općinskom vijeću, donose zaključke i preporuke.
Članak 71.
Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata
na način i u postupku propisanom ovim Statutom.
Opći akti objavljuju se u vlastitom službenom
glasilu -„ Službeni vjesnik Općine Primošten“.
Članak 72.
Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima , obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se sukladno odredbama zakona izjaviti žalba
nadležnom upravnom tijelu Šibensko kninske županije
ili pokrenuti upravni spor.
Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku
i drugih propisa.
U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose pravne osobe kojima se odlukom
Općinskog vijeća povjerene javne ovlasti.
Članak 73.
Nadzor nad zakonitošću akata koje donosi Općinsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga obavlja
Ured države uprave Šibensko kninske županije i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svom
djelokrugu sukladno posebnom zakonu.
IX. JAVNOST RADA
Članak 74.
Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.
Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu
pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama
Poslovnika Općinskog vijeća.
Članak 75.
Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost
javnosti može se isključiti samo iznimno u slučajevi-
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ma predviđenim posebnim zakonom i općim aktom
Općine.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski
načelnik te njegov zamjenik.
Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim
održavanjem sjednica, te objavljivanjem općih i drugih
akata Općinskog vijeća u Službenom glasilu Općine i
na internetskim stranicama Općine.
Javnost rada općinskog načelnika osigurava se
održavanjem redovitih mjesečnih konferencija za
medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata
općinskog načelnika u službenom glasilu Općine Primošten i na internetskim stranicama Općine.
Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.
X. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U
ODLUČIVANJU
Članak 76.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma
i mjesnog zbora građana, u skladu s zakonom i ovim
Statutom.
Općinsko vijeće i Načelnik mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja
građana o odnosnim pitanjima.
Konzultiranje u smislu stavka 2. ovog članka
obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje
odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i
druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.
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- 2/3 članova Općinskog vijeća Općine Primošten,
Ako je raspisivanje referenduma za opoziv
općinskog načelnika i njegovog zamjenika predložilo
20% ukupnog broja birača, Općinsko vijeće Općine
Primošten raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 79. stavkom 1. i
2. ovog Statuta u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje
da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača
Općine Primošten. .
Ako je raspisivanje
referenduma za opoziv
općinskog načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća Općine Primošten,
odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova
svih članova Općinskog vijeća.
Prijedlog u oba opisana slučaja mora biti podnesen
u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke
(ime, prezime, adresu, prebivalište, OIB kao i vlastoručni potpis birača .
Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za
opoziv općinskog načelnik ili njegovog zamjenika
prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ili
ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u
kojoj se održavaju redoviti izbori za načelnika.
Odluka o opozivu iz članka 77 ovog Statuta koji
je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su
glasovali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3
ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine
Primošten.

Članak 77.
Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje
provedba referenduma.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o
prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu
općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može temeljem
odredbi zakona i ovog Statuta podnijeti jedna trećina
članova Općinskog vijeća, općinski načelnik, većina
vijeća mjesnih odbora na području Općine i najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača
Općine.

Članak 79.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20%
ukupnog broja birača, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti podneseni prijedlog dostaviti
središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30
dana od zaprimanja prijedloga.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od
60 dana od dana dostave kad utvrdi ispravnost prijedloga iz stavka 1. ovog članka odnosno da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u općini i je
li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona
odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako
citirano nadležno tijelo utvrdi da je prijedlog ispravan,
Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30
dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti referenduma.

Članak 78.
Osim iz razloga utvrđenih člankom 76. stavkom 1.
ovog Statuta referendum se može raspisati radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika načelnika.
Raspisivanje referenduma za opoziv općinskog
načelnika i njegovog zamjenika može predložiti:
- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača
Općine Primošten,

Ako je raspisivanje referenduma iz članka 77. stavka 3. ovog Statuta predložila najmanje jedna trećina
članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako
je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća
mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te
ako prijedlog prihvati , donijeti odluku o raspisivanju
referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja
prijedloga.
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Odluka o raspisivanju referenduma donosi se
većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.
Članak 80.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv
tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se
raspisuj referendum, naziv akta o kojem se odlučuje
na referendumu odnosno naznaku pitanja o kojem će
birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili
pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će
birači odlučivati te dan održavanja referenduma.
Članak 81.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani
koji imaju prebivalište na području Općine Primošten i
upisani su u popis birača odnosno na području za koje
se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.
Članak 82.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz
članka 76. stavka 2. ovog Statuta izuzev mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine sukladno izričitoj
zakonskoj odredbi koje nije obvezujuće, obvezna je
za Općinsko vijeće osim i u slučaju ako se radilo o
savjetodavnom referendumu.
Članak 83.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog
zbora građana o prijedlogu općeg kata ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim
pitanjima određenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja može iz stavka1.
ovog članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.
Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 dana od
dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se o
kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem
je rezultate održanog referenduma potrebno dostaviti
Općinskom vijeću.
Članak 84.
Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća
u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka
82. stavka 3. ovo Statuta.
Zbor građana mjesnog odbora, može sazvati i vijeće mjesnog odbora.
Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana
potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u
popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan
zbor građana.
Izjašnjavanje građana na zboru u pravilu je javno a
odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.
Članak 85.
Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću
donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1.
ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje
10% birača upisanih u popis birača Općine.
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Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.
Članak 86.
Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad općinskih tijela i Jedinstvenog
upravnog odjela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.
Članak 87.
Ostvarivanje prava iz članka 86. ovog Statuta osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za
predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem
s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.
Članak 88.
Referendum provodi komisija za referendum koju
imenuje Općinsko vijeće.
Referendum se provodi po upisanim naseljima koje
određuje komisija za provedbu referenduma.
XI. MJESNA SAMOUPRAVA
1. Osnivanje mjesnih odbora
Članak 89.
Kao oblik mjesne samouprave radi neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim
poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na
život i rad građana, na području Općine mogu se osnovati mjesni odbori.
Članak 90.
Mjesni odbor se osniva za pojedina naselja, više
međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove
naselja, koji čini zasebno razgraničenu cjelinu na način
i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i
posebnom odlukom Općinskog vijeća /o osnivanju,
preustroju ili o osnivanju novih mjesnih odbora/.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Članak 91.
Područje i granice mjesnih odbora određuju se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 92.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati: 10% građana upisanih u popis birača za
područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, udruge sa sjedištem za području Općine te općinski
načelnik.
Ako prijedlog iz stavka 1. ovog članka podnose
građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja općinskom načelniku.
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Članak 93.
Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na
način i po postupku utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko općinski načelnik, utvrdi da prijedlog nije
podnesen na propisan način ili ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit
će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana
dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje
Općinskom vijeću koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Članak 94.
Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu
se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne
osobe), predloženom području i granicama mjesnog
odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja
mjesnog odbora.
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odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 98.
Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja vijeće mjesnog odbora može sazivati
zborove građana.
Zbor građana može se sazvati i za dio područja
mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.
Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili
član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne
obvezuje Općinsko vijeće.
Članak 99.
Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora
mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.
O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće donosi Odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena
područja.

2. Tijela mjesnog odbora

3. Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

Članak 95.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i
predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 100.
Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom
radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja
i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom,
odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Članak 96.
Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s
područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Članovi vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem a mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.
Za člana mjesnog odbora može biti biran hrvatski
državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na
području mjesnog odbora.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog
odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.
Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora
uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 97.
Vijeće mjesnog odbora bira iz redova svojih članova predsjednika, većinom glasova svih članova, na
vrijeme od četiri godine.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja
mjesni odbor i za svoj rad je odgovoran vijeću mjesnih
odbora
Općinsko vijeće raspisuje izbore za članove vijeća
mjesnih odbora u roku 30 dana od dana donošenja
odluke o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku
30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća
mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne
može proteći manje od 30 dana niti vi8še od 60 dana
Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora
uređuje predstavničko tijelo općim aktom shodno
se primjenjuju odredbe odgovarajućom primjenom

Članak 101.
Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija
kojima se poboljšava komunalni standard građana
na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju
zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva,
socijalne skrbi, zdravstva, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.
Članak 102.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje
način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog
odbora, ostvarivanje prava i obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika mjesnog odbora, način
odlučivanja te druga pitanja od značaja za rad mjesnog
odbora.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora, predstavlja
mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog
odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 7. stavak 1. ovog statuta odgovara
općinskom načelniku.
Članak 103.
Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i
dotacije pravnih i fizičkih osoba.
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4. Osnove pravila mjesnih odbora
Članak 104.
Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program
rada mjesnog odbora, te ga, podnosi na potvrdu zboru,
odnosno zborovima građana.
Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se
zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a
donosi s najkasnije do kraja listopada tekuće godine,
za narednu godinu.
Članak 105.
Program rada mjesnog odbora sadrži popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.
Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka
dostavlja se Načelniku.
Članak 106.
U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati odredaba zakona, ovog Statuta i posebnoj odluci
Općinskog vijeća i općinskog načelnika.
Nadzor za zakonitošću rada tijela mjesnog odbora
obavlja Općinski Načelnik, koji može raspustiti vijeće
mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut,
pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu
poslove.
Članak 107.
Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se
odredbe članka od 88. do 102. ovog Statuta.
Pored osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora
propisuje se i sljedeće:
a) izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog
odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata i
b) predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski – bez naknade.
5. Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora
Članak 108.
Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne
administrativne i slične troškove), te za obavljanje
povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga
Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u
proračunu Općine.
Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu
osiguravati druga sredstva i to:
a) prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih
odbora,
b) dotacije pravnih subjekata i građana i
c) druga sredstva.
6. Obavljanje administrativnih i drugih poslova za
mjesne odbore
Članak 109.
Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

05. veljače 2018.

Članak 110.
Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine.
Članak 111.
Općinska uprava - Jedinstveni upravni odjel osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći
mjesnim odborima u obavljanju administrativnih,
računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.
Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog
poslovanja za mjesne odbore, koji odluče da im to
poslovanje obavlja Općinska uprava.
XII. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI
Članak 112.
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog
samoupravnog djelokruga u području komunalnih,
društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju potrebe svakodnevne građana Općine, Općina
osigurava djelatnosti osnivanjem trgovačkog društva,
vlastitog pogona, ustanove ili druge pravne osobe sukladno zakonu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog
članka djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju kao
javnu službu.
Članak 113.
Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom
vlasništvu.
Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog
članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom
radu, odnosno poslovanju u rokovima kako odluči
Općinsko vijeće.
Članak 114.
Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih
osoba kojima je Općina osnivač ili u kojim ima udjele
imenuje općinski načelnik.
XIII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE ( REGIONALNE)
SAMOUPRAVE
Članak 115.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju
gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Primošten uspostavlja i održava suradnju s drugim
jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu
u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.
Općina posebno surađuje sa svim jedinicama lokalne samouprave u sustavu Šibensko – kninske županije
te s županijom Šibensko kninskom.
Članak 116.
Općinsko vijeće donosi Odluku o uspostavljanju
suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma /ugovora, povelje, memoranduma i sl/ o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave te s županijom
Šibensko kninskom kada ocijeni da postoji dugoročan
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i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti
za njezino razvijanje.
Članak 117.
Radi suradnje, u smislu čanka 114. stavka 2. ovog
Statuta, Općina s drugim općinama te s županijom
Šibensko kninskom može osnivati trgovačka društva
i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike
suradnje.
Članak 118.
Općina može uspostaviti i posebne prijateljske
odnose s drugim općinama i gradovima u Republici
Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.
O prijateljstvu, u smislu stavka 1. ovog članka, potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje
načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.
Sporazum o suradnji Općine Primošten i općine ili
grada druge države objavljuje se u Službenom vjesniku Općine Primošten.
XIV. POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA
Članak 119.
O promjeni Statuta općine odlučuje Općinsko vijeće.
Prijedlog za promjenu Statuta općine može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, općinski
načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik o normativnu
djelatnost Općinskog vijeća
Prijedlog mora biti obrazložen i podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće odlučuje hoće li se pristupiti
raspravi o predloženoj promjeni Statuta.
Članak 120.
O prijedlogu za promjenu Statuta raspravlja se na
sjednici Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće može raspisati referendum za
promjenu Statuta Općine.
Promjena Statuta usvojena je ako je za nju glasovala natpolovična većina svih članova Općinskog vijeća.
Članak 121.
Promjena statuta može se izvršiti Statutarnom
odlukom.
Članak 122.
Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog
Statuta usuglasiti s propisima Republike Hrvatske, kao
i u slučaju kad su promjene organizacijskog karaktera,
izmjenu vrši Općinsko vijeće bez prethodne rasprave.
XV. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 123.
Odluke i drugi opći akti Općine doneseni na temelju Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik
Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) uskladit će se s
odredbama ovog Statuta sukladno propisima Republike Hrvatske kojim se uređuje pojedino područje.
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Članak124.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti
Statut Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine
Primošten « broj 3/13 i 5/13 ).
Članak 125.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 012-03/18-01/1
Ur.broj:2182/02-01-18-1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

2

Na temelju članka 35.stavka 1. točka 1. 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, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 33.Statuta
Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten
broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten na
svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja
2018.godine donosi:

ZAKLJUČAK
prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o
radu Načelnika Općine Primošten
za vremensko razdoblje od 01. srpnja do
31. prosinca 2017. godine
1. Općinsko vijeće prihvaća Polugodišnje Izvješće
o radu Načelnika Općine Primošten za vremensko
razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine,
Klasa: 380-01/18-02/1; Urbroj: 2182/02-02-18-1 od
dana 22. siječnja 2018. godine.
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka i kao takvo nalazi se u privitku istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 380-01/17-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-18-2
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35. stavka 1 točki 1. 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, 19/13-proč.tekst, 137/15-ispravak i 123/17)
i članka 33. stavak 1. točka 25. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj:
3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine
daje:

AUTENTIČNO TUMAČENJE
Članka 9. i 11.a. Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Primošten
„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj
1/13, 7/13, 1/14, 2/14, 3/14, 6/17“
I Sukladno odredbi članka 35. stavka 1. točki 1. 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, 19/13-proč.tekst, 137/15-ispravak i 123/17,
Općinsko vijeće kao predstavničko tijelo Općine Primošten u svom djelokrugu donosi odluke i druge
opće akte u skladu sa Ustavom, Zakonom i svojim
Statutom. Općinsko vijeće Općine Primošten u skladu s odredbom članka 31. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04,38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
u svom samoupravnom djelokrugu donijelo je Odluku
o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Općine
Primošten“ broj: 1/13, 7/13, 1/14, 2/14, 3/14, 6/17).
Navedenom Odlukom i izmjenama i dopunama odluke
Općinsko vijeće utvrdilo je opće uvjete i razloge iz kojih se u pojedinačnim slučajevima obveznicima komunalnog doprinosa može odobriti djelomično ili potpuno oslobođenje od komunalnog doprinosa.
Sukladno ustavnim ovlaštenjima, jedinice lokalne samouprave imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svog
djelokruga.
Zakonom o komunalnom gospodarstvu, odlukama Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
(Usoz365/2013-10, Usoz-381/2013-5) u sporovima
koji su se vodili povodom tužbi u odnosu na Općinu
Primošten, nesporno je utvrđeno da su odluke općine
Primošten donesene na temelju zakonskih ovlaštenja te je potvrđen stav da je zakonodavac ovlastio jedinice lokalne samouprave (u ovom slučaju Općinu
Primošten), da u svojim aktima odrede pretpostavke
za odlučivanje o eventualnom oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa. Navedenim presudama potvrđeno je da je odluka Općine Primošten usklađena sa
zakonom, odnosno da su pojedinačne odluke o komunalnom doprinosu a koja obveza plaćanja komunalnog
doprinosa proizlazi iz Zakona o komunalnom gospo-
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darstvu i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama donesene na temelju zakonskih ovlasti
općine
Iz članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu,
a što proizlazi i iz članka 2. Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Primošten, predviđeno je da komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice odnosno investitor. Vlasnik građevne čestice osoba je koja
je u zemljišnim knjigama nadležnog suda upisana u
vlasničkom listu. Službenici Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Primošten, sukladno odluci, po službenoj dužnosti utvrđuju status obveznika komunalnog doprinosa.
Odredbom članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Primošten, uz ispunjene preduvjete i na
način koji je utvrđen člankom 11a. Odluke, određeno je da se djelomično ili potpuno oslobađanje od
plaćanja komunalnog doprinosa, može odobriti među
ostalim u postupku legalizacije bespravno izgrađenih
objekata na području Općine Primošten i na način utvrđen člankom 11.a Odluke.
Odredbe članka 11.a. odluke glase:
„O pojedinačnom zahtjevu za komunalni doprinos
koji iznosi „0“ kuna od strane fizičke ili pravne osobe
koju je sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama pristupila ozakonjenju zgrade u
postupku legalizacije odnosno ozakonjenju bespravno
izgrađenih objekata na području Općine Primošten,
posebno će raspravljati i odlučivati Općinsko vijeće
Općine Primošten.
Preduvjeti za uzimanje u razmatranje svakog pojedinačnog zahtjeva za komunalni doprinos koji iznosi
„0“ kuna ( sva tri kumulativno) su slijedeći:
1. podneseni pismeni zahtjev za komunalni doprinos od „0“ kuna
2. podnositelj nema nepodmirenih obveza prema
Općini Primošten po bilo kojem osnovu
3. Izjava ovjerena kod Javnog bilježnika da podnositelj kao stranka protiv Općine Primošten nema
nikakav postupak kojem su Predmet obvezno pravni
odnosi.“
Iz navedenog proizlazi da Služba za komunalne
poslove prethodno utvrđuje status vlasnika odnosno
investitora nekretnine (sukladno čl. 2 Odluke), potom
u zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa,
utvrđuje da li su kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka
11.a odluke kako bi isti zahtjev podnositelja bio upućen na Općinsko vijeće. Nastavno „temeljem svake
pojedinačne Odluke Općinskog vijeća Jedinstveni
upravni odjel – služba za komunalne poslove donosi
konkretno rješenje o komunalnom doprinosu“.
Temeljem članka 33. stavka 1. točke 25. Statuta
Općine Primošten, Općinsko vijeće Općine Primošten
daje autentično tumačenje zauzevši službeni stav
o postupanju u primjeni odredbi članka 9. i 11.a na
način kako slijedi:
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Prema odredbi članka 22. Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama („ Narodne novine“:
86/12, 143/13 i 65/17) podnositelj zahtjeva, odnosno
vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju, osim za pomoćnu zgradu, dužni su po
izvršnosti tog rješenja platiti komunalni doprinos i
vodni doprinos u skladu s posebnim propisima ako
citiranim Zakonom nije propisano drukčije.

snagu netom citirane Odluke, nadležno tijelo Općini
Primošten nije dostavilo izvršno rješenje o izvedenom
stanju ima se smatrati kao da pojedinačni zahtjev za
„0“ kuna nije bio ni podnesen niti podnositelj polaže
pravo da Općinsko vijeće Općine Primošten uopće
raspravlja o njegovom zahtjevu sukladno članku 22.
Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („ Narodne novine: 86/12, 143/13 i 65/17).

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten- nadležna Služba za komunalne poslove na zahtjev
stranke ili po službenoj dužnosti provodi postupak utvrđivanja i obračuna komunalnog doprinosa i donosi
rješenje o komunalnom doprinosu na način i sukladno
važećoj pravnoj legislativi.

II Autentično tumačenje Općinskog vijeća Općine
Primošten objavit će se u „Službenom vjesniku Općine
Primošten“.

Služba za komunalne poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Općinskom vijeću
Općine Primošten upućuje pojedinačni zahtjev za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa tzv. „0“
kuna, pošto je prethodno po službenoj dužnosti, za tog
podnositelja zahtjeva, sukladno Odluci o komunalnom
doprinosu, utvrdila status vlasnika odnosno investitora
nekretnine, odnosno utvrdila da su kumulativno ispunjeni uvjeti za podnošenje zahtjeva vijeću dok Općinsko vijeće o takvom pojedinačnom i potpunom zahtjevu
za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa,
raspravlja sukladno uvjetima predviđenim u odluci
koja je bila na snazi u trenutku kada je izvršno rješenje
o izvedenom stanju (podnositelja zahtjeva za tzv. „0“
kuna) bilo zaprimljeno na protokolu Službe Tajništva
Jedinstvenog upravnog odjela.
Budući je u svom svakodnevnom radu Općina Primošten suočena je s velikim brojem zahtjeva za “0“
kuna, Općinsko vijeće Općine Primošten zauzima stav
da se dan zaprimanja takvog pojedinačnog zahtjeva
za tzv. „0“ kuna, smatra dan službenog zaprimanja
izvršnog Rješenja o izvedenom stanju na protokolu
Službe Tajništva Jedinstvenog upravnog odjela.
Slijedom navedenog, i sam redoslijed uzimanja
u razmatranje svakog pojedinačnog zahtjeva za „0“
kuna izravno je ovisan o nastupanju činjenice da je na
protokolu JUO Općine Primošten“ službeno zaprimljeno i evidentirano izvršno Rješenje o izvedenom
stanju koje je kao takvo u izravnoj svezi s pojedinim
zahtjevom za „0“ kuna, po prethodno opisanom postupanju Službe za komunalne poslove.
Imajući u vidu i to da je na svojoj 4. sjednici
Općinsko vijeće Općine Primošten Odlukom o VI.
Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
objavljenoj u „Službenom vjesniku Općine Primošten“
broj 8/17, ukinulo sve odredbe koje su se odnosile na
pojedinačni zahtjev za „0“ kuna sukladno Zakonu o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, pojedinačni zahtjevi za“0“ kuna osobe koja je pristupila
ozakonjenju zgrade u postupku legalizacije odnosno
ozakonjenju bespravno izgrađenih objekata na području Općine Primošten u kojem do dana stupanja na

KLASA: 012-04/18-01/1
UR.BROJ: 2182/02-01-18-3
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Temeljem članka 4. stavka 1. točka 1.Zakona o
komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“ broj,
36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03proč. text, 82/04, 110/04 – Uredba Vlade, 178/04,
38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 2. Odluke o
komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Općine
Primošten„ broj 6/13, 2/14, 3/15, 1/16 i 3/16) i članka 33. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik
Općine Primošten „ broj: 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće
na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018.
godine donosi slijedeću:

ODLUKU
o povjeravanju poslova Komunalnom
poduzeću „Bucavac“ u 2018. godini
1. .Komunalnom poduzeću „ Bucavac „d.o.o. iz
Primoštena povjeravaju se u 2018. godini svi poslovi
koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture, objekata i javnih površina u
vlasništvu Općine Primošten.
2. Svi troškovi koji će nastati uslijed navedenih
radova u točki 1. ove Odluke godinu terete stavke
Proračuna Općine Primošten, prema odgovarajućim
klasifikacijama, sukladno računima i situacijama za
povjerene i izvršene poslove dostavljene od strane Komunalnog poduzeća „ Bucavac„ d.o.o.
3. Ovlašćuje se Načelnik da u ime Općine Primošten sklopi predmetni ugovor kojim će se regulirati
međusobni odnosi sa Komunalnim poduzećem „Bucavac„ d.o.o.
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4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten„.
Klasa: 404-01/18-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Temeljem članka 3. stavku 13..Zakona o komunalnom gospodarstvu(„ Narodne novine“ broj,
36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99,
57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 82/04, 110/04
– Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 i 36/15),
članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima „Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 6/13, 2/14, 3/15,
1/16 i 3/16) i članka 33. Statuta Općine Primošten („
Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj: 3/13 i 5/13)
Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj dana
31. siječnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja poslova
komunalne djelatne usluga parkiranja
„ Bucavcu“ d.o.o. u 2018.
1. Komunalnom poduzeću „ Bucavac „d.o.o. iz
Primoštena povjerava se obavljanje poslova komunalne djelatnosti usluge parkiranja / održavanja i naplate javnih površina u vlasništvu Općine Primošten
označenih kao parkirališta/ na Novoj rivi i u Ulici
bana Josipa Jelačića u Primoštenu u 2018. godini.
2. Komunalna djelatnost usluga parkiranja obuhvaća poslove čišćenja i održavanja parkirališnih
površina, poslove održavanja vodoravne i okomite
signalizacije na javnim parkiralištima , naplatu
parkiranja na Novoj Rivi i Ulici bana Josipa Jelačića
u Primoštenu.
3. Iz cijene komunalne usluge osiguravanju se
sredstva za obavljanje predmetne djelatnosti na način
reguliran Ugovorom s Općinom Primošten.
4. Cjenik usluga parkiranja/ za sat, dnevno, sezonski i mjesečno / na parkiralištima iz točke 1. ove
odluke, za koja je „BUCAVCU“ d.o.o. povjerena
između ostalog i naplata usluga, sukladno članku
21, stavku 1,. Zakona o komunalnom gospodarstvu
obavezno se daje na prethodnu suglasnost Načelniku
Općine Primošten i naknadnu suglasnost Općinskom
vijeću Općine Primošten.

05. veljače 2018.

5. Ovlašćuje se Načelnik da u ime Općine Primošten sa Komunalnim poduzećem „Bucavac„d.o.o.
sklopi Ugovor o povjeravanu poslova usluga parkiranja održavanja i naplate parkirališta u Primoštenu.
Ugovor se sklapa do donošenja nove Odluke o povjeravanju obavljanja poslova predmetne komunalne
djelatnosti.
6. Komunalno poduzeće „BUCAVAC“ d.o.o. dužno je obavještavati godišnje Općinu Primošten o
troškovima i prihodima sukladno računima i situacijama za povjerene a izvršene poslove te Cjeniku
parkiranja, nastalih uslijed navedenih povjerenih mu
poslova iz točke 1. ove Odluke.
7. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku
Općine Primošten„.
Klasa: 404-01/18-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 31. siječnja 2018.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Temeljem članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom(„ Narodne novine“ broj, 36/95,109/95- Uredba,
21/96- Uredba, 70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01,
26/03- proč. text, 82/04, 110/04 – Uredba Vlade,
178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 i 36/15), članka 2. stavka 1. Odluke o komunalnim djelatnostima „Službeni
vjesnik Općine Primošten„ broj 6/13, 2/14, 3/15,
1/16 i 3/16)) i članka 33.Statuta Općine Primošten („
Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3./13 i 5/13
) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

ZAKLJUČAK
o davanju prijedloga „BUCAVCU „ d.o.o.
za Cjenik usluga parkiranja
u 2018. godini
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten predlaže Komunalnom poduzeću „BUCAVAC“ d.o.o. da Cjenik
usluga parkiranja u 2018. godini, gledano u odnosu
na prethodnu 2017. godinu za parkinge na Novoj rivi
i u Ulici bana Josipa Jelačića u Primoštenu u tekućoj
2018. godini ne ostane nepromijenjen na način da se
predlaže probno povećanje cijena usluga parkiranja za
vremenski period od 01. srpnja 2018. do 31. kolovoza
2018. godine da cijena parkiranja u koju je uračunata
stopa poreza na dodanu vrijednost iznosi:

05. veljače 2018.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

- za 1 sat umjesto 15,00 kuna iznosi 20,00 kuna.
Članak 2.
Izuzetak na koje se neće odnositi predloženo povećanje cijene parkiranja iz članka 1 ovog Zaključka
bili bi mještani sa stalnim prebivalištem na citiranim
adresama u Primoštenu za koje bi se osiguralo besplatno parkiralište u Primoštenu.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten„
Klasa: 363-05/18-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-2
Primošten, 31. siječnja 2018. godine

Broj 1 - Stranica 21

Zakona o komunalnom gospodarstvu obavezno se
daje na prethodnu suglasnost Načelniku Općine Primošten i naknadnu suglasnost Općinskom vijeću
Općine Primošten.
5. Ovlašćuje se Načelnik da u ime Općine Primošten sa Komunalnim poduzećem
„Bucavac„d.o.o. sklopi Ugovor o povjeravanu
poslova komunalne djelatnosti tržnice na malo. Ugovor se sklapa do donošenja nove Odluke o povjeravanju obavljanja poslova predmetne komunalne djelatnosti.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

6. Komunalno poduzeće „BUCAVAC“
d.o.o. dužno je obavještavati godišnje Općinu Primošten o troškovima i prihodima sukladno računima i situacijama za povjerene a izvršene poslove te
Cjeniku tržnice na malo, nastalih uslijed navedenih
povjerenih mu poslova iz točke 1. ove Odluke.

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

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

7

Temeljem članka 3. stavku 1. točka 8. ..Zakona o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“
broj, 36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97,
128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 82/04,
110/04 – Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14
i 36/15), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima „Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 6/13,
2/14, 3/15, 1/16 i 3/16) i članka 33. Statuta Općine
Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten „
broj: 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici
održanoj dana 31. siječnja2018. godine donosi:

Klasa: 404-01/18-01/3
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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1. Komunalnom poduzeću „ Bucavac „d.o.o. iz
Primoštena povjerava se obavljanje poslova komunalne djelatnosti tržnice na malo / zelene tržnice
/ na Trgu don Ive Šarića u Primoštenu u 2018. godini

Temeljem članka 3. stavku 1. točka 8. ..Zakona o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“
broj, 36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97,
128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 82/04,
110/04 – Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14
i 36/15), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima „Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 6/13,
2/14, 3/15, 1/16 i 3/16) i članka 33. Statuta Općine
Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten „
broj: 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici
održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

2. Komunalna djelatnost obuhvaća poslove čišćenja i održavanja površina namijenjenih zelenoj tržnici
u Primoštenu uključujućim i poslove davanja u zakup
banka – prodajnog mjesta / metalnog montažnog objekta površine 8,64m2/ za prodaju voća i povrća na
Trgu i naplatu istih.

ODLUKA
o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o.
na Cjenik zakupa prodajnog prostora
na /zelenoj/ tržnici na malo
u 2018. godini

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja poslova
komunalne djelatnosti tržnice
na malo „ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

3. Iz cijene komunalne usluge osiguravanju se
sredstva za obavljanje predmetne djelatnosti na način
reguliran ugovorom s Općinom Primošten.
4. Cjenik o zakupu prodajnog mjesta na zelenoj
tržnici u Primoštenu sukladno članku 21, stavku 1,.

Članak 1.
Općinsko vijeće prihvaća i daje suglasnost Komunalnom poduzeću „BUCAVAC“ d.o.o. na Cjenik zakupa prodajnog prostora na / zelenoj / tržnici na malo u

Stranica 22 - Broj 1
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Primoštenu u 2018. godini koji ostaje nepromijenjen
kao Cjenik iz 2017. godine.
Članak 2.
Cjenik iz članka 1 ove Odluke sastavni je njen dio
i kao takav se nalazi u privitku iste.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten„.
Klasa: 363-05/18-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-18-2
Primošten,n 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Temeljem članka 3. stavku 1. točka 8. ..Zakona o komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“
broj, 36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97,
128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 82/04,
110/04 – Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14
i 36/15), članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima „Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 6/13,
2/14, 3/15, 1/16 i 3/16) i članka 33. Statuta Općine
Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten „
broj: 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi
slijedeću:

ODLUKU
o daljnjem povjeravanju obavljanja poslova
komunalne djelatnosti prijevoza putnika i
robe na području Primoštena
„ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini
1. Komunalnom poduzeću „ Bucavac „d.o.o. iz Primoštena u 2018. godini povjerava se daljnje obavljanje poslova komunalne djelatnosti prijevoza putnika i
robe na području Primoštena „Bucavcu“ d,.o.o..
2. Komunalna djelatnost usluga prijevoza obuhvaća
poslove prijevoza putnika u Primoštenu raspoloživim
električnim vozilom unutar 1km odnosno od 1 do
3km te prijevoza robe električnim vozilom i vozilom
Piaggio do 400kg odnosno do 1000kg na prethodno
navedenim udaljenostima.
3. Iz cijene komunalne usluge osiguravanju se
sredstva za obavljanje predmetne djelatnosti na način
reguliran Ugovorom s Općinom Primošten.
4. Cjenik usluga prijevoza iz točke 1. ove odluke,
za koja je „BUCAVCU“ d.o.o. povjerena između os-

05. veljače 2018.

talog i naplata usluga, sukladno članku 21, stavku
1,. Zakona o komunalnom gospodarstvu obavezno
se daje na prethodnu suglasnost Načelniku Općine
Primošten i naknadnu suglasnost Općinskom vijeću
Općine Primošten.
5. Ovlašćuje se Načelnik da u ime Općine Primošten sa Komunalnim poduzećem „Bucavac„d.o.o.
sklopi Ugovor o povjeravanu poslova usluga prijevoza putnika i robe u Primoštenu kojim će obje strane
regulirati svoje međusobne odnose. Ugovor se sklapa
do donošenja nove Odluke o povjeravanju obavljanja
poslova predmetne komunalne djelatnosti.
6. Komunalno poduzeće „BUCAVAC“
d.o.o. dužno je obavještavati godišnje Općinu Primošten o troškovima i prihodima sukladno računima
i situacijama za povjerene a izvršene poslove te Cjeniku prijevoza, nastalih uslijed navedenih povjerenih
mu poslova iz točke 1. ove Odluke.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten„.
Klasa: 404-01/18-01/4
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Temeljem članka 3. stavku 1. točka 8. ..Zakona o
komunalnom gospodarstvu („ Narodne novine“ broj,
36/95,109/95- Uredba, 21/96- Uredba, 70/97, 128/99,
57/00,129/00,59/01, 26/03- proč. text, 82/04, 110/04
– Uredba Vlade, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14 i 36/15),
članka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima „Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 6/13, 2/14, 3/15,
1/16 i 3/16) i članka 33. Statuta Općine Primošten („
Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj: 3/13 i 5/13)
Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici održanoj dana
31. siječnja 2018. godine donosi slijedeću:

ODLUKA
o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o.
na Cjenik prijevoza putnika i roba
na području Primoštena u 2018. godini
Članak 1.
Općinsko vijeće prihvaća i daje suglasnost Komunalnom poduzeću „BUCAVAC“ d.o.o. na Cjenik prijevoza putnika i roba na području Primoštena u 2018.

05. veljače 2018.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

godini koji ostaje nepromijenjen kao Cjenik iz 2017.
godine.
Članak 2.
Cjenik iz članka 1 ove Odluke sastavni je njen dio
i kao takav se nalazi u privitku iste.
Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit
će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten„
Klasa: 363-05/18-01/3
Ur.broj: 2182/02-01-18-2
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj
94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“
broj 50/2017.) i članka 33. Statuta Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13),
Općinsko vijeće Općine Primošten dana na svojoj redovnoj sjednici održan oj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH
USLUGA PRIKUPLJANJA
MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG
OTPADA NA PODRUČJU
OPĆINE PRIMOŠTEN
Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom o načinu pružanja javnih usluga
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Primošten (u daljnjem tekstu Odluka) utvrđuju se
načini prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada te
povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog
papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) otpada.
Ovom Odlukom utvrđuju se:
- kriteriji obračuna količine otpada
- standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za prikupljanje otpada
- najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima

Broj 1 - Stranica 23

- obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
- područja pružanja javne usluge
- opći uvjeti ugovora s korisnicima
- popis adresa reciklažnih dvorišta i naselja na području
- način provedbe javne usluge i usluge povezane s
javnom uslugom
- provedba Ugovora o korištenju javne usluge i
usluge povezane s javnom uslugom
- način podnošenja prigovora i postupanje po
prigovoru građana
- uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge
- prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedine korisnike usluga
- cijena obvezne minimalne javne usluge
- način određivanja udjela korisnika javne usluge u
slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o
njihovim udjelima
- način određivanja udjela korisnika javne usluge
u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i
pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima
- korištenje javne površine za prikupljanje otpada
- kriteriji za određivanje korisnika usluge u čije
ime Općina preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu
uslugu
- korištenju površina za potrebe kompstiranja
biorazgradivog otpada
- količine krupnog (glomaznog) otpada koji se
preuzima
- ugovorna kazna.
Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila,
problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada
obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog
otpada sukladno propisanim standardima te podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih
korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za
obradu tog otpada.
Davatelj javne usluge, usluge povezane s javnom
uslugom i usluge koje se pružaju na zahtjev korisnika
usluga iz članka 1. ove Odluke je Bucavac d.o.o., Svetog Josipa 7 , 22202 Primošten; OIB: 86484639480, (u
daljnjem tekstu: Davatelj usluge).
Korisnik usluge na području pružanja usluge je
vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela
nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog
dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno
posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom
prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja
usluge.
Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada s korisnicima usluge sadržani su u
Dodatku I. ove Odluke

Stranica 24 - Broj 1
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Kriterij za obračun usluge
Članak 2.
Kriterij za obračun pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada je volumen ugovorenog spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika za
miješani komunalni otpad.
Standardne veličine spremnika
Članak 3.
Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada su: 60 litara, 80 litara, 120
litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara, 5000 litara,
7000 litara.
Standardni spremnici omogućuju pražnjenje
spremnika komunalnim vozilima sa sustavima za podizanje spremnika.
Za dodatno sakupljanje miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koriste
se spremnici - plastične vreće od 120 litara, a za
sakupljanje korisnog otpada koriste se i spremnici plastične vreće od 80 i 120 litara i spremnici od 120
litara do 1100 litara.
Korisnik usluge ima ograničen izbor veličine
spremnika uz uvažavanje broja članova kućanstva i
načina korištenja građevine sukladno Cjeniku usluga.
Najmanja učestalost odvoza otpada
Članak 4.
Najmanja učestalost odvoza za fizičke osobe:
- miješani komunalni otpad svakih 14 dana
- biorazgradivi komunalni otpad svakih 7 dana
- glomazni otpad jednom mjesečno
- korisni otpad jednom mjesečno.
Najmanja učestalost odvoza za pravne osobe:
- miješani komunalni otpad svakih 14 dana
- korisni otpad jednom mjesečno
- odvoz miješanog komunalnog otpada po pozivu u
roku od 7 dana od narudžbe
- odvoz ostalog otpada po pozivu u roku od 7 dana
od narudžbe.
Svi korisnici (fizičke i pravne osobe) moraju miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju
predati barem jedanput. Ukoliko korisnici ne predaju miješani komunalni otpad barem jedanput u
obračunskom razdoblju davatelj usluge ima pravo
naplatiti jednu primopredaju miješanog komunalnog
otpada u obračunskom razdoblju.
Povremeni korisnici (korištenje građevine do 4
mjeseca godišnje, uz predočenje potvrdu o drugom
boravištu, vizi, radnoj dozvoli ili dozvoli boravka u inozemstvu) ne trebaju ispuniti obavezu od jedne primopredaje miješanog komunalnog otpada u obračunskom
razdoblju.
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Iznimno od navedenog, nadležno tijelo Općine Primošten može odrediti da se broj odvoza, na cijelom
području Općine Primošten ili u određenim dijelovima
Općine Primošten uredi na drugačiji način, a sukladno
stvarnim potrebama.
Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
Članak 5.
Obračunsko razdoblje je mjesec dana, račun se
izdaje sa zadnjim danom u mjesecu za protekli mjesec
sa rokom plaćanja 15 dana.
Popis adresa reciklažnih i mobilnih reciklažnih
dvorišta
Članak 6.
Do izgradnje reciklažnog dvorišta koje je prostornim planom Općine Primošten predviđeno na lokalitetu Bojana u Općini Primošten korisnici usluga
mogu koristiti mobilna reciklažna dvorišta. Po izgradnji reciklažnog dvorišta moći će ga koristiti korisnici
iz svih JLS potpisnica Sporazuma o zajedničkom provođenju mjera gospodarenja otpadom.
Lokacije i vrijeme rada mobilnog reciklažnog
dvorišta objavljuje se na web stranici davatelja usluga
(termini sakupljanja).
Odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge
povezane s javnom uslugom
Članak 7.
Svakom korisniku usluge osigurana je mogućnost
odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom
mjestu (na adresi korisnika) te korištenje reciklažnog
dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada.
Odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se
putem standardnih spremnika kod korisnika usluge, na
način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno
od biorazgradivog komunalnog otpada.
Korisnik koji se odluči za kućno kompostiranje
biorazgradivog komunalnog otpada mora osigurati
komposter ili kompostište, te to potvrditi potpisom
izjave da će to raditi sukladno članku 9. Zakona o
održivom gospodarenju otpadom. Davatelj usluge će
sliku kompostera ili kućnog kompostišta i potpisanu
izjavu korisnika držati u svojoj arhivi.
Davatelj javne usluge osigurava korisniku javne
usluge postizanje ciljeva odvojenog sakupljanja 50%
biorazgradivog i reciklabilnog otpada iz miješanog komunalnog otpada.
Volumen spremnika ili vrećice za biorazgradivi i
reciklabilni otpad koje osigurava Davatelj usluge mora
biti proporcionalan učešću u spremniku za miješani
komunalni otpad, odnosno sukladan postotku utvrđenom u prethodnom stavku ovog članka.
Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, tetrapak, metalna ambalaža, staklena ambalaža, tekstil) na
obračunskom mjestu korisnika ili putem EKO OTOKA na javnoj površini ili.
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Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje
glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika
jednom godišnje i/ili u reciklažnom dvorištu odnosno
u mobilnom reciklažnom dvorištu.
Korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada imaju pravo na jedan dodatni besplatni
odvoz glomaznog otpada godišnje za granje i lišće.
Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.
Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće
usluge:
- preuzimanje većih količina miješanog ili biorazgradivog komunalnog otpada od ugovorenih uz
plaćanje troškova sakupljanja i obrada tih količina
- preuzimanje većih količina glomaznog otpada od
ugovorenih količina uz plaćanje sakupljanja i obrade
tih količina.
Obveze davatelja javne usluge i usluge povezane
s javnom uslugom
Članak 8.
Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s
javnom uslugom dužan je:
- osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog
komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada
- označiti spremnik oznakom
- dostaviti korisniku usluge obavijest iz članka 23.
ove Odluke
- preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge,
vodeći računa o tome da oko spremnika ne ostaje razbacan otpad iz spremnika nakon preuzimanja spremnika
- odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu
javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
- osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku
prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se
primopredaja obavlja
- voditi evidenciju o preuzetim količinama otpada
- davatelj usluge je dužan osigurati uvjete kojima
se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik.
Obveze korisnika usluge
Članak 9.
Korisnik usluge je dužan:
- koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju
javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge
- omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini
- postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost
ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko
spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi
zbog mirisa otpada
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- odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi
o komunalnom otpadu i ovoj Odluci
- zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom
obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o
održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o komunalnom otpadu i ovoj Odluci
- predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i
glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog
otpada
- predavati problematični otpad u reciklažno
dvorište ili mobilno reciklažno dvorište
- plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge u skladu sa važećim cjenikom.
- U slučaju otuđenja i/ili oštećenja spremnika od
strane korisnika javne usluge , trošak nabave novog
spremnika snosit će korisnik javne usluge. Ukoliko se
utvrdi suprotno, da je spremnik oštećen od strane davatelja usluge trošak nabave novog spremnika snosit
će Davatelj usluge.
Odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.)
Članak 10.
Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za
kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz
ugovora koje je uzrokovano neočekivanim u nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela,
ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni
neredi i nemiri i sl.
U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju
ili neispunjenja javne usluge, Davatelj usluge će, bez
odgode obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih
stranica/sredstava javnog informiranja o njihovom
nastupanju.
Odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
Članak 11.
Prigovori i reklamacije podnose se Davatelju usluga koji ih rješava na sljedeći način:
1. Prigovor – korisnik usluge podnosi prigovor Davatelju usluga čije povjerenstvo razmatra prigovor, a
rješenje odnosno odgovor na prigovor daje se u pisanom obliku
2. Reklamacija - ukoliko korisnik usluge nije zadovoljan odgovorom na svoj prigovor, piše reklamaciju koju rješava povjerenstvo u kojoj je uz davatelja
usluga prisutan i član iz udruge za zaštitu potrošača,
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a rješenje odnosno odgovor na reklamaciju daje se u
pisanom obliku u roku od 30 dana od zaprimanja.
Odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje
javne usluge
Članak 12.
Davatelj usluge svim korisnicima osigurati će uvjete za pojedinačno korištenje spremnika za sakupljanje svih vrsta otpada.
Ukoliko nije moguće pojedinačno korištenje javne
usluge, davatelj usluga omogućiti će korisnicima zajedničko korištenje javne usluge.
Odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja
javne usluge za pojedinog korisnika usluge
Članak 13.
Prihvatljivim dokazom izvršenja usluge smatra se
digitalna evidencija davatelja usluge putem računala
kojom se evidentiraju sakupljene količine miješanog
komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, glomaznog otpada i korisnog otpada (papir, plastika, ostali korisni otpad) i problematični otpad sukladno posebnim propisima.
Evidencija sadrži i sve podatke o korisniku usluge,
obračunskom mjestu, datum i vremenu sakupljanja otpada te koordinate mjesta sakupljanja otpada dobivenih digitalnim putem.
Korisnik usluge može na zahtjev dobiti ispis evidencije odvoza otpada.
Uz digitalnu evidenciju proces sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada može se snimati i kamerama što je dodatni dokaz o izvršenju javne usluge.
Odredbe o cijeni obvezne minimalne javne
usluge
Članak 14.
Obvezna minimalna javna usluga je dio javne
usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav
sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju
svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene
načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne
usluge.
Cijena obavezne minimalne javne usluge pokriva
sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom osim troškova obrade miješanog komunalnog
otpada.
Cijena obavezne minimalne javne usluge definira
se za ugovoreni volumen spremnika za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.
Način određivanja udjela korisnika javne usluge
u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i
koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima
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Članak 15.
Ukoliko korisnici usluga koji koriste zajednički
spremnik ne dogovore udjele o korištenju zajedničkog spremnika kao kriterij određivanja udjela korisnika
javne usluge primjenjivati će se broj članova domaćinstva za fizičke osobe, a broj zaposlenih za pravne osobe.
Članak 16.
Pravnim osobama – korisnicima javne usluge Davatelj javne usluge ne osigurava spremnike za odvojeno prikupljanje reciklabilnog i biorazgradivog otpada.
Pravna osoba – korisnik javne usluge može s Davateljem javne usluge sklopiti poseban ugovor za prikupljanje reciklabilnog i biorazgradivog otpada.
Odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada
Članak 17.
Javna površina koristi se samo za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog
otpada i to javna površina ispred obračunskog mjesta
korisnika.
Javna površina koristi se i za privremeni smještaj
mobilnog reciklažnog dvorišta.
Glomazni otpad ne smije se sakupljati na javnim
površinama, osim granja koje se sakuplja u sklopu
usluge sakupljanja glomaznog otpada.
Na javnim površinama nije dozvoljeno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada.
Kriterij kojim se korisnici mogu potpuno ili
djelomično odnosno privremeno osloboditi od
plaćanja usluge
Članak 18.
Isporučitelj usluge može korisnika usluge privremeno osloboditi od plaćanja usluge ukoliko:
- korisnik ne koristi uslugu zbog devastiranog,
neizgrađenog, ne uvjetnog objekta
- korisnik nema u cijelosti izgrađen i funkcionalan
stambeni objekt u smislu ne postojanja priključka struje i vode odnosno ukoliko korisnik ne živi ni privremeno ni trajno u navedenom objektu
- ako se radi o socijalno ugroženom građaninu –
korisnicima minimalne naknade RH po prilaganju
zamolbe korisnika usluge za oslobađanjem od plaćanja usluge koju je za to opravdao vjerodostojnim ispravama-potvrdama nadležnih tijela kojim se utvrđuje
takav status
Prava iz prethodnog stavka ovog članka korisnik
može ostvariti na temelju pismenog zahtjeva kojemu
je korisnik dužan priložiti potrebnu dokumentaciju,
ovisno o situaciji: zapisnik o očevidu od strane Komunalnog odijela Općine Primošten kojim se utvrđuje status nekretnine, potvrdu-rješenje nadležnog tijela
koji se dokazuje socijalni status.
Dokumentacija vrijedi za tekuću godinu, nakon
čega je korisnik dužan obnoviti zahtjev.
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Odredbe o količini glomaznog otpada koji se
preuzima u okviru javne usluge
Članak 19.
Svaki korisnik ima pravo na jedan odvoz glomaznog
otpada godišnje maksimalno do 3 m3 godišnje. U terminu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom
mjestu korisnika može se predati i elektronički otpad,
odjeća, obuća i gume. Uvjet za besplatni odvoz su svi
podmireni računi prema Davatelju usluge u roku dospijeća.
Korisnici javne usluge sakupljanja biorazgradivog
otpada imaju pravo na još jedan besplatan odvoz glomaznog otpada sa obračunskog mjesta za granje i lišće
maksimalno do 3 m3. Korisnici usluge sakupljanja
biorazgradivog otpada mogu sami odlučiti koje vrste
otpada će predati u sklopu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu, ali maksimalno sveukupno do 6 m3. Uvjet za besplatni odvoz biorazgradivog otpada su svi podmireni računi prema Davatelju
usluge u roku dospijeća.
Korisnik usluge može glomazni otpad i/ili granje i
lišće samostalno dovesti u reciklažni centar i/ili kompostanu besplatno do maksimalnih količina utvrđenih
u stavcima 1. i 2. ovog članka.
Korisnik usluge može predati i veće količine
glomaznog otpada i/ili granja i lišća od maksimalnih
dopuštenih u sklopu javne usluge, ali uz dodatnu naplatu sukladno cjeniku davatelja usluge.
Nekretnina koja se trajno ne koristi
Članak 20.
Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina
za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten ili
pisanog očitovanja vlasnika nekretnine i dostavljene
potvrde o isključenju uređaja za potrošnju električne
energije i vode od strane ovlaštenog pružatelja navedenih usluga.
Korisnik usluge može umjesto potvrde o isključenju uređaja za potrošnju dostavljati i godišnji (polugodišnji) obračun potrošnje električne energije te ako je
potrošnja u prethodnom razdoblju bila manja od 6 kw
onda se nekretnina smatra nekorištenom za naredni
period od vremena predanog obračuna (polugodišnje
ili godišnje).
Iznimno davatelj usluge prihvatit će, prvi put samo
pisano očitovanje vlasnika nekretnine o trajnom nekorištenju nekretnine, a korisnik usluge mora u roku od 6
mjeseci dostaviti obračun potrošnje električne energije
kojim mora dokazati da je potrošnja električne energije manja od 6 kw za obračunsko razdoblje. Ukoliko
korisnik usluge ne dokaže da je potrošnja bila manja
od 6 kw u obračunskom razdoblju, davatelj usluge ima
pravo na retroaktivnu naplatu za proteklo razdoblje
cijene minimalne javne usluge za proteklo razdoblje.
Izjava o načinu korištenja javne usluge
Članak 21.
Korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju javne
usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Izja-
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va sadržava sve podatke sukladno članku 14. Uredbe
o komunalnom otpadu, a sam sadržaj i izgled Izjave
propisan je dodatkom II. ove Odluke.
Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju javne
usluge dva primjerka Izjave s potpisom korisnika
usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana
zaprimanja Izjave.
Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave, korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak
Izjave u roku od 8 dana od dana zaprimanja.
Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak
iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu
sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom
Odlukom.
Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak
iz Izjave koji je naveo davatelj javne usluge (stupac:
prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:
- kad se korisnik usluge ne očituje o podacima i ne
dostavi Izjavu u roku od 15 dana
- kad više korisnika usluge koristi zajednički
spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut
dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika
na način da zbroj svih udjela čini jedan, tada se primjenjuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog
spremnika koji je odredio davatelj javne usluge.
Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja
javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u
roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena,
kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka
iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se
primjenjivati namjeravana promjena.
Ugovor o korištenju javne usluge
Članak 22.
Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge
Izjavu ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili
zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju
miješanog komunalnog otpada u slučaju kad korisnik
usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.
Za postojeće korisnike usluge smatra se da je ugovor potpisan, ako je javna usluga već korištena u proteklom razdoblju ili ako je korisnik usluge zaprimio na
korištenje spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada.
Bitne sastojke Ugovora čine Odluka, Izjava, Opći
uvjeti usluge i Cjenik javne usluge.
Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u Odluku, Izjavu, Opće uvjete usluge i
Cjenik javne usluge prilikom sklapanja i izmjene i/ili
dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.
Općina Primošten i Davatelj usluge dužni su putem
sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi, za korisnika
usluge prikladan način, osigurati da je korisnik usluge,
prije sklapanja Ugovora ili izmjene i/ili dopune Ugovora, upoznat s propisanim odredbama koje uređuju
sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i
pravnim posljedicama.
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Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj
stranici objaviti i održavati poveznice na mrežne
stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, digitalnu presliku
Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu
podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog
propisa kojim se uređuje zaštita potrošača.
Obavijest o prikupljanju otpada
Članak 23.
Davatelj usluga će do 20. 12. tekuće godine korisnicima usluge dostaviti obavijest o prikupljanju otpada za sljedeću kalendarsku godinu. Obavijest će biti
objavljena i putem mrežnih stranica davatelja usluge
(termini sakupljanja).
Obavijest mora sadržavati:
1. plan s datumima primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i
reciklabilnog komunalnog otpada s okvirnim vremenom primopredaje otpada
2. lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta
3. lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta
4. lokaciju i radno vrijeme kompostane, sortirnice i
centra za ponovnu uporabu
5. plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada
u okviru javne usluge
6. uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji
kompostira biootpad
7. uputu o postupanju s miješanim komunalnim
otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom
8. kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za
preuzimanje komunalnog otpada na zahtjev korisnika
usluge
9. uputu o preuzimanju komunalnog otpada na
zahtjev korisnika usluge.
Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu
Članak 24.
Davatelj usluge dužan je voditi digitalnu evidenciju koja sadrži sljedeće podatke o korisniku usluge:
- ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke
osobe – obrtnika, OIB
- podaci o obračunskom mjestu (adresa)
- popis primopredaja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, glomaznog
otpada korisnika usluge po obračunskom razdoblju
- popis izjavljenih prigovora korisnika usluge.
Za svako obračunsko mjesto vode se sljedeći podaci:
- oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu,
naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe dodatnu
oznaku
- podatak o korištenju nekretnine na obračunskom
mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi)
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- datum zaprimanja zadnje Izjave
- vrsta i količina spremnika s pripadajućim oznakama
- udio korisnika usluge u korištenju spremnika
- datum i broj primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju sukladno volumenu spremnika i broju pražnjenja
- korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta
- adresa reciklažnog dvorišta odnosno mobilnog
reciklažnog dvorišta
- datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice
korisnika usluge, ključni broj otpada propisan posebnim propisom kojim se uređuje katalog otpada i masa
preuzetog otpada u reciklažnom dvorištu.
Za korištenje usluge preuzimanja glomaznog otpada vode se sljedeći podaci:
- korisnik usluge, datum preuzimanja glomaznog
otpada u okviru javne usluge
- korisnik usluge, datum zahtjeva i datum
preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev korisnika
usluge.
Podaci iz evidencije o preuzetom otpadu za korisnika usluge moraju biti dostupni na uvid korisniku
usluge na njegov zahtjev.
Poslovanje davatelja javne usluge
Članak 25.
U cijenu javne usluge su uključeni, osim troškova
propisanih člankom 33. stavkom 4.
Zakona o održivom gospodarenju otpadom i sljedeći troškovi:
- nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada
nastalog u kućanstvu
- prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge
- prijevoza i obrade biorazgradivog komunalnog
otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge
- vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u
vezi s javnom uslugom.
Suglasnost na cjenik javne usluge
Članak 26.
Zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik sadrži:
- prijedlog cjenika s obrazloženjem
- procjenu iznosa prosječnog računa sukladno
prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio dužan
platiti davatelju javne usluge u obračunskom razdoblju
- izjavu osobe odgovorne za zastupanje davatelja
javne usluge da je prijedlog cjenika u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom
o komunalnom otpadu i Odlukom
- prijedlog datuma početka primjene cjenika.
Zahtjev za izmjenu cjenika sadrži i važeći cjenik, podatak o postotku promjene cijene u odnosu na
važeću cijenu te razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem.

05. veljače 2018.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Broj 1 - Stranica 29

Davatelj javne usluge objaviti će suglasnost na cjenik u Službenom vjesniku Općine Primošten te obavijestiti
korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika u roku od 30 dana prije dana primjene cjenika.
Načelnik Općine Primošten daje suglasnost na prijedlog cjenika, odnosno njegove izmjene i dopune, te je
obavezan prije davanja suglasnosti provjeriti da li je prijedlog cjenika usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom.
Načelnik Općine Primošten dužan se je očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti.
Ako se načelnik ne očituje u roku iz prethodnog stavka smatra se da je suglasnost dana.
Obračun cijene javne usluge
Članak 27.
Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i
Uredbi o komunalnom otpadu.
Strukturu cijene javne usluge čini cijena:
1. cijena obavezne minimalne javne usluge
2. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
3. cijena ugovorne kazne
Formula za izračun cijene javne usluge:
Cijena javne usluge određuje se prema izrazu:
CJU = C+CMJU+UK
CJU – cijena javne usluge
C – cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
CMJU – cijena obvezne minimalne javne usluge
UK – cijena ugovorne kazne
Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
Davatelj usluge obračunava korisniku javne usluge cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada razmjerno količini predanog otpada u obračunskom razdoblju , pri čemu su kriteriji količine otpada u
obračunskom razdoblju volumen spremnika otpada i broj pražnjenja spremnika.
Iznos jedinične naknade utvrđuje se za litru otpada.
Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada određuje se prema izrazu:
C = JCV x BP X U
C - cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama sukladno
cjeniku
BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju sukladno podacima
u evidenciji
U – udio korisnika usluge u korištenju spremnika
Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i
obračunsko razdoblje.
Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene su nekretnine koje se trajno ne koriste, odnosno korisnici
usluga u skladu s člankom 18. ove Odluke.
Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan
(U=1).
Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim
sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.
Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad
se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.
Za korištenje većih spremnika (od 1100 l do 7000 l) pravne osobe mogu ugovoriti cijenu po odvozu, a u cijenu su uključeni svi troškovi.
Davatelj javne usluge obvezan je za pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću, cjenikom javne usluge
odrediti kategorije ovisno o njihovoj djelatnosti.

Stranica 30 - Broj 1

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

05. veljače 2018.

Za pravne subjekte koji uz osnovnu djelatnost imaju više dodatnih djelatnosti – objekata u najmu, koncesija
na plaže itd. sve se kategorije zbrajaju osim objekata u podnajmu za koje je najmoprimac preuzeo obvezu plaćanja.
Cijena ugovorne kazne
Članak 28.
Ukoliko korisnik javne usluge postupa protivno Ugovoru te se ne pridržava odredbi ove Odluke i Općih
uvjeta usluge (Dodatak I ove Odluke), Davatelj javne usluge ima pravo obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.
Iznos ugovorne kazne određen za pojedino postupanje definira se razmjerno troškovima uklanjanja posljedica
takvog postupanja.
Ugovorna kazna
odlaganje otpada u ne
pripadajuće spremnike
uništenje spremnika Davatelja
javne usluge

odjavljena javna usluga, a
dokazano je da se nekretnina
koristi
ili
nekretnina se ne koristi ali nije
dostavljen dokaz - obračun
potrošnje električne energije
odabranog isporučitelja
namjerno oštećivanje i skidanje
barkod naljepnica i RFID-a
(čipova)

Opis mjera za utvrđivanje
ugovorne kazne
vizualnim zapažanjem
prilikom obavljanja javne
usluge
vizualnim zapažanjem
prilikom obavljanja javne
usluge

Iznos ugovorne
kazne u kn (bez
PDV-a)
200,00
250,00 – 80 l
200,00 – 120 l
300,00 – 240 l
2.000,00 – 1100 l

očitanjem mjernih uređaja
za potrošnju električne
energije i vode/vizualnim
zapažanjem prilikom
obavljanja javne usluge
ili
uvidom u evidenciju
korisnika javne usluge
vizualnim zapažanjem
prilikom obavljanja javne
usluge

450,00

56,00

Izvješće o radu davatelja javne usluge
Članak 29.
Davatelj javne usluge je dužan predati Izvješće o radu davatelja javne usluge na obrascu koji objavljuje
Agencija na svojim mrežnim stranicama u rokovima i sadržajem sukladno Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.
Davatelj javne usluge je dužan izvješće o radu podnijeti i Općinskom vijeću Općine Primošten do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada
Članak 30.
Općina Primošten svjesna je obaveza smanjenja količina miješanog komunalnog otpada i eventualne obaveze
plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a koja naknada se obračunava
u rokovima i na način propisan člankom 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.
Nadzor provođenja Odluke
Članak 31.
Nadzor nad provedbom ove Odluke reguliran je Odlukom o komunalnom redu Općine Primošten.
Viša sila

Članak 32.
Davatelj usluge neće se smatrati odgovornim za kašnjenje u ispunjavanju ili neispunjavanju obaveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidljivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su
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radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi,
lokalni ili nacionalni neredi i nemiri. U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjavanju ili neispunjavanju obaveza, davatelj usluge će bez odgode o nastupu
takvih okolnosti obavijestiti korisnike usluga putem
mrežnih stranica te se ispunjenje obaveza davatelja
usluga odgađa za vrijeme trajanja takvih slučaja više
sile.
Početak primjene Odluke
Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Davatelj javne usluge obvezan je ovu Odluku i
Opće uvjete, kao sastavni dio Odluke, objaviti na svojoj mrežnoj stranici u roku od 8 dana od dana donošenja.
Sve okolnosti koje mogu nastati u vezi pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada, a koje okolnosti nisu bile poznate
u trenutku donošenja ove Odluke, dužan je svojim
općim aktom urediti Davatelj javne usluge u skladu sa
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.
Članak 34.
Stupanjem na snagu ove Odluke Davatelj javne
usluge obvezan je donijeti cjenik javne usluge, u za to
predviđenom zakonskom roku.
Cjenik javne usluge stupa na snagu 1. studenog
2018. godine, do kojeg je datuma Davatelj javne
usluge, sukladno članku 25. st.2. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, u obvezi uspostaviti i
koristiti i dio evidencije koji se odnosi na dokaz izvršenja javne usluge.
Članak 35.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na javnu uslugu sakupljanja biootpada stupaju na snagu u trenutku
izgrađenosti objekta za obradu tog otpada, odnosno u
trenutku stjecanja uvjeta za obradu tog otpada, osim
odredbi članka 14. stavka 2. koje se odnose na kućno
kompostiranje i koje odredbe stupaju na snagu danom
stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 36.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na korištenje reciklažnog dvorišta i mobilnih dvorišta stupaju
na snagu u trenutku izgrađenosti objekta odnosno,
u trenutku stjecanja uvjeta za korištenje reciklažnog
dvorišta i nabave opreme – mobilnih dvorišta.
Članak 37.
Davatelj usluge obvezan je ispuniti uvjete naplate
odvoza otpada po volumenu sukladno ovoj Odluci na
cijelom području Općine Primošten najkasnije do 1.
11. 2018. godine.
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Članak 38.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od
dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 363-05/18-01/1
Urbroj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
DODATAK 1
OPĆI UVJETI UGOVORA O KORIŠTENJU
JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA
MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)
Uvodne odredbe
Članak 1.
Definicije i termini korišteni u ovim Općim uvjetima odgovaraju definicijama i terminima korištenim
u Odluci.
Ovim Općim uvjetima utvrđuju se međusobni odnosi Davatelja javne usluge i korisnika javne
usluge, koji proizlaze iz Ugovora, odnosno pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od strane
Davatelja javne usluge korisniku javne usluge na području pružanja javne usluge.
Primjena Općih uvjeta
Članak 2.
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike
koji zaključe Ugovor s Davateljem javne usluge.
Članak 3.
U slučaju kad odredbe Ugovora upućuju na primjenu pojedinih odredaba ovih Općih uvjeta, odredbe
Općih uvjeta postaju sastavni dio Ugovora.
Korisnik javne usluge je upoznat sa sadržajem ovih
Općih uvjeta i pristaje na njihovu primjenu.
Ugovaranje javne usluge
Članak 4.
Korisnici javne usluge javnu uslugu ugovaraju zaključenjem Ugovora sukladno Odluci.
Ugovor se smatra sklopljenim:
1. kad korisnik javne usluge dostavi Davatelju
usluge Izjavu ili
2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zapri-
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manja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog i reciklabilnog otpada u slučaju kad korisnik
javne usluge ne dostavi Davatelju javne usluge Izjavu.
Zaključenjem Ugovora korisnik javne usluge
pristaje na primjenu odredbi ovih Općih uvjeta.
Ugovori s korisnicima javne usluge zaključuju se
na neodređeno vrijeme.
Članak 5.
Cijena javne usluge utvrđuje se cjenikom javne
usluge kojeg donosi i mijenja Davatelj javne usluge
sukladno odredbama Odluke.
Korisnik javne usluge je dužan plaćati cijenu javne
usluge utvrđenu cjenikom javne usluge.
Članak 6.
Cijenu javne usluge korisnici javne usluge plaćaju na temelju mjesečnih računa koji im Davatelj javne
usluge ispostavlja svaka dva mjeseca kad i nastaje obveza plaćanja. Korisnik se obvezuje podmiriti račun u
roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja. U
slučaju zakašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne
kamate u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.
Prava i obveze ugovornih strana
Članak 7.
Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge imaju
prava i obveze utvrđene Odlukom, Ugovorom i ovim
Općim uvjetima.
Članak 8.
Korisnik javne usluge (novi korisnik) dužan je 8
(osam) dana prije početka korištenja usluge obavijestiti Davatelja javne usluge o početku korištenja javne
usluge (stjecanje vlasništva nekretnine).
Davatelj javne usluge i korisnik javne usluge
(vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela
nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog
dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno
posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom
prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja
usluge) sklapaju Ugovor na način utvrđen ovim Općim
uvjetima. Radi otklanjanja svake sumnje, pisani oblik
ugovora nije pretpostavka nastanka ugovornog odnosa između Davatelja javne usluge i korisnika javne
usluge, a niti pretpostavka valjanosti nastalog ugovora
posebice u slučajevima kada se usluga od strane Davatelja javne usluge izvršava, a korisnik javne usluge
neopravdano odbija potpisati Ugovor tj. dostaviti Izjavu.
Postojeći korisnik javne usluge u slučaju bilo kakvih promjena podataka vezanih uz ugovorni odnos,
a koje utječu na međusobne odnose između Davatelja
javne usluge i korisnika javne usluge dužan je iste prijaviti Davatelju javne usluge najkasnije u roku od 8
(osam) dana od dana nastale promjene pisanim putem
(elektronički). Korisnik javne usluge obvezan je
obavijestiti Davatelja javne usluge u roku od 8 (osam)
dana o prestanku korištenja nekretnine (stan, kuća,
poslovni prostor). Prestanak korištenja nekretnine
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glede korištenja javne usluge prijavljuje se na obrascu
zahtjeva Davatelja javne usluge.
Prilikom stjecanja, odnosno prestanka statusa
korisnika javne usluge, isti je navedeni status dužan
dokazati vjerodostojnim ispravama i dokumentacijom koji su navedeni, prilikom ispunjavanja službenih
obrazaca Davatelja javne usluge, kao prilog.
Članak 9.
Osim u slučaju promjene vlasništva nekretnine te
razloga utvrđenog u čl. 13. Uredbe, korisnik javne
usluge ne može otkazati Ugovor; tj. sve dok koristi
javnu uslugu dužan je plaćati cijenu javne usluge sukladno obračunu Davatelja javne usluge.
Završne odredbe
Članak 10.
U slučaju nesuglasja ili kontradiktornosti između
Ugovora ili ovih Općih uvjeta, vrijedit će odredbe
Ugovora.
Ukoliko bilo koja odredba Ugovora i/ili Općih uvjeta jest ili postane ništava, nevaljana ili neprovediva,
to neće utjecati na ostatak Ugovora odnosno Općih
uvjeta, te će se ostatak Ugovora odnosno Općih uvjeta
primjenjivati u najvećem mogućem opsegu dozvoljenim zakonom. U tom slučaju, ugovorne strane će bez
odgode ponovno utvrditi odgovarajuću odredbu koja
će zamijeniti takvu ništavu, nevaljanu ili neprovedivu
odredbu, a koja nova odredba će biti najbliža namjeri
ugovornih strana koju su imali prilikom dogovaranja
ništave, nevaljane ili neprovedive odredbe.
Neizvršavanje bilo kojeg prava danog ugovornoj
strani na temelju Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta neće
se smatrati odricanjem takve ugovorne strane od tog
prava. Bilo kakvo odricanje od prava danog ugovornoj
strani na temelju ovog Ugovora i/ili ovih Općih uvjeta
mora biti dano izričito i u pisanom obliku.
Raskid ili prestanak Ugovora ne utječe na njegove
odredbe za koje je izričito ili implicirano određeno da
stupaju na snagu ili se nastavljaju primjenjivati i nakon raskida ili prestanka Ugovora.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve eventualne sporove koji proizlaze iz ili su u svezi Ugovora,
pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne
uspiju, spor će se riješiti pred stvarno i mjesno nadležnim sudom.
Na Ugovor i ove Opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo te će se u skladu s time isti dokumenti
tumačiti.
Članak 11.
Ovi Opći uvjeti mijenjaju se na način koji je
određen za njihovo donošenje.
____________________
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten
(« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i
5/13), članka 18. Odluke o davanju na korištenje javne
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površine ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09, 6/11 i „Služben i vjesnik Općine Primošten 1/15) i članka 9. Odluke o naknadama za korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko –
kninske županije“ broj 4/11, 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 2/12, 3/12,5/13, 1/14, 1/15 i 1/16)
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA
KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN
ZA 2018.
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o raspisivanju natječaja o davanju na korištenje javnih
površina na području Općine Primošten za 2018. godine.
2. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika da raspiše natječaj iz točke 1. ove Odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“..
Klasa: 372-05/18-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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 svojoj 5.sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

ZAKLJUČAK
o neprihvaćanju Zapisnika 1. sjednice
Skupštine „Bucavac„ d.o.o.
s odlukama iz privitka
1.Općinsko Vijeće Općine Primošten ne prihvaća Zapisnik 1. sjednice Skupštine „Bucavca„ d.o.o. od dana
22. siječnja 2018. godine uključujući i planove na koje je zatražena a nije dobivena suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten a konkretno se odnosi na :
- Financijski plan Komunalnog poduzeća „ Bucavac“ d.o.o. za 2018. i
- Plan nabave komunalnog poduzeća „Bucavac“ d.o.o za 2018. .
2. Neprihvaćeni Zapisnik 1. sjednice uključujući citirane planove iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su
njegov dio i kao takvi nalazi se u privitku istog.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:400-02/18-01/01
Ur.broj:2182/02-01-18-4
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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 svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

VII. Izmjene i dopune
Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu
Članak 1.
U Planu nabave Općine Primošten za 2017. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/17, 3/17,
4/17, 6/17, 7/17 i 8/17 ) mijenja se i dopunjuje članak 8. tako da redni broj EV-NAB 99/17 mijenja na način kako
glasi:
Redni broj: EV - NAB 99/17
a/Predmet nabave: Prethodni radovi za II Izmjene i dopune UPU šireg područja naselja
Primošten
Procijenjena vrijednost nabave: 28.000,00 kuna
b/ Predmet nabave: II Izmjene i dopune UPU šireg područja naselja Primošten
Procijenjena vrijednost nabave: 68.000,00 kuna
U nastavku plana iza dosadašnjeg rednog broj: EV – NAB 104/17 nastavlja se narednim rednim brojevima
kako slijedi:
Redni broj: EV – NAB 105/17
Predmet nabave: 10.800 tona tucanika, jalovine i tampona
za potrebe Općine Primošten u 2018.godinu
Procijenjena vrijednost nabave: 194.400,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 106 /17
Predmet nabave: nabava cementa i kamenih ploča i cementa za nastavak
uređenja šetnice / potez Bilo – Dolac/
Procijenjena vrijednost nabave: 194.400,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 107 /17
Predmet nabave: nabava keteringa
Procijenjena vrijednost nabave: 30.000,00 kuna
Redni broj: EV – BAG 108 /17
Predmet nabave: nabava građevinskih radova u Ulici Rupe
Procijenjena vrijednost nabave:130.802,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 109/17
Predmet nabave: nabava radova probijanja dvije dionice puta Rupe –
Glavičica ukupne dužine 450m
Procijenjena vrijednost nabave: 78.750,00 kuna
Redni broj: EV - BAG 110/17
Predmet nabave: nabava radova probijanja poljskog puta na potezu od Juritin
maslina u pravcu Luketinih u duljini cca 1000m i širini 4m
Procijenjena vrijednost nabave: 60.000,00 kuna
„ 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 kuna
bez obveze sklapanja ugovora, tako što se iza dosadašnjeg broja 103. nastavlja slijedećim brojevima kako u
nastavku slijedi:
104. nabava iskolčenja pomoćnih zgrada na Gaju.......................................................................... 1.750,00 kn
105. nabava iskolčenja dijela šetnice / 2 puta/- Tepli bok .............................................................. 6.000,00 kn
106. nabava,dobava i montaža 4 rasvjetna stupića Dekor
/za Ulicu Josipa bana Jelačića u Primoštenu............................................................................ 7.140,00 kn
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107. izrada Procjene rizika od velikih nesreća................................................................................ 8.000,00 kn
108. servis prigodne novogodišnje rasvjete................................................................................... 4.215,00 kn
109. nabava, dobava i montaža KORS stup 4m
/na brdu i Bilo s popratnim radovima/ ................................................................................ 16.860,00 kn
110. objava Božićne i novogodišnje čestitke.................................................................................. 2.800,00 kn
111. stručni nadzor nad izvođenjem elektroinstalaterskih radova
na objektu pomoćne građevine.............................................................................................. 2.700,00 kn
112. stručni nadzor nad izvođenjem elektroinstalaterskih radova
na objektu pomoćne građevine.............................................................................................. 6.500,00 kn
113. nabava stručnih časopisa za rad JUO...................................................................................... 5.363,67 kn
114.prigodni glazbeni program za domjenku................................................................................. 1.600,00 kn
Članak 2.
U članku 9. mijenja se i dopunjuje podatak koji se odnosi na početak postupka javne nabave i planiranog
trajanja nabave male i velike vrijednosti na način kako u nastavku slijedi:

Ev.
br

predmet
nabave

proc.vr
nabave
u kn.

vrsta
sklapa li plan. poč
postupka se ug. Ili
post.
nabave
okv. sp.

1.nabava električne
otvoreni
energije
postupak
800.000,00 kuna

Okv.. 29.12..
sporazum
/roba/

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

JN-1/17
R048, 027

Ovaj Plan nabave objavljuje se na internetskim stranicama Općine Primošten i „Službenom vjesniku Općine
Primošten a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.
Klasa: 400-08/17-01/1
Ur.broj:2182/02-01-18-8
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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, Klasa: 023-01/18-02/1; Urbroj: 2182/02-02-181 od dana 18.siječnja 2018. godine koji će biti objavljen u „Službenom vjesniku Općine Primošten„ u prvom
narednom broj 1/18, Općinsko Općine Primošten na svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja
2018. godine donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika
o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten,
Klasa: 023-01/18-02/1; Urbroj: 2182/02-02-18-1 od dana 18. siječnja 2018. godine
1.Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost na Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka
jednostavne nabave Općine Primošten, KLASA: 023-01/18-02/1; Urbroj: 2182/02-02-18-1 od dana 18. siječnja
2018. godine
2. Pravilnik iz točke 1. ove Odluke sastavni je njen dio i kao takav nalazi se u privitku iste.

Stranica 36 - Broj 1
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3. Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 023-01/18-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-18-1/1
Primošten, 31. siječnja 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 5. Zakona
o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ 120/16), članka 3.
Pravilniku o planu nabave , registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (
„Narodne novine“ 101/17) i članka 45. Statuta Općine
Primošten ( Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj
3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten na
svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja2018. godine donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnost na Plan nabave
Općine Primošten,
za 2018.godinu
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o davanju suglasnosti na Plana nabave Općine
Primošten za 2018. godinu, Klasa: : 400-08/18-02/1;
Urbroj: 2182/02-02-18-1 od dana 18. siječnja 2018.
godine
2. Plan nabave 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“.

02-17-2 od dana 10. studenog 2017. godine Općinsko
vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja.2018. godine donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnost na
Sporazum o suradnji na projektu razvoja širokopojasne infrastrukture sljedeće
generacije bespovratnim sredstvima EU na
područje Šibensko kninske županije,
Klasa: 740-06/18-02/05;
Urbroj: 2182/02-02-18-1
od dana 04. siječnja 2018.
1.Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost na Sporazum o suradnji na projektu razvoja širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije
bespovratnim sredstvima EU na područje Šibensko
kninske županije sklopljen između Šibensko kninske
županije i Općine Primošten između svih ostalih gradova i općina na području navedene županije, Klasa: 740-06/18-02/05; Urbroj: 2182/02-02-18-1 „ Primošten, 04. siječnja 2018.“
2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke,
potpisnici Sporazuma utvrđuju da imaju zajednički
interes surađivati u razvoju širokopojasnog pristupa
čime povećavaju vjerojatnost uspješne Aplikacije za
bespovratna sredstva EU čime postižu veću ekonomsku održivost projekta. Unutar Operativnog PROGRAMA „ Konkurentnost i kohezija 2014-2010 „ ( u
nastavku OPKK) unutar prioritetne osi 2.
3. Sporazum i Ugovor iz točke 1. ove Odluke sastavni je njen dio i kao takav nalazi se u privitku iste.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 740-06/18-02/08
UR.BROJ: 2182/02-01-18-1/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine

Klasa: 400-08/18-02/1
Ur.broj:2182/02-01-18-1/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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 sukladno Pravilniku o
provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten, KLASA: 023-01/17-02/1; Urbroj: 2182/02-

05. veljače 2018.
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten („
Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 3/13 i 5/13 )
sukladno Zaključku o prihvaćanju financiranja uređenja građevinskog zemljišta („ Službeni vjesnik Općine
Primošten“ broj 8 /15 Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja
2018. godine donosi:

05. veljače 2018.
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ODLUKU
o davanju suglasnosti na
Sporazum o financiranju uređenja
građevinskog zemljišta
Klasa: 740-06 17-02 61;
Urbroj: 2182 02-02-17-1
od dana 23. studenog 2017. godine
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o davanju suglasnosti na Sporazum o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, Klasa: 740-06
17-02 61; 2182 02-02-17-1 od dana 23. studenog
2017. godine kojim Općina Primošten i „CASTA
ADRIA“d.o.o. iz Splita, Trg braće Radića 15, uređuju svoje međusobne odnose na inicijativu Investitora kao novog vlasnika nekretnina na predjelu Bilo
označenih kao č. z. 15696/44 i č.z 15696/430, obje
.k..o Primošten, ukupne površine 5272m2 .

započne rednim brojem 15, stavlja zarez i nastavlja
dosadašnjim nizom brojeva tako da izmijenjena točka
2.d. treba da glasi:
„d) odbijaju se zahtjevi ad/ 15., 32., 48. i 68;“
2. Sve ostale odredbe osnovne Odluke ukoliko nisu
u suprotnosti sa ovom Izmjenom i dopunom Odluke
ostaju i dalje na snazi.
3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 363-05/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-06/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

2. Sporazum 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: 740-06 18-03 /1;
Ur.bro2182 02-02-18-2/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

19

Na temelju Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni vjesnik Općine Primošten broj: 1/13, 7/13,
1/14, 2/14, 3/14 i 6/17) i članka 33. Statuta Općine
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj
3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten na
svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja
2018. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o pojedinačnim
zahtjevima za oslobađanje od plaćanja
komunalnog doprinosa
u sklopu postupka legalizacije
1. Općinsko vijeće Općine Primošten mijenja se
i dopunjuje Odluku o pojedinačnim zahtjevima za
oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u sklopu postupka legalizacije („Službeni vjesnik Općine
Primošten“ broj: 8/15) na način što se pod točkom
2.a. iz popisa usvojenih zahtjeva briše redni broj 15
pa se istim rednim brojem dopunjuje popis točke 2.d.
na način da dosadašnji citirani niz odbijenih zahtjeva
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PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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, Klasa: 023-01/18-02/1;
Urbroj: 2182/02-02-18- 1 od dana 18.siječnja 2018.
godine koji će biti objavljen u „Službenom vjesniku Općine Primošten„ u prvom narednom broj 1/18,
Općinsko Općine Primošten na svojoj redovnoj 5.
sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
o nabavi iskopa temelja i izradi
kameno betonskog suhozida s armaturom
na šetnici u pravcu Bilo – Dolac
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o nabavi iskopa temelja i izradi kameno betonskog
suhozida s armaturom na šetnici u pravcu Bilo – Dolac
u dužini od 51m, visini 1,3m i debljini od 0,50m/
Predmetni radovi podrazumijevaju slijedeće stavke
a/ i b/:
a/- iskop 14m temelja dimenzija 60x60,
- izrada 14m armirano betonskog temelja sa armaturom fi 14 dimenzija 60x60
- izrada kameno betonskog suhozida u dužini
14,40m, visini 1,8m i debljini 0,50m sa armaturom
mrežom fi 8 i fugiranjem 26m2 te
b/- iskop 51m temelja dimenzija 50x40,
- izrada 51m armirano betonskog temelja sa armaturom fi 14 dimenzija 50x40
- izrada kameno betonskog suhozida u dužini 51m,
visini 1,3m i debljini 0,50m sa armaturom mrežom fi
8 bez fugiranja 66,30m2.
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2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove Odluke i ponudi Obrta „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika,
113. brigade A26; , OIB: 59524068221, službeno zaprimljenoj dana 08. siječnja 2018. pod rednim brojem pošiljke 64, Općina Primošten izravno naručuje radove iz točke 1. ove Odluke i prihvaća ponudu navedenog Izvođača
po cijeni od 84.681,00.kuna (slovima: osamdesetčetiritisućešestoosamdesetjednukunu) bez PDV-a odnosno po
ukupnoj cijeni sa uključenim PDV-om u iznosu od 105.851,25 kuna(slovima stopettisućaosamstopedesetjednukunudvadesetpetlipa) na način da predmetna nabava uključuje građevni materijal.
3. Sredstva za financiranje predmetne nabave osigurava Proračun Općine Primošten.
4. Općinsko vijeće Općine Primošten suglasno je da Načelnik Općine Primošten i Obrt „ANTE“ Vl. Miro
Klarić iz Šibenika, međusobne odnose reguliraju posebnim ugovorom
5. Ugovori iz točke 4. Odluke objavit će se u Tablici sklopljenih ugovora Općine
Primošten koja je javno objavljena na službenoj stranici općine: www.primosten.hr,
U roku od 8 dana od dana sklapanja konkretnog ugovora a koji će se
kao takav naknadno proslijediti
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa:363-05 /18-02/7
Ur.broj: 2182/02-01-18-4
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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 svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

II Izmjene i dopune Odluke o davanju suglasnosti
na preostale donacije, sponzorstva i isplaćene jednokratne novčane naknade
tijekom 2017. godine
1.Općinsko vijeće donosi Odluku kojom daje suglasnost na preostale donacije i sponzorstva isplaćene tijekom
tekuće godine temeljem Odluka Načelnika a nastavno na prethodne Odluke o davanju suglasnosti Općinskog
vijeća na donacije, sponzorstva i novčane naknade isplaćene tijekom 2017. godine („Službeni vjesnik Općine
Primošten“ broj 4/17, 5/17, 6/17 i 7/17 ) na način da se istoimena Odluka mijenja i nadopunjuje tako da se
iza dosadašnjeg posljednjeg pobrojanog u popisu donacija /sponzorstva nije bilo/nastavlja:
DONACIJE:
/Ugovori o donaciji/
25.10. 2017. Ekonomska škola Šibenik
26.10.2017. Udruga građana Općine Primošten „ KRČ“
27.10. 2017. Institut za razvoj i inovativnost mladih
10.11.2017. Dječji vrtić Općine Primošten
10.11.2017. Dječji vrtić Brat Sunce
22.11.2017. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog
rata RH Podružnica ŠKŽ –Šibenik
27.11.2017. Caritas Župa Sv. Ante Knin
27.11.2017. Udruga umirovljenika Općine Primošten
19.12. 2017. Srednja strukovna škola Šibenik
19.12.2017. Udruga građana Općine Primošten „ KRČ“

1.000,00 kn
10 .000,00 kn
5.000,00 kn
4.000,00 kn
1.150,00 kn
750,00 kn
1.000,00 kn
8.125,00 kn
1.000,00 kn
7.500,00 kn
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JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI:
Margita Furčić
Kata Miliša
Marin i Ana Hu8ljev
Valentina Petran

5.000,00 kn
2.000,00 kn
5.000,00 kn
1.000,00 kn

2. Naprijed pobrojana sredstva odnose se na isplate tijekom tekuće 2017. godine zaključno s danom održavanja ove sjednice.
Podaci se redovito ažuriraju i objavljeni su u Sklopu Registra ugovora, dostupnog 24 sata javnosti na uvid na
službenoj stranici Općine Primošten: www.primosten.hr
3.Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 402-08/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-5
Primošten, 31, siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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 svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluke i Ugovore o nabavi jednostavne vrijednosti
tijekom 2017. godine
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o davanju suglasnosti na nabave jednostavnih vrijednosti odnosno na Odluke i Ugovore u postupcima koji su privedeni kraju do dana održavanja ove sjednice
predstavničkog tijela na način kako u nastavku slijedi:
UG. br. 70 / koji ispravno glasi/
Redni broj: EV – NAB 76/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja šetnice u duljini 450m na potezu Tepli Bok od 700m
2. Datum sklapanja: 16. rujna 2017. godine
3. Iznos bez PDV-a: 154.800,00 kuna
4. Razdoblje za koje je sklopljen: 60kalendarskih dana
5. Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena, Rupe 5B
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG.br.86
Redni broj: EV - BAG 94/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi ugradnji ukrasnih rasvjetnih stupova tip Primošten na Potezu šetnice od
Bau bara prema Teplom boku
2. Datum sklapanja: 13. studenog 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 216.520.kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG.br.87
Redni broj: EV - BAG 95/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi ugradnji rasvjetnih stupova tip Primošten na potezu
Bilo šetnica uvala do kraja uvale Bilo
2. Datum sklapanja: 13. studenog 2017.
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3. Iznos bez PDV-a: 149.470.kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 88
Redni broj: EV - BAG 96/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga stručnog nadzora radovima na šetnici Lungo
/ u sektoru Pr. 21¸- Pr. 25/ mare
2.Datum sklapanja; 17. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 16.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom perioda izvođenja nadziranih radova
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „BCDE“ d.o.o. iz Splita, Hrvatske mornarice I/J
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 89
Redni broj: EV - BAG 98/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga prijevoza robe i usluge rada dizalicom na šetnici Bilo - Dolac
2.Datum sklapanja; 17. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 90.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „GRACIN TRANSPORT“ Obrta za prijevoz
Vl. Maste Gracin iz Primoštena, Bilo , Lokvica 2
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 90
Redni broj: EV – NAB 99/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor za izradi II. Izmjena i dopuna UPU šireg područja naselja
„PRIMOŠTEN“ („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 01/12 i 04/1¸7)
2.Datum sklapanja: 2. studenog2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 68.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o iz Zagreba, Tomislavova 11,
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 91
Redni broj: EV – NAB 100/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi elektroinstalaterskih radova za pomoćne građevine
/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/
2. Datum sklapanja: 22. studenog 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 110.552,00.kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 92
Redni broj: EV - BAG 101/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi stručnog nadzora nad radovima građevinsko obrtničkim i instalacijama
vodovoda i odvodnje pomoćnih građevina, obrtničkih radova
te nabavi instalacija vodovoda i odvodnje
2.Datum sklapanja; 13. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 25.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom izvođenja nadziranih radova
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.iz Šibenika, Žaborička 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 93
Redni broj: EV - BAG 102/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor za nabavku lož ulja
2.Datum sklapanja; 22 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 23.184,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
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5.Subjekt s kojim je sklopljen:„TROMILJA BENZIN“ d.o.o iz Lozovca , Tromilja 1/a
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 94
Redni broj: EV – NAB 103/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o pripremi promo materijala spomenika Gospe od Loreta
/autorski zaštićen i intelektualno vlasništvo Općine Primošten/
2.Datum sklapanja: 29. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 22.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o iz Zagreba, Tomislavova 11,
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 95
Redni broj: EV – NAB 104/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o poslovnoj suradnji
2.Datum sklapanja: 30. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Županijski radio Šibenik “ d.o.o u stečaju iz Šibenika,
Obala palih omladinaca 4 / zast. po stečajniom upravitelju Ivanu Rude/
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 96
Redni broj: EV – BAG 106 /17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi cementa i kamenih ploča i cementa za nastavak
uređenja šetnice / potez Bilo – Dolac/
2.Datum sklapanja; 14. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 88.815,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom 2018. u više navrata po potrebi tijekom 6mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put 2
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 97
Redni broj: EV – BAG 107 /17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi keteringa
2.Datum sklapanja; 18. prosinca 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Z.U.T.O. „ARKADA“ iz Splita, Podstrana Poljičkih knezova 13
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 98
Redni broj: EV – BAG 108 /17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinskih radova u Ulici Rupe
2.Datum sklapanja; 07. prosinca 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 130.802,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ GRADITELJ“ iz Drniša , Badanj, Dičaci 7
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 99
Redni broj: EV – NAB 109/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja dvije dionice puta Rupe –Glavičica
ukupne dužine 450m
2.Datum sklapanja: 19. prosinca 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 78.750,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena, Rupe 5B
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
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UG. br.100
Redni broj: EV - BAG 110/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja poljskog puta na potezu od Juritin
maslina u pravcu Luketinih u duljini cca 1000m i širini 4m
2.Datum sklapanja; 19. prosinca 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 60.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl. Stipe Gruja iz Šibenika, Petra Preradovića 26
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
2. Odluke i Ugovori citirani u točki 1. ove Odluke sastavni su njen dio i kao takvi nalaze se u privitku iste.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: 330-01/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-4
Primošten, 31. siječnja 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

23

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, Klasa: 023-01/18-02/1; Urbroj: 2182/02-02-181 od dana 18.siječnja 2018. godine koji će biti objavljen u „Službenom vjesniku Općine Primošten„ u prvom
narednom broj 1/18, Općinsko Općine Primošten na svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja
2018. godine donosi:

Izmjenu i dopunu Odluke
o izradi monografije „Primošten - Gospa od Loreta“

1.Općinsko vijeće Općine Primošten mijenja i dopunjuje točku 2.g. svoje prethodne Odluke o izradi monografije „ Primošten - Gospa od Loreta ( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 7/17) tako što zbog PVC
vakumiranja svake monografije pojedinačno koji nije bio ugovoren u startu, umjesto prethodno navedenog iznosa / od 34.300,00 kuna uvećanog za PDV/ , stvarni trošak odgovara cijeni od 34.800,00 kuna ( slovima: tridesetčetiritisućekuna ) uvećanoj za PDV odnosno ukupnoj cijeni s PDV-om od 43.500,00 kuna ( slovima:
četrdesettritisućepetstokuna.
2.Sve ostale odredbe osnovne Odluke ukoliko nisu u suprotnosti sa ovom Izmjenom i dopunom Odluke
ostaju i dalje na snazi.
3.Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“
Klasa:033-01 /17-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-1/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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, Klasa: 023-01/18-02/1;
Urbroj: 2182/02-02-18- 1 od dana 18.siječnja 2018.
godine koji će biti objavljen u „Službenom vjesniku Općine Primošten„ u prvom narednom broj 1/18,
Općinsko Općine Primošten na svojoj redovnoj 5.
sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:
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Općinsko Općine Primošten na svojoj redovnoj 5.
sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

Izmjenu i dopunu
Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog
domjenka uoči predstojećih blagdana
Božića i Nove 2018. godine

Izmjenu i dopunu
Odluke o promociji monografije
„Primošten - Gospe od Loreta“

1.Općinsko vijeće Općine Primošten mijenja i
dopunjuje točka 2. Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči predstojećih blagdana
Božića i Nove 2018. godine Loreta ( „Službeni vjesnik
Općine Primošten“ broj 8/17) tako što se briše dio
teksta „ za cca 30-ak uzvanika“ i navodi podatak „ za
cca 150 uzvanika“ u prostoru Hotela ZORA u Primoštenu tako da izmijenjena točka 2. treba da glasi:

1.Općinsko vijeće Općine Primošten mijenja i
dopunjuje točku 4. Odluke o pripremi i organizaciji
službene promocije monografije „ Primošten - Gospa
od Loreta ( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj
8/17) tako što umjesto navedenog podatka „ VAVA“
d.o.o. ispravno treba pisati Agencija za komercijalnu
djelatnost“ d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 31 te se
dodaje stavak 2. koji glasi:

„Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da organizira domjenak, odredi termin u mjesecu. prosincu
tekuće godine i mjesto na kojem će se održati domjenak za cca 150 uzvanika, radi promocije monografije „Primošten – Gospe od Loreta“ i zajedničkog okupljanja, druženja, dužnosnika, službenika i
zaposlenika komunalnih poduzeća i ustanova kojima
je Općina Primošten osnivač“.

„Sukladno utvrđenom u stavku 1. ove točke i stvarno nabavljenom potrebnom materijalu odobrava se
trošak izrade istog maksimalno do 10.000,00 kuna (
slovima: desettisućakuna).“

2. Briše se dosadašnja točka 3. Odluke tako da
izmijenjena i dopunjena treba da glasi:

2.Sve ostale odredbe osnovne Odluke ukoliko nisu
u suprotnosti sa ovom Izmjenom i dopunom Odluke
ostaju i dalje na snazi.
3.Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“
Klasa:380-01 /17-02/2
Ur.broj: 2182/02-01-18-1/1
Primošten, siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

„ U sklopu ovlaštenja iz točke 2. ove Odluke, općina će izravno sukladno članku 5. stavka 2. točke b.
Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 8/17) i posebnim Odlukama Načelnika
Općine Primošten naručiti usluge keteringa te usluge
glazbenika Krešimira Španje.“
3.Sve ostale odredbe osnovne Odluke ukoliko nisu
u suprotnosti sa ovom Izmjenom i dopunom Odluke
ostaju i dalje na snazi.
4.Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“
Klasa: 610-04/17-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-1/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
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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, Klasa: 023-01/18-02/1;
Urbroj: 2182/02-02-18- 1 od dana 18.siječnja 2018.
godine koji će biti objavljen u „Službenom vjesniku Općine Primošten„ u prvom narednom broj 1/18,

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,
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150/11, 144/1219/13 – proč. tekst , 137/15- Ispr. i
123/17), sukladno Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom („ Narodne novine“ broj: 94/13 i 73/17) i
članku 33.Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik
Općine Primošten broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće
Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana
31. siječnja 2018.godine donosi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja Općine Primošten
za 2017. godinu
1.Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća Izvješće o provedbi Plana gospodarenja Općine Primošten
za 2017. godinu, Klasa: 351-01/18-03/1; Urbroj:
2182/02-01-18-2 od dana 28. siječnja 2018. godine,
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, sve sukladno službenoj Obavijesti RH Šibensko
kninske županije Upravnog odjerla za zaštitu okoliša
i komunalne poslove Klasa: 351-01/18-01/1; Urbroj:
2182/1-15-18-1 „ Šibenik, dana 05. siječnja 2018.
godine zaprimljenoj dana 17. siječnja 2018. godine
pod rednim brojem pošiljke 152.
2.Godišnje izvješće i službena obavijest nadležnog
odjela ŠKŽ iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su
njegov dio i kao takvi nalaze se u privitku istog.
3.Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 351-01/18-03/1
UR.BROJ: 2182/02-01-18-2/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine
„ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,
150/11, 144/1219/13 – proč. tekst , 137/15- Ispr. i
123/17) i članka 33.Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten broj 3/13 i 5/13) Općinsko
vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj
dana 31. siječnja 2018.godine donosi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluke
19. sjednice Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Općine Primošten
1.Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća
Zapisnik i Odluke 19. sjednice Upravnog vijeća

05. veljače 2018.

održane dana 13. prosinca 2017. godine uključujući
i Odluke povodu objavljenih natječaja za radna mjesta za dva izvršitelja za radno mjesto odgojitelja/ice
predškolske djece na određeno vrijeme Marije Škaro
– zamjene do povratka Anice Skorić i Kristine Radić
na određeno vrijeme do 30.06. 2018. godine.
2.Zapisnik sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran
u točki 1. ovog Zaključka uključujući i Odluku o primanju u radni odnos na određeno vrijeme sastavni su
dio ovog Zaključka i kao takvi nalaze se u privitku
istog.
3.Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 601-02/17-03/01
UR.BROJ: 2182/02-01-17-27/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst, 137/15- Ispr. i
123/17) i članka 33.Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten broj 3/13 i 5/13) Općinsko
vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj
dana 31. siječnja 2018.godine donosi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluke
20. sjednice Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Općine Primošten
1.Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća
Zapisnik i Odluke 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten održane dana 17. siječnja
2018. godine uključujući i odluke redom kako slijede:
- Odluku o godišnjem popisu i osnivanju popisnih
povjerenstava „ U Primoštenu, 19. prosinca 2017.“ uključujući Odluku o popisu i imenovanju povjerenstva
za popis imovine i obveza, KLASA: 406-08/17-01/01
UR.BROJ: 2182/1-12/5-1-1-17-1 od dana 19. prosinca
2017. godine;
- Izvještaja o obavljenom popisu sa stanjem na
dan 31.12.2017. godine, KLASA: 406-08/17-01/02
UR.BROJ: 2182/1-12/5-1-1-17-1 od dana 31. prosinca
2017. godine te
- O Odluku o potrebi raspisivanja natječaja za radno mjesto ravnateljice / reizbor od 0d dana 04. travnja
2018. godine/.
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2.Zapisnik sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran u točki 1. ovog Zaključka uključujući i pobrojane
Odluke sastavni su dio ovog Zaključka i kao takvi
nalaze se u privitku istog.
3.Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 601-02/18-03/01
UR.BROJ: 2182/02-01-18-1/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst, 137/15- Ispr.
i 123/17 ) i članka 33.Statuta Općine Primošten
(Službeni vjesnik Općine Primošten broj 3/13 i 5/13)
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018.godine donosi:

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje I. Rebalansa
Dječjeg vrtića Općine Primošten
za 2017. godinu
1.Općinsko vijeće Općine Primošten prima na
znanje I. Rebalans Dječjeg vrtića Općine Primošten
za 2017. godinu za kojim se prema kazivanju Korisnika proračunskih sredstava ukazala potreba prilikom
uvida u realizaciju plana za 2017. službeno zaprimljen dana 19. siječnja 2018. godine pod rednim brojem
pošiljke 175.
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Na temelju članka 34.Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi (Narodne novine ,broj 10/97,
107/07 i 94/13), članka 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, 19/13 – proč.
tekst , 137/15- Ispr. i 123/17 ) i članka 33.Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten“ ,broj3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja
2018. godine donosi

Zaključak
o primanju na znanje izbora novog člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Općine Primošten
1.Općinsko vijeće Općine Primošten prima na
znanje prijedlog Upravnog vijeća ustanove Dječji
vrtić Općine Primošten za razrješenje dužnosti Gabrijele Grubišić dosadašnjeg člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika te izbor
Marije Bilić Savić za novog člana Upravnog vijeća
iz reda odgojitelja i stručnih suradnika, KLASA:
601-06/18-01-01 UR.BROJ: 2182/1-12/5-1-2-18-1 od
dana 17. siječnja 2018. godine.
2. Odluka citirana iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je njegov dio i kao takva nalazi se u privitku istog.
3.Sukladno navedenom u točki 1. ovog zaključka, Općinsko vijeće donijet će III. Izmjenu i dopunu
Rješenja o izboru članova Upravnog vijeća Ustanove
Dječji vrtić Općine Primošten.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 601-02/18-03/01
UR.BROJ: 2182/02-01-18-1/2
Primošten, 31. siječnja 2018. godine

2. I Rebalans Dječjeg vrtića Općine Primošten citiran u točki 1. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka i kao takav nalazi se u privitku istog.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

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

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

KLASA: 601-02/18-03/02
UR.BROJ: 2182/02-01-18-1/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 38.., 39. i 40.Zakona o ustanovama (Narodne novine ,broj 76/93, 29/97, 47/99 – Ispr.
i 35/08), članka 34.Zakona o predškolskom odgoju
i naobrazbi (Narodne novine ,broj 10/97, 107/07 i
94/13) i članka 33.Statuta Općine Primošten (Službeni
vjesnik Općine Primošten“ broj3/13 i 5/13) Općinsko
vijeće Općine Primošten na svojoj 5 sjednici održanoj
dana 31. siječnja 2018. godine donosi
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III Izmjene i dopune
Rješenja o izboru članova Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtić Općine Primošten
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primošten mijenja i dopunjuje Rješenje o izboru članova Upravnog vijeća Ustanove
Dječji vrtić Općine Primošten „ Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 7/15, 1/1¸7 i 7/17 tako što u tekstu
dosadašnjeg članka 1. umjesto prethodno imenovane predstavnice Gabrijele Grubelić pod rednim brojem 4. ad
treba pisati Marije Bilić Savić koja je netom novomenovana predstavnica iz reda odgojitelja i stručnih suradnika. Sukladno navedenom izmijenjeni članak 1. sada glasi:
U Upravno vijeće Ustanove Dječji vrtići Općine Primošten imenuju se:
1. Davorka Skorin - predsjednica Upravnog vijeća
/predstavnica Osnivača/
2. Emil Perkov - član Upravnog vijeća
/predstavnik Osnivača/
3. Anita Perkov - član Upravnog vijeća
/predstavnica Osnivača/
4. Marija Bilić Savić - član Upravnog vijeća
/predstavnica odgojitelja/
5. Katarina Pancirov - član
/predstavnica roditelja - skrbnika/
Članak 2.
U njegovim preostalim dijelovima dosadašnje Rješenje ostaje nepromijenjeno.
Članak 3.
III. Izmjena i dopuna Rješenja o izboru članova Upravnog vijeća Ustanove Dječji vrtić Općine Primošten
stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“. .
Klasa:021-05/17-01/1
Ur.broj:2182/02-01-18-4
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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 svojoj 5.-oj redovnoj sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine, donosi sljedeći:

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
na području Općine Primošten
za 2018. godinu
I. UVODNE ODREDBE
1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2018. godinu
(u daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:
a) plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom,
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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 – 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.
II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA 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 2018. 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 1.092.537,30 kuna.
Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja predviđa se potrošiti 15.000,00 kuna.
Za kapitalna ulaganja/šetnica/predviđa se potrošiti 2.000.000,00 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 750.000,00 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..........................................................................500.000,00 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
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,
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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 redom od Splita prema
Šibeniku: 1. Plaža Marina Lučica, 2. Plaža Josipa Bana Jelačića, 3. Plaža ispod Trga Don Ive Šarića (Madrač), 4.
Plaža Popažo (iza zida od stare rive), 5. Plaža Mala Raduča, 6. Plaža Velika Raduča, 7. Plaža Podadrage, 8. Plaža
Tepli bok, 9. Plaža Dolac, 10. Plaža Bila Lučica, 11. Plaža Bilo.
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., 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 Marina Lučica
- Plaža Tepli bok
- plaža Popažo (iza zida s. r.)
- plaža Bila Lučica			
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
- Plaža Marina Lučica
15. Djelatnost sa sredstvima jumping mogu se obavljati na mikrolokaciji:
- Plaža Mala Raduča
- Plaža Madrač
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VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

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. Da li će neki zahtjevi biti odobreni ili ne te
koliko će brojčano koncesijskih zahtjeva odnosno
djelatnosti biti odobreno za pojedinu mikrolokaciju
(uz ispunjavanje formalnih uvjeta) ovisi o diskrecijskoj odluci Vijeća za dodjelu koncesijskih koje će pri
donošenju odluke uzeti u obzir konfiguraciju mikrolokacije, gustoću razmještaja drugih sadržaja, uopće
potrebe za tom djelatnošću, potrebama i željama lokalnog stanovništva (dosadašnje učestale pritužbe
na buku, pretjeranu blizinu sadržaja objektu u kojem građanin živi/kojeg koristi, dosadašnje učestale
pritužbe građana na rad i ponašanje podnositelja zahtjeva, na ometanje vrste i blizine sadržaja objektu u kojem građanin živi/kojeg koristi isl. (Nacrt i fotografije
sadržaja će se Vijeću prethodno podastrijeti, jednako
kao i zainteresiranim građanima, posebice onima čiji
su objekti u blizini mikrolokacija na koje podnositelji
zahtjeva pretendiraju).
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: 934-01/18-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-18-2
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
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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 Primošten“ broj: 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće
Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana
31. siječnja 2018. god, donosi:

II. izmjene i dopune
Godišnjeg plana upravljanja pomorskim
dobrom na području Općine Primošten
za 2017. godinu
Članak 1.
U Godišnjem Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2017. godinu
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“, br. 3/17 i 4/17)
mijenja se točka II: PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM na način da ista
sada glasi:
„ 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 763.716.00 kuna.
Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
predviđa se potrošiti 5.106,20 kuna.
Za kapitalna ulaganja /šetnica/ predviđa se potrošiti
1.059.928,68 kuna.“
Članak 2.
Točka III. SREDSTVA ZA REDOVITO 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
533.148,00 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 240.127,50 kuna.
d) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja
na području Općine Primošten 293.020,50 kuna.”

Stranica 50 - Broj 1
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Ovaj Godišnji plan stupa na snagu 8. dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 934-01/17-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-18-4
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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 svojoj
redovnoj 5.sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018.
godine donosi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim
dobrom na području Općine Primošten
za 2017. godinu
1.Općinsko Vijeće Općine Primošten prihvaća Izvješće Općinskog Načelnika Općine Primošten o
izvršenju GodišnjeghPlana upravljanja pomorskim
dobrom na području Općine Primošten za 2017. godinu , Klasa: Klasa: 934-01/18-02/3; Ur.broj: 2182/0202-18-1od dana 30. siječnja 2018. godine
2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je
njegov dio i kao takvo nalazi se u privitku istog.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 934-01/18-02/3
Ur.broj: 2182/02-02-18-1/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnost na
Sporazum Klasa: 740-06/18-02/08;
Urbroj: 2182/02-02-18-1
od dana 22 prosinca 2017.
i
Ugovor o prodaji nekretnine
Klasa: 740-06/18-02/07;
Urbroj: 2182/02-02-18-1
od dana 08. siječnja 2018
1.Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost na Sporazum sklopljen između Mate Pancirov
i Općine Primošten Klasa: 740-06/18-02/08; Urbroj:
2182/02-02-18-1 od dana 22 prosinca 2017m, kojim
Općina Primošten kupuje a dotični prodaje dio nekretnine čest.zem. 985 k.o. Primošten za 47544/58800
dijela, koji Sporazum je ovjeren kod Javnog bilježnika Nevenke Nakić iz Šibenika, A. Starčevića 5, pod
brojem, OV-530/2018 „ Šibenik, 16.01.2018.“.
2.Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost na Ugovor o prodaji nekretnine sklopljen između
Ante Mikelin pok. Josipa i Jose Mikelin pok. Jure s
jedne strane i Općine Primošten s druge strane, Klasa: 740-06/18-02/07; Urbroj: 2182/02-02-18-1 od
dana 08. siječnja 2018 kojim Općina Primošten kupuje a dotični prodaju svaki po ½ dijela nekretnine
čest.zem. 978/2 k.o. Primošten, koji ugovor je ovjeren
kod Javnog bilježnika Nevenke Nakić iz Šibenika,
A. Starčevića 5, pod brojem OV-374/2018 „ Šibenik,
11 .01.2018.“i brojem OV-326/2018 „ Šibenik, 18
.01.2018.“..
3. Sporazum i Ugovor iz točke 1. i 2. ove Odluke
sastavni su njen dio i kao takvi nalazi se u privitku iste.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine
Primošten“.
KLASA: 740-06/18-02/08
UR.BROJ: 2182/02-01-18-1/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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 sukladno Pravilniku o
provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten, KLASA: 023-01/17-02/1; Urbroj: 2182/0202-17-2 od dana 10. studenog 2017. godine Općinsko

05. veljače 2018.
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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

05. veljače 2018.
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Primošten „broj 3/13 i 5/13) i sukladno Pravilniku o
provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten, KLASA: 023-01/17-02/1; Urbroj: 2182/0202-17-2 od dana 10. studenog 2017. godine Općinsko
vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnost
na Ugovor o pružanju poštanskih usluga
Broj: DP-02-026217/17-1
1.Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost na Ugovor o pružanju poštanskih usluga
Broj: DP-02-026217/17-1
2. Ugovor 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: 023-01/17-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-18-3/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

37

Na temelju Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“ broj 120/16), članka 33. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten „broj
3/13 i 5/13 Općinsko vijeće Općine Primošten na
svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja
2018. godine donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnost na ANEX
Ugovora o opskrbi električnom energijom
kupca Broj: RWE-16500
1.Općinsko vijeće Općine Primošten daje suglasnost na Anex Ugovora o opskrbi električnom
energijom kupca Broj: RWE-16500 „ u Zagrebu,
04.01¸.2018.“

Broj 1 - Stranica 51

KLASA: 023-01/17-02/1
UR.BROJ: 2182/02-01-18-3/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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 svojoj
5.sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine
donosi:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Programa mjera suzbijanja
patogenih mikroorganizama, štetnih
člankonožaca (arthropoda) i štetnih
glodavaca čije je planirano, organizirano
i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije
od javnozdravstvene važnosti
za Općinu Primošten u 2018. godini
1.Općinsko Vijeće Općine Primošten usvaja Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama,
štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca
čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
od javnozdravstvene važnosti za Općinu Primošten u
2018. godini službeno zaprimljena na protokol JUO
Općine Primošten dana 8. siječnja pod redni brojem
pošiljke 52.
2.Program mjera Zavoda za javno zdravstvo
Županije Šibensko kninske Odjel epidemiologije „
Primošten, siječanj 2018. godine“ iz točke 1.ovog
Zaključka sastavni je njegov dio i kao takav nalazi se
u privitku istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:601-07/18-01/01
Ur.broj:2182/02-01-18-4
Primošten, 31. siječnja 2018. godine

2. Anex Ugovora iz točke 1. ove Odluke sastavni
je njen dio i kao takav nalazi se u privitku iste.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

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

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“, broj 91/96, 68/98,
137/99- Odluka USRH, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09,153/09, 143/12, 152/14 i 81/15proč. tekst) I članka 33.Statuta Općine Primošten
(«Službeni vjesnik Općine Primošten«, broj 3/13 i
5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten, na svojoj
6. sjednici, održanoj dana 31. siječnja 2018. godine,
donosi:

Izmjenu i dopunu Odluke o prodaji
dijela čest. zem. 19666/4 k.o. Primošten
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Izmjeni i dopuni Odluke o čest. zem. 19666/4 k.o. Primošten
( „ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 7/17) kojom u cijelosti zamjenjuje svoju prethodnu Odluku na
način da Općina Primošten odustaje od prodaje dijela
čest. zem. 19666/4 k.o. Primošten u površini od 38m2
, označen slovima: „A.,B.,C.,D.“ “, prikazanog u skici
„GEODETSKIH MJERENJA „ d.o.o. iz Šibenika, A,.
Starčevića 7, izrađenoj od strane ovlaštenog inženjera
geodezije Ivica Hoba.
2.Sukladno utvrđenom u točki 1 ove Izmjene i
dopune Odluke, sve odredbe prethodne Odluke brišu
se i kao takve stavljaju van snage.
3.Obvezan preduvjet prodaje konkretnog dijela
nekretnine stvarno je vlasništvo iste na strani prodavatelja . U konkretnom slučaju, po donošenju i objavi
prvotne odluke došlo se do saznanja da nije riječ o
vlasništvu Općine Primošten pokazalo se da je stvarni
vlasnik i posjednik fizička osoba.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa: 740-15/17-03/14
Ur.broj: 2182/02-01-18-3
Primošten, 31. siječnja 2018.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Općine Primošten
broj 1/13, 7/13, 1/14, 2/14, 3/14, 6/17 i 8/17“) i članka 33. Statuta Općine Primošten(„Službeni vjesnik
Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13), Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 5. sjednici
održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

05. veljače 2018.

ODLUKU
o prihvaćanju zahtjeva „Bucavac “ d.o.o.
i „ Primošten odvodnja“ d.o.o.
i
cjelokupnom oslobađanju od
obveze plaćanja komunalnog doprinosa
1.Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća
zajednički zahtjev „Bucavac “ d.o.o. i „ Primošten
odvodnja“ d.o.o. za oslobađanje od obveze plaćanja
komunalnog doprinosa.
2.Podnositelji zahtjeva- komunalna poduzeća kojima je Općina Primošten osnivač i 100%-tni vlasnik, u cijelosti se oslobađaju od plaćanja komunalnog
doprinosa za zajedničku poslovno komunalnu servisnu
građevinu kojoj su Investitori „Bucavac“ d.o.o. i
„Primošten odvodnja“ d.o.o., oba iz Primoštena, oba
Sv. Josipa 7, Predmetnu zgradu planira se početi rekonstruirati i dograditi na čest. zem. 2131/1 odnosno
novoformiranoj čestici , 2131/1 k.o. Primošten, sve
sukladno Građevinskoj dozvoli RH Šibensko – kninske županije Upravnog odjela za prostorno uređenje
i gradnju KLASA: UP/I -361-03/17-01/000130; URBROJ: 2182/1– 16-17-0005 „Šibenik , 26.10. 2017.
godine / izvršnoj dana 23. studenog 2017. godine/.
3.Sukladno utvrđenom u točki 1. ove Odluke, zadužuje se ovlašteni Službenik JUO Općine Primošten
da komunalna poduzeća „Bucavac “ d.o.o. i „ Primošten odvodnju“ d.o.o. obavijestiti o oslobađanju od
plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu od 100 %
kao i da donese i dostavi im na dokaziv način odgovarajuće rješenje o komunalnom doprinosu.
4. Zajednički zahtjev iz točke 1. ove Odluke nalazi
se u privitku ove Odluke i kao takav predstavlja njen
sastavni dio.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom vjesniku Općine Primošten«
Obrazloženje
Dana 18. siječnja 2018. godine Općini Primošten
zajedno su se obratili „Bucavac “ d.o.o. i „ Primošten
odvodnja“ d.o.o. oba iz Primoštena, Sv. Josipa 7“
zahtjevom za oslobađanje od plaćanja komunalnog
doprinosa, Klasa. 361-01/18-01/01; Ur.broj: 314-182, zaprimljenim pod službenim brojem 177, tražeći
od Općinskog vijeća Općine Primošten da se očituje
u svezi oslobađanja plaćanja za poslovno komunalnu
servisnu građevinu koja se planira početi rekonstruirati i dograditi na čest. zem. 2131/1 odnosno novoformiranoj čestici , 2131/1 k.o. Primošten, sve sukladno Građevinskoj dozvoli RH Šibensko – kninske
županije Upravnog odjela za prostorno uređenje i
gradnju KLASA: UP/I -361-03/17-01/000130; URBROJ: 2182/1– 16-17-0005 „Šibenik , 26.10. 2017.
godine / izvršnoj dana 23. studenog 2017. godine/.

05. veljače 2018.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Raspravljajući o zahtjevu, imajući u vidu da se radi
o komunalnim poduzećima kojima je Općina Primošten osnivač i 100%-tni vlasnik, Općinsko vijeće
Općine primošten zauzelo je stav da u konkretnom
slučaju dolazi u obzir cjelokupno oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa . Zajednički
prijedlog vijećnika je da obveznik bude oslobođen u
cijelosti odnosno za 100%-tni iznos obračunatog iznosa kojeg je inače bio dužan platiti za citirani objekt,
predvodeći se interesom i voljom dobrog domaćina ,
Općinsko vijeće Općine Primošten odlučilo je na naveden način.
Slijedom iznijetog Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je naprijed citiranu Odluku.
Klasa: 361-01/18-01/01
Ur.broj: 2182/02-01-18-2/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine

4.Sredstva iz točke 3. ove Odluke osigurava Proračun Općine Primošten.
5. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da
sa „PRIMOŠTEN ODVODNJA-om“ d.o.o sklopi
Ugovor o financiranju redovitog poslovanja društva
kojeg će objaviti u Tablici sklopljenih ugovora Općine
Primošten javno objavljenoj na službenoj stranici
općine: www.primosten.hr
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“
Klasa:402-07/18-03/04
Ur.broj: 2182/02-01-18-1/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 10. i 11. Izjave o osnivanju
„PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti „ U Šibeniku, 4. prosinca
2013.“ pod ovjerom upisa društva - OU-311/13-1
od RH Vršitelja dužnosti Javnog bilježnika Vinka
Bukić iz Šibenika, Stjepana Radića 79a i članka 33.
Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine
Primošten„ broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine
Primošten na svojoj redovnoj 5. sjednici održanoj dana
31. siječnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
o djelomičnom financiranju redovitog
poslovanja društva
„PRIMOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o.
1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja
društva „PRIMOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o prihvativši prijedlog uprave društva Klasa:402-07/18-03/04
; Ur.broj: 2182/02-01-18-1 službeno zaprimljen dana
17. siječnja 2018. godine pod rednim brojem 151.
2. Financiranje društva kojem je Općina Primošten
osnivač, potrebno je zbog povećanog opsega poslova
te održavanja postojeće mreže odvodnje u zamjenu
za bilo kakvo povećanje cijena usluge, koje kako je
ocijenilo za sada, ne bi bilo poželjno.
3. „PRIMOŠTEN ODVODNJI“ d.o.o. odobrava se iznos od 230.000,00 kune ( slovima:dvjestotridesettisućakuna) koji će se iz sredstava Proračuna
Općine Primošten prebaciti na dostavljeni IBAN:
HR4524110061120009486.
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Na temelju članka 33. Statuta Općine Primošten
(Službeni Vjesnik Šibensko – kninske županije broj
3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine
donosi:

ODLUKA
O OTPISU POTRAŽIVANJA
1. Otpisuje se potraživanje Općine Primošten prema Živku Žaja iz Šibenika, Tina Ujevića 6, i to glede
zateznih kamata u ukupnom iznosu od 7.181,42 kuna
koje zatezne kamate Općina potražuje temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog sa Živkom
Žaja dana 16. siječnja 2013. godine, Klasa: 944-18/1201/1, Ur. broj: 2182/02-02-13-8 i Anexa istome.
2. Nalaže se Financijsko-računovodstvenoj službi
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten da
izvrši storno računa br. 17/0000476 od dana 14. studenog 2017. godine te uskladi poslovne knjige s ovom
Odlukom, kao i Pravnoj službi istog odjela na znanje.
3. Ovaj Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Obrazloženje:
Dana 06. prosinca 2017. godine Živko Žaja obratio
Općini Primošten sa Zamolbom, Klasa: 740-06/1502/07, 16-17-3 zaprimljenom 5. prosinca 2017. godine pod brojem 3471, za otpis/odgodu plaćanja dospjelih zateznih kamata u iznosu od 7.181,42 kuna, sve
prema Ugovoru s Općinom Primošten o kupoprodaji
nekretnine Klasa: 944-18/12-01/1, Ur. broj: 2182/0202-13-8 i Anexa istome, odnosno prema Računu
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Općine Primošten br. 17/0000476 od dana 14. studenog 2017. godine.
Općinsko vijeće je razmotrivši zamolbu Živka Žaja
odlučila istoj udovoljiti, te predmetno potraživanje u
vidu cit. iznosa zatezne kamate otpisati u cijelosti.

3.Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 022-06/18-03/01
UR.BROJ: 2182/02-01-18-1/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine

Vijeće se pri donošenju Odluke rukovodilo saznanjima koja neposredno ima preko pojedinih članova
Vijeća, ali i prema navedenome još dana 14. veljače
2015. godine od strane Živka Žaja u smislu kako mu
je plaćanje spornoga iznosa upitno odnosno otežano iz
razloga postojanja teške bolesti užeg člana obitelji –
njegove supruge.
Slijedom navedenoga, riješeno je kao gore.
Klasa: 740-06/15-02/07
Ur.broj: 2182/02-01-18-4
Primošten,31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst , 137/15- Ispr. i
123/17 ) sukladno Akcijskom planu za integraciju
osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za
razdoblje od 2017 do 2019 godine i članku 33.Statuta
Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten
broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten
na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018.
godine donosi:

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Preporuka
Ministarstva za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku za
uvrštavanje osoba s odobrenom
međunarodnom zaštitom u korisnike
obuhvaćene odlukama o socijalnoj skrbi
1.Općinsko vijeće Općine Primošten prima na
znanje Preporuka Ministarstva za demografiju,
obitelj, mlade i socijalnu politiku za uvrštavanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom u korisnike
obuhvaćene odlukama o socijalnoj skrbi, Klasa: 02206/18-03/01; Urbroj: 519-18-1 , službeno zaprimljen
dana 29. siječnja 2018. godine pod rednim brojem
pošiljke 231.
2.Preporuka nadležnog ministarstva citirana u točki 1. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka i
kao takav nalazi se u privitku istog.

05. veljače 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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 svojoj
redovnoj 5.sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018.
godine donosi:

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju sporazumnog raskida ugovora o radu sklopljenog između Skupštine
trgovačkog društva „ Bucavac“ d.o.o.
i Direktora Bucavaca Zvonimira Skorin
1.Općinsko Vijeće Općine Primošten prihvaća
Sporazum o prestanku Ugovora o radu od dana 30.
siječnja 2018. godine sklopljen između Skupštine
trgovačkog društva“ BUCAVAC d.o.o. i Direktora
„Bucavca“ d.o.o. Zvonimira Skorin iz Primoštena,
Zagrebačka 38, temeljem kojeg radni odnos Direktora Društva prestaje danom 02. veljače 2018. godine.
2. Sporazum iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je
njegov dio i kao takav nalazi se u privitku istog.
3.Sukladno utvrđenim točkama 1. i 2. ovog Zaključka, prethodna Odluka Općinskog vijeća Općine
Primošten o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju Direktora Trgovačkog društva „Bucavac“
d.o.o. („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj
6/17) stavlja se van snage.
4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:112-03/18-01/01
Ur.broj:2182/02-01-18-1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

05. veljače 2018.
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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst , 137/15- Ispr.
i 123/17 ) i članka 33.Statuta Općine Primošten
(Službeni vjesnik Općine Primošten broj 3/13 i 5/13)
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018.godine donosi:

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje I. Rebalansa
Narodne knjižnice i čitaonice
Dr. Ante Starčević 1912 Općine Primošten
za 2017. godinu
1.Općinsko vijeće Općine Primošten prima na
znanje I. Rebalans Narodne knjižnice i čitaonice Dr.
Ante Starčević 1912 Općine Primošten za 2017. godinu, Klasa: 402-07/18-03/01; Urbroj: 2182/02-18-2
, službeno zaprimljen dana 24. siječnja 2018. godine
pod rednim brojem pošiljke 213.
2.I Rebalans Narodne knjižnice i čitaonice Dr.
Ante Starčević 1912 Općine Primošten citiran u točki
1. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka i kao
takav nalazi se u privitku istog.
3.Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 402-07/18-03/01
UR.BROJ: 2182/02-01-18-2/1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

46

Na temelju članka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj. 7/13), Općinsko
vijeće Općine Primošten na 5. sjednici od dana 31.
siječnja 2018. godine, donosi:

ODLUKU
o visini stipendije učenika i studenata
s područja Općine Primošten
za školsku i akademsku 2018. godinu
Članak 1.
Visina mjesečne stipendije Općine Primošten za
2018. godinu iznosi:
- za učenike srednjih škola 300,00 kuna mjesečno,
- za studente 800,00 kuna mjesečno
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Članak 2.
Visina stipendije iz čl. 1. Ove odluke, odnosi se na
učenike i studente koji s Općinom Primošten u za to utvrđenoj proceduri, zaključe ugovor o stipendiranju za
2018 godinu te za učenike i studente koji prema Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika
i studenata s područja Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/17) ispunjavaju uvjete iz čl. 1. izmjene i dopune odluke.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u službenom vjesniku Općine Primošten.
KLASA: 604-02/18-01
URBROJ: 2182/02-01-18-1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, 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, Klasa: 023-01/18-02/1;
Urbroj: 2182/02-02-18- 1 od dana 18.siječnja 2018.
godine koji će biti objavljen u „Službenom vjesniku Općine Primošten„ u prvom narednom broj 1/18,
Općinsko Općine Primošten na svojoj redovnoj 5.
sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi:

ODLUKU
o nabavi građevinskih radova javne rasvjete
od autokampa do Primoštena
1.Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o
nabavi gređevinskih radova javne rasvjete od autokampa do Primoštena. Radovi se sastoje od: 1/ iskopa
56 temelja rasvjetnog stupa 1,70x70x1,20m i spojnog kanala od temelja do kanala, betoniranje temelja
1,10x10x1,20m sa ugradnjom temelja i zbrinjavanje
viška materijala izu iskopa; 2/eventualno potrebnog
dokopavanja postojećeg usjeka na 8 postojećih pozicija rasvjetnih stupova / što će se naknadno utvrditi
tijekom izvođenja predmetnih radova/; 3/ izvedbe
betonskog oklopa na pokosu škarpe sa proturnim
cijevima 3XDN 200mm i 2XDN 50mm. Oklop je
presjeka trokuta veličina kateta cca 80 cm na način
da bi se prema mogućnosti na svakih cca 100cm u
škarpu uboli trnovi fi minimalno od 20mm.
2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove
Odluke i ponudi „ Dubrava, 25.01.2018.„ Dubrava
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kod Tisna, koju je dostavio „Sarađen“ d.o.o. Stankovci , Dubrava kod Tisnog, 22 240 Tisno , OIB:59578167745,
službeno zaprimljenoj dana 26. siječnja 2018. godine pod rednim brojem 228, Općina Primošten izravno će
naručiti opisane radove kojima je maksimalna vrijednost 237.240,00 kuna plus PDV odnosno 296.550,00
kuna s uračunatim PDV-om ukoliko sve stavke citirane ponude budu stvarno realizirane na način i u količinama kako su tamo navedene, sve sukladno dogovoru Općine Primošten i HEP-a tijekom izvođenja radova na
dijelu DC8, tako da isti sufinanciraju dio troška predmetnih radova na način da:
- Općina Primošten podmiri dio troška od 210.240,00 kuna (slovima: dvjestodesettisućadvjetstočetrdesetkuna) plus PDV-a odnosno ukupni dio troška s PDV-om u iznosu od 262.800,00 kuna(slovima: dvjestošezdesetdvijekuneosamstokuna) a
- HEP podmiri dio troška od 27.000,00kuna(slovima:dvadesetsedamtisućakuna) plus PDV odnosno ukupni
iznos s uračunatim PDV-om od 33.750,00 kuna ( slovima: tridesettritisućesedamstopedesetkuna).
3.Sredstva za sufinanciranje nabave predmetnih radova sukladno točki 2. ove Odluke osiguravaju Općina
Primošten i HEP .
4. Općina Primošten, HEP „Sarađen“ d.o.o. iz Dubrave kod Tisna, 22 240 Stankovci , OIB:59578167745,
zast. po Direktoru Marku Sarađen s druge strane su svoje će međusobne odnose regulirati posebnim ugovorom
odnosno ugovorima.
5. Ugovor ili iz točke 4. ove Odluke objavit će se u Tablici sklopljenih ugovora Općine Primošten koja je
javno objavljena na službenoj stranici općine: www.primosten.hr, najkasnije do 5. u narednom mjesecu u kojem je sklopljen konkretni ugovor kojeg će se naknadno proslijediti na redovnu sjednicu Općinskog vijeća radi
naknadne suglasnosti.
6.Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
Klasa:363-05 /18-02/9
Ur.broj: 2182/02-02-18-1
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN
PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.
____________________

II. OPĆINSKI NAČELNIK

1

Na temelju članka 35.stavka 1. točka 1. 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, 19/13,
137/15 i 123/17) i članku 47. stavku 1. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj
3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten dana 22. siječnja 2018. godine podnosi:

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA OPĆINE PRIMOŠTEN
za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
I. UVODNE NAPOMENE
Ovim Izvješćem, službeno šesnaestim po redu koje kao Nositelj izvršnog tijela podnosim Općinskom vijeću
Općine Primošten u novom sazivu, u zakonom predviđenom roku, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj,
područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbama Statuta Općine Primošten, Načelnik ispunjava svoju zakonsku
obvezu na način da daje prikaz i osvrt na ono što je realizirano ili započeto te je kao takvo u tijeku, a vezuje se
uz vremenskom razdoblju pred sami kraj redovitog mandata odnosno prvog polugodišta prethodne godine /od
01.srpnja do 31. prosinca 2017. godine/.
Budući je prošla godina bila godina redovnih izbora, ovo Izvješće manjim dijelom odnosi se i na period od dva
tjedna koji prethode mjesecu srpnju.

05. veljače 2018.

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
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Izvješćem se nastavlja kontinuiran slijed redovitog izvješćivanja kako to važeći pravni propisi nalažu. Izvješće će kao akt Načelnika biti objavljeno u narednom broju službenog općinskog glasila 1/18 .
II. PRIPREMA OPĆIH AKATA
U konkretnom razdoblju u nastavku suradnje sa Službom Tajništva, Pravnom službom i Službom računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, pripremio sam više prijedloga općih akata među kojima
su opći akti redoslijedom kako su donošeni te objavljivani tijekom minule 2017.godine u vlastitom službenom
glasilu “Službenom vjesniku Općine Primošten“ zaključno s brojem 7/
Bitno je istaći da je nastavno na
prethodno donijete i objavljene akte od konstituiranja novog predstavničkog tijela 2017. godine zaključno sa
31. prosinca 2017. donijeto ukupno 164 odluke, što općih ili pojedinačnih akata. Po isteku 2017.godine akti
koji su donijeti tijekom cijele prošle godine pregledno su pobrojani i citirani u svom izvornom obliku i sadržaju
u „Registru pravnih propisa i drugih akata objavljenih u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ i kao takvi
postavljeno na službenoj stranici Općine Primošten kako bi bili dostupni svima zainteresiranim.
Sukladno odredbama Zakona o proračunu, kako je to već pregledno iznijeto Općinskom vijeću Općine Primošten, Proračun Općine Primošten za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu s Odlukom o
izvršenju istog , bio donijet u zakonom predviđenom roku točno 28. studenoga 2016. godine. Navedeni financijski akti uključujući i godišnje pripadajuće programe objavljeni su u pred posljednjem prošlogodišnjem
broju općinskog glasila „ Službeni vjesnik Općine Primošten broj 7/17 zajedno sa Planom razvojnih programa za
2018. s projekcijom za 2019. i 2020. godinu te Odlukom o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.
Značenje citiranog temeljnog financijskog akta nije potrebno posebno obrazlagati.
Na područje prostorne regulative, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji dobivena je
suglasnost tako da je predstavničko tijelo Odlukom o izradi VII. po redu Izmjena i dopuna PPUO započet
novi postupak sukladno odredbama prostorno planske regulative.
III.UPRAVLJANJE FINANCIJAMA I IMOVINOM OPĆINE
U aktualnom razdoblju koje je predmet ovog. Izvješća korištenja javne površine na području Općine Primošten za 2017. godinu u cijelosti su realizacije. Naknade od navedenog korištenja javnih površina po osnovi
postavljanja štekata, štandova i parkinga na području Općine Primošten redoviti su prihod općine koji puni
blagajnu proračuna odnosno proračunskih korisnika. Ustaljen je model postupanja, gledano u odnosu na štandove, ugovori se kao i do sada sklapaju po prethodnoj uplati odabranih korisnika javne površine prema kriteriju
najviše ponuđene naknade. Odlukom predstavničkog tijela naplata parkirališta na Novoj rivi i Ulici bana
Josipa Jelačića povjerena je „Bucavcu“ d.o.o. temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. Naknada za
parking mjesto na pobrojanim lokacijama uređeno je Cjenikom kao i prethodne godine na koji je dobivena
suglasnost.
Na području Primoštena prema službenim podacima Jedinstvenog upravnog odjela Općine ukupno na ime
štandova i štekata bilo je sklopljeno osamdeset (80) ugovora + sedam (7) na ime postavljanja panoa i stalaka
na javnoj površini.
Po konačnom sklapanju ostalih ugovora koji se odnose na nabavu radova, robe i usluga, kako to praksa
nalaže, ugovori se evidentiraju u Tabeli sklopljenih ugovora za 2017. Evidencija je nadalje krajnje transparentna što se odnosi i na sve ostale ugovore na službenom web-u općine na čijem izgledu i sadržaju se konkretno
poradilo sukladno potrebama i novi aktualnim pravnim propisima. Riječ je o ugovorima iz obvezno pravnih
odnosa; ugovorima o donaciji; sponzorstvu; jednostavnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ broj 120/16). Tabela se ažurira u rokovima od strane za to zaduženih službenika.
Tijekom proteklog razdoblja bila je još jedna prodaja nekretnina u vlasništvu Općine tako da su tijekom 2017.
ukupno sklopljen jedan (1) ugovor dok je bilo 6 kupnji i jedna zamjena nekretnine /s prebijanjem vrijednosti
iste prilikom obračuna i naplate komunalnog doprinosa/.
Postupak prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na našem području samo je jedan(1). Sukladno važećoj
pravnoj regulativi obavlja se naplata jednokratne naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta koju
je također propisao prethodno citirani Zakon. Radi se o zajedničkim namjenskim sredstvima od kojih dio od
30% ide u lokalni proračun. Sredstva su strogo namjenska i godišnje se podnosi izvješće u smislu trošenja
naplaćenih predmetnih sredstava.
IV. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Drugo polugodište 2017. obilježila je realizacija više ugovorenih poslova .
Aktualna nabava roba, radova i usluga jednostavne vrijednosti praćena je i evidentirana kroz Plan nabave za
2017. Bilo je ukupno sedam izmjena i dopuna koje odgovaraju stvarnim potrebama Općine Primošten. Sve do
31¸. prosinca bila je praksa da predstavničko tijelo donosi plan nabave a Načelnik ga realizira i provodi.
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Novim pod zakonskim aktima kojima je uređena oblast nabave radova roba i usluga, izričito je propisano
da čelnik jedinice lokalne, područne / regionalne / samouprave donosi Plan nabave. Sukladno navedenom
predstavničko tijelo ubuduće će umjesto raspravljati o prijedlogu plana po novom raspravljati o davanju suglasnosti na citirani plan te na taj način biti pravovremeno iz prve ruke biti upoznato sa svim detaljima i
aktualnostima.
Postupak javne nabave za Opskrbu električnom energijom za rok od 24 mjeseca za koji period će se sklopiti s
odabranim ponuditeljem Okvirni sporazum a s jednim gospodarskim subjektom sklopila bi se dva godišnja ugovora, znači dva puta na period od 12 mjeseci. Najbolji pokazatelj ugovorenih poslova tijekom 2017.
godine je popis sklopljenih Ugovori o nabavi jednostavnih vrijednosti redom kako slijedi:
UG. br. 58
Redni broj: EV – NAB 65/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja šetnice od Podaraga do Velikog usjeka
u dužini od 368m
2.Datum sklapanja: 26. svibnja 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 65.622,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena, Rupe 5B
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 59
Redni broj: EV – NAB 66/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o prijevozu/ usluge prijevoza za Male Dvorniky/
2.Datum sklapanja: 05. lipnja 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 21.800,00 kuna/ +Anex/
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Pražen putovanja „ d.o.o. iz Brodarice, Obala Roka Španje 29,
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 60
Redni broj: EV – NAB 67/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o sanaciji šetnice s popravkom suhozida na potezu Bilo – Dolac
u dužini cca 200m i širini 2,4m
2.Datum sklapanja: 22. svibnja 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 242.280, 0 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ANTE“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113. brigade A26,
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 61
Redni broj: EV – NAB 68/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju preostalih šest primoštenskih plaža u sklopu priprema za sezonu 2017.
2.Datum sklapanja: 14. lipnja 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 20.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 15 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena,
Rupe 5B
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 62
Redni broj: EV - BAG 69/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova na dionici poljskog puta u „Fuštini brigu“
u duljini cca 450m i širini 4m
2.Datum sklapanja; 19. lipnja 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 23.400,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: PUO „ATILA“ Vl. Tomislav Gašperov iz Primoštena Burnjeg,
Krčulj, Šermudovi 8
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br. 63
Redni broj: EV – NAB 70/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i ugradnji elektroinstalacija za kip Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja: 04. lipnja 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 29.739,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br.64
Redni broj: EV - BAG 71/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi prometne signalizacije za privremenu regulaciju prometa
na ŽC Primošten – Put Aurore
2.Datum sklapanja; 20. lipnja 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 39.000 ,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sanit gradnja“ d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 61,
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 65
Redni broj: EV – BAG 72/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinskih radova pomoćnih građevina
/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/
2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 335.130,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 120 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“ d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 66
Redni broj: EV – BAG 73/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi obrtničkih radova pomoćnih građevina
/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/
2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 182.779,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 120 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“ d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 67
Redni broj: EV – BAG 74/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi instalaciji vodovoda i odvodnje pomoćnih građevina
/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/
2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 113.175,50 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 120 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 68
Redni broj: EV – BAG 75/17
1.Vrsta ugovora: Anex Ugovora o nabavi vantroškovničkih /VTR/ građevinskih radova za potrebe vanjske
izvedbe instalaciji vodovoda i Spomenika Gospe od Loreta /VEZA: 102/16/
2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine / Anex
3.Iznos bez PDV-a: 235.532,06 kuna / vrijednost VTR-A/
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 120 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „AKRO OBJEKT“d.o.o. iz Zaprešića, K. Đalskog 33
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 69
Redni broj: EV – NAB 76/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja šetnice u duljini 450m na potezu Terpli Bok od 700m
2.Datum sklapanja: 16. rujna 2017. godine
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3.Iznos bez PDV-a: 154.800,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena, Rupe 5B
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 70
Redni broj: EV – BAG 77/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi detaljnog popisa za evidenciju duljine HT vodova u cestama
koje su u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Primošten
2.Datum sklapanja; 10. kolovoza 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 46.800,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Luka Lakoš mag. ing. geod. iz Šibenika, Ul. Fra S. Zlatanovića 10.
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 71
Redni broj: EV – NAB 78/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i ugradnji elektroinstalacija za kip Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja: 04. lipnja 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 29.739,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 5 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 72
Redni broj: EV - BAG 79/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izradu pješačkih prometnica
u centru Primoštena /idejnog, glavnog i izvedbenog/
2.Datum sklapanja; 02. kolovoza 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 38.650,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 40 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ KAPOV“ d.o.o. iz Splita, Doverskas 25
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 73
Redni broj: EV – NAB 81/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi stručnog nadzora na asfalterskim radovima Općine Primošten
2.Datum sklapanja; 07. rujna 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 15.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 105 kalendarskih dana s mogućnošću produljenja po potrebi
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.iz Šibenika, Žaborička 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 74
Redni broj: EV - BAG 82/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi uređenja šetnice na potezu Marina lučica – Marina Kremik
u duljini od 3.800m i širini 3m
2.Datum sklapanja: 07. rujna 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 28.500,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena, Rupe 5B
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 75
Redni broj: EV - BAG 83/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi stručnog nadzora nad kamenarskim, građevinskim, obrtničkim
i radovima vanjske instalacije na platou Spomenika Gospe od Loreta
2.Datum sklapanja; 22. veljače 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 20.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom izvođenja nadziranih radova
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „STINA ŠIBENIK“ d.o.o. iz Šibenika, Žaborička 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG.br. 76
Redni broj: EV - NAB 84/17
1. Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi elektroinstalaterskih radova na dijelu državne ceste DC8
u Primoštenu na dionici 016
2. Datum sklapanja: 12.listopada 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 486.829,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: sukladno realizaciji radova Hrvatskih cesta
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG.br.77
Redni broj: EV - NAB 85/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova asfaltiranja uskog dijela ulice u Stavoru
2. Datum sklapanja: 12. rujna 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 22.975,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 10 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o. iz Dubrave kod Tisnog Stankovci,
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG.br.78
Redni broj: EV - NAB 86/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova uređenja dvije dionice u Kalini
2. Datum sklapanja: 12. rujna 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 47.100,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 110 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Sarađen“ d.o.o. iz Dubrave kod Tisnog Stankovci,
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG.br. 79
Redni broj: EV - NAB 87/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o postavljanju LED rasvjete u Ulici Augusta Šenoe u Primoštenu
2. Datum sklapanja: 06.listopada 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 66.325,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: sukladno realizaciji radova Hrvatskih cesta
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG.br. 80
Redni broj: EV - NAB 88/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o uređenju dijela obalne šetnice „ Veliki usjek“
2. Datum sklapanja: 06.listopada 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 332.441,50 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 45 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ AKRO OBJEKT“ d.o.o. iz Zaprešića, K.Š.Đalskog 33, OIB: 9937422123
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG.br. 81
Redni broj: EV – NAB 89/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabava, ugradnja i montaža dva rasvjetna stupa u Supljaku
2. Datum sklapanja: 06.listopada 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 23.190.kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 1 radni dan
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG.br. 82
Redni broj: EV – NAB 90/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o autorskom djelu / Izrada monografije Gospa od Loreta/
2. Datum sklapanja: 14. travnja 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 52.500,00 kuna /neto/
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 105 kalendarskih dana
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5.Subjekt s kojim je sklopljen: Vanesa Varga iz Zagreba, Oroslavska 21
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 83
Redni broj: EV - BAG 91/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radovi iskopa kanala za rasvjetu i nastavka
Popločavanja šetnice u pravcu Bilo – Dolac / d= 750m i š= 2,4m/
2.Datum sklapanja: 09. listopada 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 349.650,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ Ante“ Vl. Miro Klarić iz Šibenika, 113. brigade A26
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 84
Redni broj: EV - BAG 92/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanje poljskog puta Sevid –
šetnica kod hotela Marina lučica dužine 700m prosj. širine 5m
2.Datum sklapanja: 06. listopada 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 52.500,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena, Rupe 5B
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 85
Redni broj: EV – NAB 94/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i ugradnji ukrasnih rasvjetnih stupova tip „Primošten“
na potezu šetnice od Bau bara prema Teplom boku
2. Datum sklapanja: 13. studenog 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 216.520,00.kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 86
Redni broj: EV – NAB 95/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi i ugradnji ukrasnih rasvjetnih stupova tip“ Primošten“
na potezu Bilo šetnica uvala do kraja uvale Bilo
2. Datum sklapanja: 13. studenog 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 149.470,00.kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 87
Redni broj: EV - BAG 96/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o izradi projektne dokumentacije i stručnom nadzoru na
izvođenju projektiranih radova
2.Datum sklapanja; 17. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 16.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom izvođenja nadziranih radova /45 dana/
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „BCDE“ d.o.o. iz Splita, Hrvatske mornarice I/J
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 88
Redni broj: EV - BAG 98/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga prijevoza robe i usluga rada dizalicom na šetnici Bilo - Dolac
2.Datum sklapanja; 08. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 90.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 6 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: : „GRACIN TRANSPORT“ Obrt za prijevoz Vl. Mate Gracin iz Primoštena, Bilo, Lokvica 2
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
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UG. br. 89
Redni broj: EV – NAB 99/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi izrade II. Izmjene o dopune Urbanističkog plana uređenja šireg područja
naselja „Primošten“ („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/12 i 4/17)
2.Datum sklapanja: 02. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 68.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o iz Zagreba, Tomislavova 11,
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 90
Redni broj: EV – NAB 100/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o dobavi elektroinstalaterskih radova za pomoćne građevine
/caffe bar, suvenirica, sanitarije i vodosprema/
2. Datum sklapanja: 22. studenog 2017.
3. Iznos bez PDV-a: 110.552,00.kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 90 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „MARZES“ d.o.o. iz Rogoznice, Trogirsko – rogozničkog odreda 3
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 91
Redni broj: EV - BAG 101/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi stručnog nadzora nad radovima građevinsko
obrtničkim i instalacijama vodovoda i odvodnje pomoćnih građevina,
obrtničkih radova te nabavi instalacija vodovoda i odvodnje
2.Datum sklapanja; 13. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 25.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom izvođenja nadziranih radova
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „STINA ŠIBENIK“ d.o.o.iz Šibenika, Žaborička 3
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 92
Redni broj: EV - BAG 102/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor za nabavku lož ulja
2.Datum sklapanja; 22 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 23.184,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen:„TROMILJA BENZIN“ d.o.o iz Lozovca , Tromilja 1/a
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 93
Redni broj: EV – NAB 103/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o pripremi promo materijala spomenika Gospe od Loreta
/autorski zaštićen i intelektualno vlasništvo Općine Primošten/
2.Datum sklapanja: 29. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 22.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 60 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „ARHEO“ d.o.o iz Zagreba, Tomislavova 11,
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br. 94
Redni broj: EV – NAB 104/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o poslovnoj suradnji
2.Datum sklapanja: 30. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 12 mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „Županijski radio Šibenik “ d.o.o u stečaju iz Šibenika,
Obala palih omladinaca 4 / zast. po stečajniom upravitelju Ivanu Rude/
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
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UG. br. 96
Redni broj: EV – BAG 106 /17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi cementa i kamenih ploča i cementa za nastavak
uređenja šetnice / potez Bilo – Dolac/
2.Datum sklapanja; 14. studenog 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 88.815,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: tijekom 2018. u više navrata po potrebi tijekom 6mjeseci
5.Subjekt s kojim je sklopljen: „GRAĐA“d.d. iz Solina, Vranjički put 2
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 97
Redni broj: EV – BAG 107 /17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi keteringa
2.Datum sklapanja; 18. prosinca 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 30.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 24 sata
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Z.U.T.O. „ARKADA“ iz Splita, Podstrana Poljičkih knezova 13
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 98
Redni broj: EV – BAG 108 /17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi građevinskih radova u Ulici Rupe
2.Datum sklapanja; 07. prosinca 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 130.802,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 radnih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „ GRADITELJ“ iz Drniša , Badanj, Dičaci 7
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
UG. br. 99
Redni broj: EV – NAB 109/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja dvije dionice puta Rupe –Glavičica
ukupne dužine 450m
2.Datum sklapanja: 19. prosinca 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 78.750,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 7 kalendarskih dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Prijevozi i iskopi „TOME TRANSKOP“ iz Primoštena, Rupe 5B
6.Plaćanje: iz Proračuna općine
UG. br.100
Redni broj: EV - BAG 110/17
1.Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi radova probijanja poljskog puta na potezu od Juritin
maslina u pravcu Luketinih u duljini cca 1000m i širini 4m
2.Datum sklapanja; 19. prosinca 2017. godine
3.Iznos bez PDV-a: 60.000,00 kuna
4.Razdoblje za koje je sklopljen: 30 dana
5.Subjekt s kojim je sklopljen: Obrt „IS – KOP“ Vl. Stipe Gruja iz Šibenika, Petra Preradovića 26
6.Plaćanje: Proračun Općine Primošten
V.GOSPODARSTVO
Svi pokazatelji govore da Općina Primošten grabi brzim koracima naprijed. Primošten nadalje plijeni pažnju
posjetitelja i turista. Dosadašnji rad i trud imaju za rezultata da je Primošten jedna od najpoželjnijih destinacija. Stižu nam pohvale sa svih strana.
Primošten je obogaćen Spomenikom Gospi od Loreta i po prvi put ima svoju monografiju 2Primošten – Gospa od Loreta“ Svima je znano da je uoči Božića i novogodišnjih blagdana u prostoru hotela ZORA prigodom
upriličena prezentacija iste. Općina Primošten uživa poseban ugled zahvaljujući radu i rezultatima koje postiže.
Tu je u prvom redu rad Načelnika Općine Primošten koji ima ulogu glavnog kreatora gospodarske politike koji
uključuje i predan rad djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čiji se broj konstantno ne
mijenja.
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VI. DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Od društvenih djelatnosti pod čijim okriljem su predškolski odgoj, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb, šport
i kultura isti su po običaju ispraćeni odgovarajućim programima.
Općina nadalje nastoji imati sluha za sve aktualne potrebe i problematiku, te u većini slučajeva izaći u susret
i financijski ih pomoću sukladno svojim trenutnim mogućnostima.
Odnosi suradnje su sa svim Korisnicima proračuna. Općina prati potrebe korisnika.
Tijekom 2017. godine sklopljeno je više ugovora po osnovu donacija i sponzorstva a bilo je dodijeljeno i
jednokratnih novčanih pomoći potrebitima. Popis svih primatelja proračunskih sredstava po bilo kojem od
navedenih osnova objavljeni su na službenoj stranici općine.
Proračun osigurava sredstva na ime naknada za novorođenčad s područja naše općine. Njeguje se nadalje
namjera je da mlađi naraštaji ne napuštaju ovo područje te da se ovdje na njih ubuduće sa sigurnošću može
računati. Ovim projektom podržava se politika nataliteta Ova je Odluka dobar primjer iz prakse kojim se izravno ukazuje na spremnost općine da im se pruži konkretan vid potpore kroz realizaciju projekta jednokratnih
naknada za novorođenče nadalje u jednakom iznosu od 5.000,00 kuna po djetetu kao i do sada. Prema službenim
podacima kojima raspolaže pravna služba prihvaćeno je deset (10) zahtjeva jednokratne novčane naknade
mada ih je bilo zaprimljeno osamnaest.
Općinska službena web. stranica modernizirana je, odraz je kvantitete i kvalitete rada tijela općine i Jedinstvenog upravnog odjela. Kako se mijenjaju pravni propisi, zahtjevi su sve kompleksniji, modernizirati pristup i
način rješavanja od strane svih službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten. Novi koncept službene
web stranice podliježe zahtjevima koji proizlaze iz važeće zakonske regulative koja sa sobom neizostavno nosi
promjene u svakodnevnom postupanju i primjeni istih u praksi.
Nadalje su svi su akti Općinskog vijeća po običaju objavljeni u našem službenom glasilu te kao takvi 24 sata
svim zainteresiranima dostupni na uvid.
Od zadnjeg podnošenja izvješća iz tiska je izašao prošlogodišnji broj 8 „ Službenog vjesnika Općine Primošten“ koji je ujedno i posljednji aktualni broj „ Službenog vjesnika Općine Primošten“ od 2017. Predmetno
Izvješće bit će objavljeno u prvom broju 1/18.
ZAKLJUČAK:
Na svom putu Općina Primošten, grabeći velikim koeracima naprijed, nadalje postupa pažnjom dobrog
domaćina i gospodarstvenika. Spomenik Gospe od Loreta i nedavno prezentirana monografija „Primošten Gospe od Loreta“ samo su prvi koraci započetog projekta neslućenih mogućnosti i sadržaja. U buduće treba
poraditi na oživljavanju ideje primoštenskog suvenira u kojem primoštenci mogu pronaći sebe i svoju kreativnost.
Primošten iz godine u godinu sve je sadržajniji. Koliko se trajno i kontinuirano ulaže na području općine
vidi se iz prethodno citiranog popisa sklopljenih ugovora. Ali to još uvijek nije dostatno. Po tko zna koji
put se pokazalo da malo koja jedinica lokalne samouprave ima rezultate svog rada vidljive na svakom koraku.
Činjenica je također da iza svega stoji kvalitetan i predan rad svih službi Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Primošten. Općina se nadalje oslanja na vlastite snage podržana je komunalnim poduzećima u svom
vlasništvu i funkcionira na zavidnom nivou. O novim aktivnostima i događanjima više u slijedećem izvješću.
KLASA: 380-01/18-02/1
UR.BROJ: 2182/02-02-18-1
Primošten, 22. siječnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13)
te članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije«
broj 7/09 i 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15 ) te članka 3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za
korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik
Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14, 1/15 i 1/16 te Odluke o mjerama potpore učenicima i studentima
koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Primošten, Klasa: 372-05/09-01/2; Ur.broj: 2182/02-0116-20/3, obje citirane odluke od 07.ožujka 2016. godine) Općinski Načelnik Općine Primošten dana 31. siječnja
2018. godine donosi:
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ODLUKU
O RASPISIVANJU NATJEČAJA
O DAVANJU NA KORIŠTENJE
OPĆINSKIH POVRŠINA ZA 2018.
1. Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za
davanje na korištenje općinskih površina otvoren je
od dana 1. ožujka / četvrtak / 2018. godine koji traje
do 15. ožujka /četvrtak / 2018. godine s mogućnošću
dodatnog produljenja roka za dostavu ponuda po ukazanoj potrebi.
Ponude se podnose u službi Tajništva ili pismeno
poštom na adresu:
Općina Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten
s naznakom :
PONUDE za korištenje javne površine
«NE OTVARAJ«
Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten s
početnim cijenama nalaze se u privitku ove Odluke i
sačinjavaju njen sastavni dio.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavljuje se na službenoj web stranici općine www.
primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom
vjesniku Općine Primošten“
Klasa: 372-05/18-01/1
Ur.broj: 2182/02-02-18-2
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („
Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13)
i članka 17. Odluke o davanju na korištenje javne
površine („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 6/11 i 1/15 ) Načelnik Općine Primošten
dana 31. siječnja 2018. godine, donosi:

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provođenje
natječaja za korištenje javne površine
na području Općine Primošten
za 2018. godinu
Članak 1.
Načelnik Općine Primošten za potrebe provođenja natječaja za korištenje javne površine na području
Općine Primošten za 2018. godinu imenuje članove
Povjerenstva u slijedećem sastavu:
- Stipe Petrina – predsjednik
- Dijana Rinčić - član i
- Iris Ukić Kotarac- član
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Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“..
Klasa: 372-05/18-02/1
Ur.broj: 2182/02-02-18-3
Primošten, 31. siječnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 45.
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten“ broj 3/13 i 5/13) Načelnik Općine Primošten dana 18. siječnja 2018. godine donosi :

PRAVILNIK
O PROVEDBI POSTUPAKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
OPĆINE PRIMOŠTEN
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
1.U svrhu poštivanja osnovnih načela javne
nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja
proračunskih sredstava ovim se Pravilnikom uređuje
postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za
nabavu robe, radova i usluga čija je vrijednost jednaka
ili veća od 20.000,00 kuna do vrijednosti pragova iz
članka 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“ 120/16; u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj
nabavi), do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga
odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavne nabave) a za koje sukladno
odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza
provedbe postupaka javne nabave.
2.U provedbi postupaka jednostavne nabave robe,
radova i usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je
primjenjivati i druge važeće zakonske, pod zakonske akte kao i interne akte koji se odnose na pojedini
premet nabave u smislu posebnih zakona ( npr. Zakon
o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju
i gradnji i sl.)
3.Postupak pripreme i provedbe jednostavne
nabave Općine Primošten može biti redoviti ili skraćeni /u jednoj od dvije moguće varijante/, na način utvrđen ovim internim aktom.
II.

SPRJEČAVNJE SUKOBA INTERESA

Članak 2.
1. O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi od članka
75. do članka 83.
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III. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA
JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 3.
1.Postupak jednostavne nabave može se pokrenuti prije donošenja Plana nabave i njegove objave u
EOJN.
2.Pripremu i provedbu postupaka jednostavne
nabave čije su vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00
kuna do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1.
Zakona o javnoj nabavi provode ovlašteni predstavnici Naručitelja. Ovlaštene predstavnike Naručitelja
imenuje Načelnik Općine Primošten od kojih 1 (jedan)
može imati važeći certifikat u području javne nabave.
3.Ovlašteni predstavnici Naručitelja ne moraju biti
samo zaposlenici Naručitelja. To mogu biti i druge osobe ukoliko imaju utjecaj na odlučivanje ili druge radnje s obzirom na njihovu stručnost s obzirom na narav
samog predmeta jednostavne nabave.
4. Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika
Naručitelja su:
priprema postupka jednostavne nabave koja podrazumijeva dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet
nabave, sadržaj dokumentacije te upute za prikupljanje ponuda, tehničke specifikacije, obrazac ponudbenog
troškovnika kao i ostale dokumente vezane uz predmetnu nabavu.
VRSTE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 4.
A/ Redoviti postupak
Pokretanje redovitog postupka podrazumijeva:
- podnošenje Zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave određene vrijednosti i
- donošenje Odluke o početku postupka konkretne
jednostavne nabave.
Provedba postupaka jednostavne nabave u redovitom postupku podrazumijeva : slanje Poziva na
dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv
način, najmanje na tri adrese s istovremenom objavom Poziva na dostavu ponuda na službenoj web.
stranici Naručitelja www.primosten.hr ,radi potencijalnog sudjelovanja svih zainteresiranih gospodarskih
subjekata uzimajući u obzir načela javne nabave te
mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Nadalje se postupak nastavlja otvaranjem
ponuda u konkretnom postupku, sastavljanja Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda/ uključujući
rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir /, prijedloga za odabir najpovoljnije ponude prema kriteriju
i uvjetima propisanim natječajnoj dokumentacijom/
odnosno poništenje postupka.
U pripremi i provedbi redovitog postupka jednostavne nabave sudjeluju najmanje 3 (tri) ovlaštena
predstavnika od kojih 1 (jedan ) može imati važeći
certifikat u području javne nabave, sukladno članku 3.
ovog Pravilnika.

Broj 1 - Stranica 67

Obrazac Zahtjeva za pripremu i početak postupka
jednostavne nabave(Obrazac 1.) te
Obrazac Odluke o početku postupka jednostavne
nabave (Obrazac 2) i
Obrazac Poziva na dostavu ponuda (Obrazac 3.)
sastavni su dio ovog Pravilnika i kao takvi nalaze se u
privitku istog.
Članak 5.
B/Skraćeni postupak
Skraćeni postupak moguće je provesti u jednoj od
dvije moguće varijante.
Sukladno naravi skraćenog postupka jednostavne
nabave ovisno o prirodi predmeta nabave Naručitelj
koristi skraćeni postupak jednostavne nabave u slijedećim slučajevima:
a) kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi,
kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih
prava n temelju posebnih Zakona i sl.
b) kad je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršetku započetih a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,
c) kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva
žurnost te
d) ostalim slučajevima prema Odluci Naručitelja.
a/ Prvom varijantom skraćenog postupka Naručitelj
započinje postupak Zahtjevom za pripremu postupka
nabave jednostavne vrijednosti čija je procijenjena
vrijednosti nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna,
Odlukom o početku postupka jednostavne nabave,
slanja Poziva na dokaziv način za dostavu ponude
jednom određenom gospodarskim subjektu, Ponudbenog lista i obrasca Troškovnika u privitku. Poziv za
dostavu ponude dostavlja se uzimajući u obzor načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih
sredstava komunikacije uzimajući u obzir načela javne
nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije ako je u konkretnom slučaju primjenjivo. Postupak dovršava Odlukom Načelnika o prihvaćanju ponude i sklapanjem konkretnog Ugovora
o jednostavnoj nabavi odnosno Odlukom o poništenju
postupka ; U pripremi i provedbi navedenog postupka sudjeluju ovlašteni predstavnici i primjenjuju se
Obrazac 1., 2. i 3. kao kod redovitog postupka jednostavne nabave.
b/Drugom varijantom skraćenog postupka po
službenom zaprimanju ponude na dokaziv način, sukladno aktualnim potrebama, Načelnik može donijeti
Odluku o izravnom prihvaćanju ponude te izravno sklopiti Ugovor o jednostavnoj nabavi.
Članak 6.
1. Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna provodi se sukladno
posebnoj Odluci Načelnika /korištenjem elektroničke
pošte ili narudžbenice ili telefonom, faksom ili sl/
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2. Ugovori se ne moraju sklapati za nabavu radova, roba i usluga čija je vrijednost manja od 20.000,00
kuna, ne moraju se regulirati posebnim ugovorom,
nisu obuhvaćene Planom nabave niti biti navedene u
Registru ugovora na nabavu.
3. Narudžbenicu potpisuje Načelnik ili osoba koju
on izričito i pismeno ovlasti a sadrži obavezno podatke o Naručitelju, vrsti radova/roba/usluga koju se
nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere,
količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i
mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, roku izvršenja, gospodarskom subjektu – dobavljaču.
4. Ugovore sklapa Načelnik Općine Primošten.
obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje
sklapaju ugovor, mjestu sklapanja, predmetu ugovora,
cijeni i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno
Zakonu o obveznim odnosima.
5. Ugovori sklopljeni za nabavu radova, roba i
usluga prikazuju se u Tablici sklopljenih sklopljenih
Ugovora Općine Primošten tijekom tekuće godine
koja je javno objavljena na službenoj web. stranici
općine: www.primosten.hr
Članak 7.
1. Postupak nabave jednostavne vrijednosti Naručitelj započinje odabirom jednog od načina uređenog
člankom 4. odnosno člankom 5. ovog Pravilnika
odnosno u ovom drugom slučaju odabirom redovitog
ili određene varijante skraćenog postupka.
Poziv za dostavu ponuda u redovnom postupku
upućuje se na najmanje tri (3) adrese gospodarskih
subjekata odnosno na adresu jednog(1) gospodarskog
subjekta na dokaziv način u skraćenom postupku varijanti ad/a.koji omogućuje dokazivanje da je zahtjev zaprimljen od gospodarskog subjekta ( dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-mailom).
Sukladno stavku 2. ovog članka Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv javnog
Naručitelja, naznaku postupka jednostavne nabave,
opis predmeta nabave, troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve
koje ponuditelji trebaju ispuniti ( ako se traži ) rok za
dostavu ponude i način dostavljanja ponuda, kontakt
osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
Rok za dostavu ponuda u redovitom postupku ne
smije biti kraći od pet (5) dana ni duži od trideset (30)
dana od dana upućivanja poziva odnosno u skraćenom
postupku ne smije biti kraći od tri (3) dana ni duži
od sedam (7) dana računajući od dana slanja odnosno
dostave poziva.
U izuzetnim slučajevima, sukladno utvrđenim
krajnjim rokovima iz prethodnog stavka ovog članka , uslijed novonastalih okolnosti odnosno činjenica za koje Naručitelj nije imao saznanja prilikom
započinjanja postupka jednostavne nabave, ukoliko to
ocijeni potrebnim Naručitelj može u istom postupku
jednostavne nabave, produljiti rok za dostavu ponude
maksimalno dva puta do pet (5) dana)
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Za odabir ponude dovoljna je barem jedna ponuda
koja udovoljava svim traženim uvjetima Naručitelja
na način da Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
donosi Načelnik Općine Primošten u redovitom postupku odnosno Obavijest o prihvaćanju ponude donosi Načelnik Općine Primošten u skraćenom postupku
sukladno članku 5. stavku a. /prva varijanta/.
Naručitelj je prethodno citiranu odluku Načelnika
obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda
e-mailom ) u primjerenom roku.
Nabavu radova, roba i usluga Naručitelj realizira
po zaključenju Ugovora s odabranim gospodarskim
subjektom.
Ugovori sklopljeni za jednostavnu nabavu radova,
roba i usluga prikazuju se u Tablici svih sklopljenih
Ugovora Općine Primošten tijekom tekuće godine koja
je javno objavljena na službenoj web. stranici općine:
www.primosten.hr na način da se podaci ažuriraju
mjesečno, najkasnije do 5. u narednom mjesecu za prethodni mjesec u kojem je sklopljen konkretni ugovor.
Članak 8.
Odluku o izravnom prihvaćanju ponude bez prethodnog slanja Poziva za dostavu ponude koja zadovoljava stvarne potrebe Naručitelja, po službenom
zaprimanju iste na dokaziv način može donijeti Načelnik Općine Primošten u skraćenom postupku sukladno članku 5. stavku b. /druga varijanta/.
Izravno sklopljeni ugovori sklopljeni za jednostavnu nabavu radova, roba i usluga prikazuju se u
Tablici svih sklopljenih Ugovora Općine Primošten
tijekom tekuće godine koja je javno objavljena na
službenoj web. stranici općine: www.primosten.hr na
način da se podaci ažuriraju najkasnije u roku od 48
sati od dana sklapanja Ugovora.
IV. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA
Članak 9.
1. U postupku nabave jednostavne vrijednosti
Naručitelj može u Pozivu za dostavu ponuda odrediti
razloge za isključenje i uvjete sposobnosti ponuditelja
uz shodnu primjenu članka 256. –članka 259. Zakona
o javnoj nabavi pa se u tom slučaju traženi dokumenti
mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.
2. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni
ispis elektroničke isprave.
Članak 10.
1. U postupku nabave jednostavne vrijednosti
Naručitelj može u Pozivu za dostavu ponuda tražiti
jamstvo na koje se na odgovarajući način primjenjuju
odredbe Zakona o javnoj nabavi.
VIII. ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA
PONUDA
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Članak 11.
1.Ponude se izrađuju sukladno uvjetima Poziva za
dostavu ponuda odnosno potrebama Naručitelja
2.Ponude se dostavljaju na dokaziv način (e-mail,
fax, osobna dostava, poštom i sl) te službeno zaprimaju na protokol JUO Općine Primošten.
IX. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA
PONUDA
Članak 12.
1. Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka
jednostavne nabave i može biti javno.
2. Prilikom otvaranja ponuda moraju biti nazočna
najmanje dva (2) ovlaštena predstavnika Naručitelja
otvaraju ponude a najkasnije u roku od tri (3) dana
od dana isteka roka za dostavu ponuda sastavljaju
zapisnik.
3. Kod postupaka jednostavne nabave po skraćenom postupku / prva varijanta/kada se poziv upućuje
jednom (1) gospodarskom subjektu, Odluka Načelnika o nabavi / o prihvaćanju jedine zatražene ponude
na odgovarajuću način svojim sadržajem nadomješta
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni.
4. U slučaju odbijanja ponuda na odgovarajući
način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.
5. Ovlašteni predstavnici pregledavaju i ocjenjuju
ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponuda.
6. U postupku pregleda ocjene ponude može
sudjelovati najmanje jedan ovlašteni predstavnik
Naručitelja koji posjeduje važeći certifikat u području
javne nabave.
7. Postupak pregleda obavljaju ukoliko je to potrebno i neovisne stručne osobe, te se o istome sastavlja zapisnik.
Obrazac zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac5).
X. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Članak 13.
1. Kriterij za odabir pobude je najniža cijena ili
ekonomski najpovoljnija ponuda.
2. Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se koristiti
i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i
funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni
troškovi, ekonomičnost, datum isporuke ili rok izvršenja i drugo te je u zapisniku o otvaranju, pregledu
i ocjeni potrebno obrazložiti izabranu ponudu.
XI. ODABIR PONUDE
Članak 14.
1. U postupku jednostavne nabave Naručitelj na osnovu pregleda i ocjene ponuda može donijeti:
- Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ili
- Obavijest o prihvaćanju ponude ili
- Odluku o izravnom prihvaćanju ponude.
2. Obavijesti odnosno Odluka iz točke 1. ovog
članka obvezno sadrže:
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- podatke o Naručitelju,
- predmet nabave na koju se odnosi,
- naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana odnosno prihvaćena
- datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
3. Zapisnik o otvaranju, pregledu ocjeni ponuda
naručitelj je obvezan istovremeno dostaviti svakom
ponuditelju u postupku na dokaziv način ( dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama Naručitelja). Uredna dostava citiranog zapisnika
koji sadrži prijedlog odabira smatra se jednakovrijednom kao dostava obavijesti o odabiru najpovoljnije
ponude odnosno prihvaćanju ponude.
4. Odluka Načelnika o prihvaćanju jedine zatražene
ponude, na odgovarajuću način svojim sadržajem nadomješta Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.
Dostava Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda u konkretnom postupku, koja sadrži prijedlog odabira na odgovarajući način svojim sadržajem
nadomješta i ima se smatrati da je činom dostave
na dokaziv način ponuditeljima dostavljena odgovarajuća odluka odnosno obavijest.
5. Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude iznosi deset (10) dana od isteka roka
za dostavu ponuda.
6. Naručitelj sukladno točki 3. ovog članka stječe
uvjete za sklapanje Ugovora o nabavi po izvršenoj
dostavi Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponude na dokaziv način.
Obrazac Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude
sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 6).
Obrazac o prihvaćanju ponude sastavni je dio ovog
Pravilnika (Obrazac 6a).
XII.PONIŠTENJE POSTUPKA NABAVE
I PONIŠTENJE ODABIRA
Članak 15.
1. Ukoliko postoj bilo koji navedeni razlog iz članka 17. stavka 1. za poništenje postupka jednostavne
nabave, Naručitelj bez odgode donosi Obavijest o
poništenju postupka
2. U Obavijesti o poništenju postupka jednostavne
nabave Naručitelj navodi:
1./ podatke o Naručitelju,
2./ predmet nabave,
3./ obrazloženje razloga poništenja,
4./ datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
3. Obavijest o poništenju postupka jednostavne
nabave s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu
i ocjeni ponuda Naručitelj je obvezan istovremeno
dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način( dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim
stranicama Naručitelja).
Obrazac Obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac
7.).
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Članak 16.
1. Ukoliko postoji bilo koji navedeni razlog za
poništenje odabira / bilo najpovoljnije ili jedine
ponude u konkretnom postupku jednostavne nabave,
po ispunjenju uvjeta iz članka 17. stavka 2. ovog
Pravilnika Naručitelj bez poništava odabir ponude i
donosi Obavijest o poništenju odabira.
2. U Obavijesti o poništenju odabira Naručitelj
navodi:
1./ podatke o odabranom ponuditelju,
2./ predmet nabave,
3./ obrazloženje razloga poništenja,
5./ datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
3. Rok za donošenje Obavijesti o poništenju
odabira ovisno o konkretnom slučaju na način uređen
člankom 17. stavkom 3. i4. ovog Pravilnika.
4. Obavijest o poništenju odabira jednostavne
nabave s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i
ocjeni ponuda uključujući i odluke o odabiru koja se
poništava Naručitelj je obvezan istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način( dostavnica,
povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom,
potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama Naručitelja).
Obrazac Obavijesti o poništenju odabira sastavni
je dio ovog Pravilnika (Obrazac 7a.).
Članak 17.
Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave
/barem jednog od pobrojanih slučajeva/ kada je
Naručitelj obavezan poništit postupak nabave su:
a/ ukoliko tijekom trajanja postupka po isteku
roka za dostavu ponuda Naručitelj ne zaprimi nijednu
ponudu
b/ukoliko tijekom trajanja postupka po isteku roka
za dostavu ponuda Naručitelj ne zaprimi nijednu valjanu ponudu sukladnu uvjetima natječaja
c/ tijekom trajanja postupka prije roka za dostavu
ponuda dođe do promjene okolnosti vezanih za postupak ili saznanja zbog kojih da je Naručitelj znao bi
Poziv za dostavu ponuda bio sadržajno drugačiji.
Razlozi za poništenje odabira / barem jednog od
pobrojanih slučajeva/ kada je Naručitelj obavezan
poništit odabir su:
a/ ukoliko ponuditelj na dokaziv pismeni način
obavijesti ponuditelja po isteku roka za dostavu ponuda da odustaje od svoje ponude
b/ukoliko odabrani ponuditelj odbije ili izbjegava
s Naručiteljem sklopiti Ugovor o jednostavnoj nabavi
koja je bila predmet provedenog postupka na način
propisan stavkom 3 ovog članka.
Procedura za slučaj opisan stavkom 2. točkom b.
ovog članka je takva da Naručitelj dostavlja ugovor /
na dokaziv način /odabranom ponuditelju radi sklapanja istog, dodijelivši mu rok i način na koji je dužan
postupati u pogledu sklapanja ugovora.
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Naručitelj može i ne mora , temeljem posebne
Odluke Općinskog Načelnika ili Općinskog vijeća
ponovno pismeno upozoriti ponuditelja dodijelivši
mu dodatni rok određen posebnom odlukom koju
također dostavlja u privitku, pozvavši ga na sklapanje Ugovora sukladno odabranoj ponudi i dostavljenoj
mu Obavijesti Naručitelja o odabiru ponude u konkretnom postupku.
Sukladno stavku 3. i 4. ovog članka kada se ponuditelj ogluši i dalje izbjegava dostaviti Naručitelju
potpisani ugovor o nabavi u ostavljenom mu roku,
Naručitelj istekom dodijeljenog roka polaže pravo na
naknadu štete zbog nastale situacije koju je ponuditelj
prouzročio ovakvim ponašanjem.
Naručitelj također polaže pravo unaprijed u svim
postupcima ubuduće, poučen vlastitim iskustvom iz
prakse, u budućim postupcima nabave ne uzeti u obzir
ponude opisanog slučaja iz stavkom 3. i 4. ponuditelja. Naprijed navedeno Naručitelj će ubuduće unaprijed predvidjeti u Pozivu za nadmetanje.
Naručitelj nadalje postupa i završava postupak sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne
novine“ broj 120/17)
XIII. SKLAPANJE UGOVORA O NABAVI
Članak 18.
Odabrani ponuditelj i Naručitelj sklapaju Ugovor
o nabavi
Postupak nabave završava sklapanjem Ugovora o
nabavi.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
1. Ovaj Pravilnik dostavit će se radi suglasnosti
Općinskom vijeću Općine Primošten na prvoj redovnoj sjednici predstavničkog tijela.
2. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne
nabave Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine
Primošten „broj 8/17).
3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u prvom narednom broju „Službenog
vjesnika Općine Primošten“.
KLASA: 023-01/18-02/1
UR.BROJ: 2182/02-02-18-1
Primošten, 18. siječnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 5. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ 120/16), članka
3. Pravilniku o planu nabave , registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (
„Narodne novine“ 101/17) i članka 45. Statuta Općine Primošten ( Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj
3/13 i 5/13) Općinski načelnik Općine Primošten dana 18. siječnja. 2018. godine donosi:

Plan nabave Općine Primošten za 2018. godinu
Članak 1.
Općinski Načelnika Općine Primošten donosi Plan nabave Općine Primošten za proračunsku 2018.godinu.
Plan nabave redovito se podnosi na suglasnost Općinskom vijeću Općine Primošten na prvoj redovnoj sjednici predstavničkog tijela.
Članak 2.
Jednostavne nabave su nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna a manja od
200.000,00 kuna za robe i usluge odnosno do 500.000,00 kuna za radove.
Nabave male vrijednosti su nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za
robe i usluge odnosno jednaka ili veća od 500.000,00 kuna za radove do vrijednosti europskih pragova.
Nabave velike vrijednosti su nabave čija je procijenjena vrijednosti iznad europskih pragova.
Članak 3.
Za nabavu čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna a manja od 200.000,00 kuna za
robe i usluge odnosno manja od 500.000,00 kuna za radove, u Plan nabave unose podaci o predmetu nabave i
procijenjenoj vrijednosti nabave.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava internim općim aktom Općine Primošten uređuje se postupak koji prethodi stvaranju
ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu
roba i usluga odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova ( u daljnjem tekstu: jednostavne vrijednosti ) za koje
sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.
Postupak pripreme i provedbe jednostavne nabave može biti redoviti ili skraćeni u dvije moguće varijante što
se sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ 120/16) Naručitelj utvrđuje svojim
internim općim aktom - Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten. Pravilnik o
provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten donosi Općinski Načelnik Općine Primošten.
Članak 4.
Plan nabave obuhvaća jednako jednostavnu nabavu kao i javnu nabavu radova, roba i usluga a sadrži podatke
o evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave bez PDV-a, vrsti postupka
javne nabave uključujući i nabavu usluga iz Dodatka II B Zakona, podatak da li se sklapa ugovor o javnoj nabavi
ili okvirni sporazum, odnosno da li se sklapa Ugovor jednostavnoj nabavi škoju uređuje u detalje Pravilnik o
provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten( u daljnjem tekstu: interni akt /, a po potrebi i planirani početak postupka nabave te planirano trajanje takvog ugovora ili okvirnog sporazuma te napomenu ukoliko
je potrebna.
Članak 5.
Plan se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati a sve izmjene i dopune Plana bit će vidljive
u odnosu na osnovni Plan.
Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu: EOJN) u roku od 8 dana od dana njegova
donošenja ili promjene. Plan nabave mora biti dostupan i na internetskim stranicama Općine Primošten www.
primosten.hr najmanje do 30. lipnja 2019. godine.
Općina Primošten kao Javni naručitelj obvezna je Upravi za sustav javne nabave Ministarstvu gospodarstva,
rada i poduzetništva dostaviti podatke o svojim internetskim stranicama na kojima je objavljen Plan nabave uključujući i sve njegove izmjene i dopune tijekom tekuće godine za koje se ukaže potreba.
Općina Primošten sukladno internom općem aktu za jednostavnu nabavu dužna je redovito ažurirati podatke
u Tabeli svih sklopljenih ugovora tijekom tekuće godine.
Članak 6.
Općina Primošten obvezna je voditi Registar Ugovora o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Registar), Registar
ugovora jednostavne nabave te sve njihove podatke ažurira Služba Tajništva osim u pogledu praćenja plaćanja
po sklopljenim ugovorima koje podatke ažurira Služba financija i računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Primošten, najmanje svakih šest (6) mjeseci tijekom godine. Registar je Općina Primošten dužna objaviti
na svojim internetskim stranicama.
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Članak 7.
Općina Primošten može započeti odgovarajući postupak nabave i prije donošenja Plana nabave sukladno
Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16).
Članak 8.
Sukladno članku 2. stavku 1. točkama 1.do5. Pravilniku o planu nabave , registru ugovora, prethodnom
savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( „Narodne novine“ 101/17) i Pravilniku o provedbi postupaka
jednostavne nabave Općine Primošten ( „ Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj 8/17), tijekom 2018. godine
planira se postupak jednostavne nabave
Na način kakao u nastavku slijedi:
1. Predmet nabave: Poštanske usluge
CPV: 64110000-0
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 70.000,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 1/18
/skraćeni post.- čl. 5. st.1.točka a/
2.Predmet nabave: Radovi na nasipavanju plaža
CPV: 45243400-6
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 499.000,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 4/18, 5/18
/redoviti post.- čl. 4.internog akta /
3. Predmet nabave: Uredski materijal na rok od 12 mjeseci / od 21.03.2018./
CPV: 30190000-7
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 69.900,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 3/18
/redoviti post.- čl. 4.internog akta /
4. Predmet nabave: Poslovi obvezatne /deratizacije, dezinsekcije
CPV: 74721000-9
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 31.500,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 4/18
/redoviti post.- čl. 4.internog akta /
5. Predmet nabave: Radovi na zaštiti obale
CPV:45243000-2
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 499.900,00 kuna
Redni broj: EV – NAB 7/18
/skraćeni post.- čl. 5. st.1.točka b/
6. Predmet nabave: Radovi nasipavanja kamenom
CPV: 45252125-0
Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a:. 499.900,00 kn
Redni broj: EV – NAB 6/18 – izrada školjere
/redoviti post.- čl. 4.internog akta /
Plan nabave ne odnosi se na nabave do 20.000,00 kuna te za iste ne postoji obveza sklapanja ugovora.
Članak 9.
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
800.000,00 kuna

sklapa li plan. poč
se ug. Ili
post.
okv. sp.
Okv.. 29.12.17.
sporazum
/roba/

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

JN-1/17
R048, 027
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Članak 10.
Ovaj Plan nabave objavljuje se na internetskim stranicama Općine Primošten i „Službenom vjesniku Općine
Primošten a primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine.
Klasa: 400-08/18-02/1
Ur.broj:2182/02-02-18-1
Primošten, 18. siječnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________

6

OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom
OPĆINA PRIMOŠTEN
za 2017. godinu

siječanj, 2018.
Sadržaj
1.
2.
3.
4.
5.

UVOD
OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMIUPRAVE
DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE PRIMOŠTEN
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRIMOŠTEN
A NALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN, UKLJUČUJUĆI OSTAVRIVANJE CILJEVA
6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA,
ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU
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KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU
CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN
7. PODACI OPOSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I
UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE
NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH
OTPADOM
8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I
NJIHOVOM OPKLANJANJU
9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI
SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNOINFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG
PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE
TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA,
ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
14. ZAKLJUČAK
GRAFIČKI PRILOG / za III./
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1.UVOD
- Općina Primošten nalazi se u sastavu Šibensko-Kninske županije.
- Obuhvaća jednu katastarsku općinu – Primošten, odnosno šest naselja ukupne veličine 58,78 km2 kopnenog dijela.
- U Općini Primošten živi 2 882 stanovnika ili 52,73 stanovnika na km2.
- Na području Općine Primošten djeluje komunalno poduzeće Bucavac d.o.o.
- Osnivač je Općina Primošten i „Bucavac“ d.o.o. je100% u njenom vlasništvu.
- Novi Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten usvojen je na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine
Primošten održanoj dana 27. srpnja 2015 . godine. Slijedom navedenog predstavničko tijelo donijelo je Odluku o
donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje do kraja 2020. godine. Citirana odluka objavljena je u “ Službenom vjesnik Općine Primošten“ broj 5/15 . Plan je donijet po dobivenoj prethodnoj Suglasnosti nadležnog tijela Šibensko kninske županije - Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne
poslove , Klasa:_ 351-01/14-01¸/106; Urbroj: 2182/1.15-15—7 od dana 05. lipnja 2015. godine. Izrađivač
plana je „ VIZOR“d.o.o. iz Varaždina . Plan je donesen za razdoblje 2014 . do 2020. upravo kako to i nalažu
zakonske odredbe.
- Dakle prošla 2017. godina iskorištena je za postupanje sukladno novoj zakonskoj regulativi radi osiguranja
uvjeta za odvojeno prikupljanje otpada , sprječavanju nekontroliranog odbacivanja otpada u okoliš, podizanju
svijesti građana o aktivnoj ulozi svakom pojedinca i svih zajedno u čuvanju okoliša, kvalitetnijeg življenja u
sklopu prirodom danog okruženja.
Na održanoj 5. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 31. siječnja 2018. godine u zakonom
propisanom roku Općinskom vijeću je podnijeto je Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017.
godinu. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju PGO za prethodnu godinu pod red.br. 28. dnevnog reda
sjednice predstavničkog tijela
16. Izvješće /kao akt/ Načelnika Općine Primošten o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za 2017. godinu, Klasa:351-01/18-03/01;Ur.broj: 2182/02-02-18-1od dana 22. siječnja 2018. godine te
Zaključak /kao akt/ Općinskog vijeća Općine Primošten o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Primošten za 2017., Klasa:351 -01/18-03/1;Ur.broj: 2182/02-01-18-2 od dana
31. siječnja 2018. godine.
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Odmah nakon naprijed navedene sjednice Općinskog vijeća akti se dostavljaju na objavu u općinskom
službenom glasilu „ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/18.
Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17)
propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
Stavkom 2. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17)
propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
jedinici područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. istog članka do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja Ministarstvu i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu , objavljuje ga u svom
službenom glasili i na svojoj web stranici: U i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13i 73/17) propisano
je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona
o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona
i Plana.
2.OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
• javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
• odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
• sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
• provedbu Plana,
• donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,
• provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,
• mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza,
te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje
gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski
učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri
tom javnost rada.
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJAOPĆINE PRIMOŠTEN
- Prostornim planom odnosno VII Izmjenama i dopunama PPUO Primošten koje su u tijeku izrade planirana
je uspostava reciklažnog dvorišta za potrebe Općine.
(Ukratko iz prostorno planske dokumentacije grada/općine navesti sve što je planirano i/ili izgrađeno iz
područja gospodarenja otpadom. Također, navesti sve informacije vezane za sanaciju odlagališta ako se ono
nalazi na području grada/općine, te priložiti nekoliko slika iz prostorno-planske dokumentacije koje potkrepljuju
opisane činjenice).
Prilog grafički na kraju ovog Izvješća je na str.13.
4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRIMOŠTEN
- Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten
- puni naziv plana gospodarenja otpadom: Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten Izrađivača VIZOR d.o.o. od dana 27. srpnja 2015
- Odluka je objavljena u Službenom vjesniku Općine Primošten broj 5/15 / datum glasila 31. srpnja 2015.
godine/
- navesti da li su rađene izmjene/dopune Plana – Plan je novi , za sada kao takav nije imao nikakvih izmjena i dopuna
Upravo u tijeku je dobivanje suglasnosti nadležnog tijela ŠKŽ
- Dobivena je Suglasnost od strane Šibensko-kninske županije
- Izrađivač novog PGO je Vizor d.o.o.
- Tijekom izrade PGO Nacrt a po donošenju i PGO objavljeni su na službenoj stranici općine:
www.primosten.hr
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- Plan sadrži strateške ciljeve gospodarenja otpadom, analiza te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Primošten, vrste i količine proizvedenog otpada , odvojeno prikupljanje otpada, odlaganje komunalnog i bio razgradivog otpada te ostvarivanje ciljeva, podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih
otpadom, podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju , mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva
smanjivanja ili sprečavanja nastanka otpada uključujući izobrazno informativne aktivnosti i akcije prikupljanja
otpada, opće mjere gospodarenja otpadom, popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, organizacijske
aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom, rokove i nositelje
izvršenja plana s popisom pravnih izvora / Zakona, pravilnika i dokumentacije/
Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Plan gospodarenja otpadom grada ili općine donosi gradsko, odnosno općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.
Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne)
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom
glasilu.
5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE
PRIMOŠTEN, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. bavi se prikupljanjem i odvozom otpada na RCGO Bikarac. Osim
miješanog komunalnog otpada, zbrinjava se papir, plastika, metal, tekstil, elektronski otpad i staklo. Za reciklažno dvorište se prikuplja dokumentacija za njegovu izgradnju koja je planirana prostornim planom Općine.
Stanovništvo se informira o odvajanju otpada putem interneta, edukativnih radionica i raznih oglasa koji upućuju
na važnost primarne selekcije otpada.
RECIKLAŽNO DVORIŠTE /RD/ na području Općine Primošten planirano
je prostrnim planom Općine Primošten a isto tako i Planom gospodarenja otpadom, na lokaciji Bojana, k.č.
1011/1 k.o. Primošten. Očekivani izvori financiranja su . proračunska sredstva Općine Primošten, FZOEU,
EU i sl.
MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE /MRD/ planirano je Planom gospodarenja otpadom Općine Primošten. Očekivani izvori financiranja su proračunska sredstva Općine Primošten, FZOEU, EU i sl.
RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVIBNSKI OTPAD /RDG/ na području Općine Primošten nije
planirano prostorno planskom dokumentacijom ni Planom gospodarenja otpadom.
KOLIČINA DEPONIRANOG
KOMUNALNOG OTPADA RCGO BIKARAC
MJESEC

2017.

Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni

56600
65140
86220
99900
142280
214140
342920
378560
220200
114880
77840

Prosinac

62100

UKUPNO

1.860.780
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6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN
NAZIV
TVRTKE

PODRUČJE SA KOJEG
JE OTPAD SAKUPLJEN

BROJ
STANOVNIKA
OBUHVAĆEN
SAKUPLJANJEM**

KLJUČNI BROJ
OTPADA

NAZIV OTPADA

UKUPNO
SAKUPLJENO
(u tonama)

0

1

2

3

4

5

15-01-01

Papirnata i kartonska ambalaža

37,89

15-01-02

Plastična ambalaža

3,9

15-01-06

Staklena ambalaža

16,35

20-01-01

Papir i karton

8,1

20-01-39

Plastika

9,1

20-03-01

Miješani komunalni otpad

1.860,78

Bucavac
d.o.o.

Općina Primošten

2.828

** Prema popisu stanovništva 2011. godine. U ljetnim mjesecima broj stanovnika na području Općine Primošten se uveća 7 do 8 puta.
Na području Općine Primošten nema odlagališta otpada. Vezano uz provedbu članka 35. stavka 1. točke
2. Zakona , postavljanje na javnoj površini odgovarajućeg broja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada /
problematičnog otpada, otpadnog papira, plastike, metala, stakla i tekstila/ koji nije obuhvaćen sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada , Općina Primošten na svom području osigurala je odvojeno prikupljanje
papira, stakla, metala i plastike na 15 zelenih otoka organiziranih na 15 različitih lokacija na svom području
na kojima je postavljen po jedan spremnik zapremnine 1100 litara za svaku navedenu vrst otpada. Osim naprijed
navedenih lokacija, postavljeni su spremnici za skupljanje papira i kartona od građana na dodatnih pet lokacija.
Odvojeno prikupljanje na kućnom pragu još se ne obavlja ali se ima u planu za 2018. godinu podijeliti
dodatne spremnike i PVC vrećice za korisni otpad.
Odvojeno prikupljanje tekstila obavlja se u 5 spremnika postavljena na 4 različite lokacije na području
Općine Primošten. Vezano uz prikupljanje problematičnog otpada od građana na području Općine Primošten
još nisu postavljeni spremnici u koje bi isti mogli ostaviti ovakav otpad . Tijekom 2018. godine će se osigurati
spremnici za posebne vrste opasnog otpada kao što su baterije, žarulje, lijekovi, pesticidi i sl.
Ostvareni ciljevi kroz prethodnu godinu su:
Smanjenje miješanog komunalnog otpada,
- Odvojeno prikupljanje otpada na zelenim otocima,
- Prikupljanje otpada na području cijele općine po sistemu „od vrata do vrata“,
- Uvrštavanje reciklažnog dvorišta u prostorno plansku dokumentaciju. Konkretno radi se o lokaciji Bojana
- Izrada projektne dokumentacije za uspostavu reciklažnog dvorišta još je u tijeku. Izrađeno je idejno
rješenje. Izrađivač je „Vit projekt“ d.o.o. iz razloga što nisu riješeni imovinsko pravni odnosi po pitanju vlasništva lokacije na kojoj se formalno vodi RH. Općina Primošten službeno se obratila zahtjevom da joj se zemljište daruje ili da se isto otkupi od strane općine isključivo za potrebe reciklažnog dvorište. Čeka se odgovor više
instance. U tijeku je postupak dodjele zemljišta i daljnje postupanje najmanje ovisi o Općini Primošten.
- provođenje akcija prikupljanja otpada
(Opisati ostvarene ciljeve na području grada/općine koji su ostvareni kroz prethodnu godinu)
7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH
OTPADOM,
(Ako se na području grada/općine nalazi odlagalište opisati ga ukratko (od kada postoji, dokumentaciju koja
je ishodovana i u kojoj se fazi trenutno nalazi. Popuniti donju Tablicu. Ukoliko na području grada/općine nema
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odlagališta u ovom dijelu navesti da nema odlagališta i brisati donju Tablicu.
Odlagališta na području Općine Primošten nema
8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU
Lokacija odbačenog otpada na području Općine Primošten nema.
9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA
OTPADA,
(Opisati provedene mjere za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada koje su provedene kroz prethodnu godinu uključujući izobrazno informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, te navesti
utrošena financijska sredstva na ovom
Na području Općine Primošten u 2017. godini je bilo 17 „zelenih otoka“ na kojima građani mogu odvajati
korisni otpad poput papira, plastike, stakla, metala i tekstila. Na komunalnim vozilima stoji slogan“LIJEN NE
BUDI, ODVAJATI SE POTRUDI“!Uz slogan su simpatične naljepnice sa kantama na kojima piše STAKLO
(zelena), PLASTIKA(žuta), PAPIR (plava) i METAL (crna). One odašilju poruku da je odvajanje otpada bitno i
moguće u Općini Primošten.
Građani dobivaju obavijesti o važnosti odvajanja otpada putem mrežnih stranica komunalnog poduzeća www.
bucavac.hr i preko www.primostenplus.com lokalnog web portala. U suradnji sa NP Krka bile su organizirane 3
eko radionice u Osnovnoj školi Primošten te u dječjim vrtićima Bosiljak i Brat Sunce.
Utrošena su znatna sredstva kako bi svako kućanstvo, obrtnik i pravna osoba na području Općine imali svoju
posudu za miješani komunalni otpad.
Nabavljeni su specijalni spremnici za zelene otoke. Izvori financijskih sredstava su Bucavac d.o.o., općina Primošten i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM
KATEGORIJAMA OTPADA,
Na području općine Primošten nema opasnog otpada.
Zbrinjavanje opasnog otpada obavlja CIAN d.o.o.
11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG
KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA,
METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA,
U cilju smanjivanja količine otpada uvedeni su zeleni otoci na kojima stanovništvo selektira otpad, također
uvedeno je prikupljanje otpada po metodi „od vrata do vrata“, čime se smanjila količina otpada. Stanovništvo
se educira o važnosti odvajanja otpada putem interneta, edukativnih radionica i raznih oglasa koji upućuju na
važnost primarne selekcije otpada.
U opisanu svrhu organizirane su različite edukativne radionice. Sve informacije svakodnevno su tijekom 24
sata dostupne svima putem oglasa na lokalnom portalu i web stranici komunalnog poduzeća koje redovito
uklanja otpad. Utrošena su znatna financijska sredstva kako bi svako kućanstvo, obrtnik i pravna osoba na području Općine imali svoju posudu za miješani komunalni otpad.
Nabavljeni su specijalni spremnici za zelene otoke. Izvori financijskih sredstava su Bucavac d.o.o. Miješani
komunalni otpad prikuplja se po metodi „od vrata do vrata“, to je omogućeno time što svako kućanstvo, obrtnik
i pravna osoba imaju vlastitu posudu za otpad.
Naime, za potrebe korisnika usluga odvoza otpada, podijeljeni su spremnici volumena 120 i 240 litara za miješani komunalni otpad. Miješani komunalni otpad odvozi se na odlagalište Bikarac. Vidna je tendencija ukupne
količine prikupljenog otpada posljednjie 4 godine.o.o., općina Primošten i Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.
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Sukladno navedenom, na području općine Primošten nalaze se zeleni otoci na kojima je moguće selektirano
prikupljati papir, staklo, plastiku , metal i tekstil.
Selektirani otpad (papir, plastiku i staklo) odvozi tvrtka DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. sa kojom komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. ima ugovor. Odvojeni tekstil zbrinjava tvrtka Tekstil vlakno d.o.o., a elektronski
i električni otpad zbrinjava tvrtka Spektar media d.o.o.
Odvojeno prikupljanje krupnog / glomaznog / otpada od građana organizirano je na način da se u određene
dane u tjednu na zahtjev korisnika usluge
koji pozivaju komunalno poduzeće „Bucavac“ d.o.o. preuzme
otpad koji se deponira na odlagalištu Bikarac.
12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI,
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM,
Posebno se stavlja akcent na kompletiranje projektne dokumentacije za uspostavu reciklažnog dvorišta
Općine Primošten koje je obuhvaćeno prostornim planom Općine Primošten. Sredstva za gradnju reciklažnog
dvorišta planiraju se povući i koristiti bespovratna sredstva fondova i dijelom osigurati iz vlastitih sredstava.
U realizaciji planiranog u mjestu drži činjenica nesređenih imovinsko pravnih odnosa između RH i Općine
Primošten unatoč višestrukom obraćanju radi rješavanja problema i pokretanja s mrtve točke.
13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA
Redni
broj
1.
2.
3.
4.

Predviđeno PGO za 2017. g
Edukacija stanovništva
Smanjenje miješanog komunalnog otpada
Zeleni otoci
Reciklažno dvorište

Izvršeno
DA/NE/DJELOMIČNO
DA
DA
DA
DJELOMIČNO

14. ZAKLJUČAK
Općina Primošten poduzima sve moguće mjere kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada
/ količina prikupljenog otpada u kontinuitetu, već četiri godine je u padu/ ali je aktualne 2017. godine zabilježen lagani porast otpada koji se nadalje odvaja i reciklira. U tu svrhu kontinuirano se radi na poduzimanju
mjera s posebnim naglaskom na kvalitetu kao npr. prikupljanje otpada od vrata do vrata, zeleni otoci, edukacija
stanovništva različitih dobnih skupina radi podizanja svijesti stanovništva o aktivnoj i jednako važnoj ulozi
svakog pojedinca.
KLASA: 351-01/18-03/1
UR.BROJ: 2182/02-02-18-2
Primošten, 28. siječnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
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Na temelju čl. 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 30. siječnja 2018. godine donosi sljedeće:

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2017. GODINU
I. Općina Primošten je Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za
2017. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/17, 4/17), planirala za redovito upravljanje pomorskim
dobrom utrošiti sredstva u iznosu od 550.000,00 kuna.
II. Planirana sredstva iz prethodne točke osigurana su iz izvora kako slijedi:
Planirani izvori

iznos u kn

ostvareno u kn

naknada od koncesija na pom. dobru

300.000,00

240.127,50

naknada od konc. odobrenja

250.000,00

293.020,50

UKUPNO

550.000,00

533.148,00

III. Vijeće za koncesijska odobrenja u 2017. godini zaprimilo je ukupno 19 zahtjeva za izdavanje koncesijskih
odobrenja. Prihod od koncesijskih odobrenja izdanih u 2017. godini iznosi 293.020,50 kn (uključujući i odobrenja izdana tijekom ranijih godina, a koja su vrijedila i za 2017.).
Klasa: 934-01/18-02/3
Ur.broj: 2182/02-02-18-1
Primošten, 30. siječnja 2018. godine
				

OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15), članka 7. stavak
2. i stavak 3. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje
Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 65/16), Smjernica za izradu
procjena rizika od velikih nesreća za područje Šibensko kninske županije (KLASA: 810-09/16-05/16, URBROJ: 2182/1-06-16-3 od dana 27. prosinca 2016. godine), te članaka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni
vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13), Općinski načelnik Općine Primošten dana 22. siječnja 2018. godine
donosi:

ODLUKU
o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Primošten
i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća
za područje Općine Primošten
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se postupak izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Primošten,
osniva Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća te određuju koordinatori, nositelj, izvršitelji
izrade Procjene rizika i konzultant.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Procjena) izrađuje se
sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Šibensko kninske županije.
Postupak izrade Procjene obuhvaća prikupljanje, obradu i analiziranje podataka.
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Članak 2.
Ovom Odlukom određuju se koordinatori za svaki pojedini rizik te nositelji i izvršitelji izrade rizika.
Ovom Odlukom određuje se Alfa atest d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, ovlaštenik za prvu grupu stručnih
poslova u području planiranja civilne zaštite kao konzultant.
Koordinatori organiziraju i koordiniraju izradu svakog pojedinog rizika, dok su izvršitelji dužni surađivati te
u okviru svoje nadležnosti doprinositi razradi rizika.
Lista koordinatora za pojedine rizike , izvršitelja i konzultanta nalazi se u Prilogu I. koji je sastavni dio ove
Odluke.
Članak 3.
Osniva se Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Radna skupina).
Članovi Radne skupine, istovremeno i nositelji za pojedine rizike, osim Načelnika Općine Primošten kao
glavnog koordinatora, imenuju se:
1. Jerko Gracin , Načelnik Stožera CZ, koordinator
2. Joso Gracin , član za identificiranu prijetnju i rizik ( za potres)
3. Ivica Babačić , član za identificiranu prijetnju i rizik ( za poplave)
4. Josip Jadrijević, član za identificiranu prijetnju i rizik (za požar otvorenog tipa).
Članak 4.
Koordinator ima slijedeće obveze:
- organizaciju i vođenje sastanaka Radne skupine,
- koordiniranje i nadziranje procesa izrade Procjene rizika,
- predlaganje izmjena i dopuna Procjene,
Članak 5.
Nositelji imaju slijedeće obveza:
- izrađuje scenarije za određene rizike,
- odgovorni su za vjerodostojnost podataka iz svoje nadležnosti,
- sudjeluju u analizi i evaluaciji rizika za koji su prema Prilogu 1. ove Odluke utvrđeni
nositeljima, sukladno uputama,
- kontaktiraju s nadležnim tijelima, te znanstvenim institucijama u svrhu prikupljanja
informacija,
- o tijeku procesa prikupljanja podataka redovito obavještavaju koordinatora,
- dostavljaju koordinatoru tražene podatke u zadanim rokovima te surađuju tijekom rada na
procjeni.
Članak 6.
Izvršitelji imaju slijedeće obveze:
- prikupljaju podatke za analizu i evaluaciju rizika,
- sudjeluju u izradi scenarija za pojedini rizik
Članak 7.
Koordinator dostavlja Prijedlog procjene glavnom koordinatoru koji dostavlja Općinskom vijeću Općine
Primošten prijedlog Procjene rizika na donošenje.
Koordinator, nakon donošenja Procjene, nastavlja s praćenjem događaja i kretanja od značaja za procjenjivanje rizika iz područja nadležnosti te o promjenama, jedan puta godišnje ili po potrebi izvješćuje glavnog
koordinatora.
Radna skupina za izradu Procjene predlaže glavnom koordinatoru pokretanje postupaka izmjena i dopuna
Procjene, odnosno ažuriranja Procjene.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Primošten izrađuje se najmanje jednom u tri godine te
usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka u svakom trogodišnjem ciklusu.
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Primošten može se izrađivati i češće, ukoliko se u
trogodišnjem periodu nastupi značajna promjena ulaznih parametara u korištenim scenarijima i postupcima analiziranja rizika ili ako se prepozna nova prijetnja.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na službenoj web. stranici općine: www.primosten.hr i „Službenom vjesniku općine Primošten.
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KLASA: 810-03/18-02/1
URBROJ: 2182/02-02-18-1
Mjesto, 22. siječnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.

Prilog 1.

Rizici

Koordinator

Nositelji

Izvršitelji

Konzultanti

Jerko Prgin

Joso Gracin
/čl. HGSS-a/

Ante Bogdan
/komunalna sl.
JUO/

„Alfa atest“ d.o.o.

Identificirani rizik
(npr. poplava)

Jerko Prgin

Ivica Babačić
Čl. Stožera i
prometni redar/

Antonijo Nižić
/ djelatnik
Bucavacd.o.o.

„Alfa atest“ d.o.o

Identificirani rizik
(npr.
požari
otvorenog tipa)

Jerko Prgin

Josip Jadrijević i čl,
Stožera i predsj.
DVD-a/

Kristijan Gracin
/ DVD/

„Alfa atest“ d.o.o

Identificirani
(npr. potres)

rizik

____________________
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Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16) i članka 45.Statuta Općine Primošten ( „Službeni vjesnik Općine
Primošten”, broj 3/13 i 5/13), dana 21. lipnja 2017. godine Načelnik Općine Primošten, donosi:

Izmjene i dopune Odluke
o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Općine Primošten
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Primošten objavljenoj u
Službenom vjesniku Općine Primošten „ broj 6/17) mijenja se i dopunjuje članak 4. točka 7. na način da se
umjesto dosadašnjeg člana stožera Mate Gaćine imenuje novi član stožera Ivica Babačić.iz Primoštena.
Članak 2.
U njenim preostalim dijelovima dosadašnja Odluka ostaje nepromijenjeno.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.
KLASA: 833-02/17-02/1
URBROJ:2182/02-02-17-1
Primošten, 21.lipnja 2017.
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 48. 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, 19/13 – proč.
tekst i 137/15 –Ispr.), članka 45. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13
i 5/13) članka 14. do 16. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu (« Narodne novine
« broj. 124/14, 115/15 i 87/16) Općinski Načelnik
Općine Primošten 08. prosinca 2017. godine donosi:

ODLUKU O IZMJENI DOPUNI
ODLUKE O POPISU IMOVINE
I OSNIVANJU POVJERENSTVA
ZA POPIS
1. U Odluci o popisu imovine i osnivanju povjerenstva za popis „Službeni vjesnik Općine Primošten
„ broj 7/17 briše se tekst dosadašnje točke 2. na način
da treba da glasi:
„Za obavljanje popisa osniva se Povjerenstvo za
popis nematerijalne imovine i materijalne imovine,
zalihe, potraživanje, obveze te novca na računu i na
blagajni:
1. Ante Bogdan,
2. Iris Ukić Kotarac dipl.iur. i
3. Ivana Šarić– upute i stručna pomoć“

Općine Primošten Stipe Petrina, dana 2018. godine,
donosi

ODLUKU
o broju i vrsti stipendija za školsku odnosno
akademsku godinu 2018 godinu
1. U školskoj i akademskoj godini 2018 dodjeljuje
se ukupno dvanaest (12) stipendija od toga (6) studentskih stipendija i šest (6) učeničkih stipendija.
2. Odlukom Općinskog vijeća Općine Primošten o
visini stipendije za učenike i studente s područja Općine
Primošten za 2018. godinu KLASA: 604-02/18-01 URBROJ: 2182/02-01-18-1 Primošten, od dana 31. siječnja
2018. godine, visina mjesečne stipendije Općine Primošten za učenike srednjih škola iznosi 300,00 kuna a
za studente 800,00 kuna mjesečno.
3. Zadužuje se Pravna službe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten da u roku od 15. dana od
dana stupanja na snagu ove odluke objavi natječaj za
dodjelu stipendija.
4. Stipendije se isplaćuju za 12. mjeseci.
5. Odluka stupa na danom donošenja.
Klasa: 604-02/18-02/1
Urbroj: 2182/02-02-18-1
Primošten 9. veljače 2018 godine
OPĆINA PRIMOŠTEN

2. Sve ostale odredbe osnovne Odluke ukoliko nisu
u suprotnosti sa ovom Izmjenom i dopunom Odluke
ostaju i dalje na snazi.
3.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 406-09/17-02/ 1
Ur.broj: 2182/02-02-17-2
Primošten, 08. prosinca 2017. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten,
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13 i
5/13), sukladno članku 2. Odluke o stipendiranju
učenika i studenata sa područja Općine Primošten
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13,
3/17) i Odluci Općinskog vijeća Općine Primošten
o visini stipendije učenika i studenata sa područja
Općine Primošten za školsku godinu 2018 KLASA:
604-02/18-01 URBROJ: 2182/02-01-18-1 Primošten
od dana 31. siječnja 2018. godine, općinski načelnik

05. veljače 2018.

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________

12

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08), članka 37 Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ broj: 7/09), čl. 3. Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu i projekcije
za 2019 i 2020 godinu (Klasa: 400-06/17-01/1 Ur.broj:
2182/02-01-17-1 od dana 27. listopada 2017. godine)
načelnik Općine Primošten donosi:

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE PRIMOŠTEN
za 2018. godinu
Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu za 2018. godinu (u
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u
službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten
tijekom 2013. godine.

05. veljače 2018.
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Članak 2
Plan sadrži: broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj
službenika na neodređeno vrijeme za 2018 godinu,
potreban broj službenika određene struke na određeno
vrijeme za 2018. godinu te potreban broj vježbenika
odgovarajuće stručne spreme za 2018. godinu.
Članak 3
Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, u Jedinstvenom upravnom odjelu sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je ukupno 14 (četrnaest) službeničkih
radnih mjesta.
Stvarno stanje popunjenosti na dan 27. studenog
2017. godine je ukupno 8 službeničkih radnih mjesta
od kojih je 6 (šest) aktivnih službenika.
Članak 4
Na dan 27. studenog 2017. godine, nepopunjeno je
7 (sedam) radnih mjesta.
Redni broj 1.
- Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 		
1. izvršitelj
Redni broj 9
- Referent prometi redar 				
3 izvršitelja
Redni broj 8a
- Viši referent za prostorno planiranje
1. izvršitelj
Redni broj 11
- referent za računovodstvo
1. izvršitelj
Članak 5
Tijekom 2018. godine planira se prijam u službu:
na neodređeno vrijeme putem javnog natječaja za
radna mjesta:
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
- 1 izvršitelj (na neodređeno vrijeme)
Viši savjetnik pravnik
- 2 izvršitelja (n neodređeno vrijeme)
na određeno vrijeme putem oglasa:
Savjetnik za računovodstvo i financije
- 1 izvršitelj (na određeno vrijeme)
Referent prometni redar
- 3 izvršitelja (na određeno vrijeme)
Članak 6
Tijekom godine ne planira se prijam vježbenika u
službu.
Članak 7
Tijekom 2018. godine, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj; 57/12,
120/12, 16/17), planira se stručno osposobljavanje za
rad bez zasnivanja radnog odnosa za sveukupno jednog polaznika ekonomske, pravne ili tehničke struke.
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Članak 8
Načelnik Općine Primošten može tijekom 2018.
godine izmijeniti i dopuniti ovaj Plan.
Članak 9
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa: 112-02/17-02/1
Urbroj: 2182/02-02-17-2
Primošten, 27. studenog 2017. god
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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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 2018 GODINU
I.
Tijekom 2018. godine, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj; 57/12,
120/12, 16/17), planira se stručno osposobljavanje za
rad bez zasnivanja radnog odnosa za sveukupno jednog polaznika ekonomske, pravne ili tehničke struke.
- 1 osoba magistar ekonomskog, pravnog, građevinskog, arhitektonskog, tehničkog ili prometnog smjera (integrirani preddiplomski i diplomski smjer)
II.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
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.
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Klasa: 112-02/18-02/2
Urbroj: 2182/02-02-18-1
Primošten, 23. siječnja 2018. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina, v. r.
____________________

III. “BUCAVAC” d.o.o.
1

Na temelju čl. 440. st. 3. Zakona o trgovačkim
društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11,
111/12, 68/13 i 110/15), te čl. 11. Izjave i osnivanju
trgovačkog društva Bucavac , društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
br. OU-109/16 jav. bilj. Alise Kale iz Šibenika od dana
29. travnja 2016. godine, Skupština Bucavac d.o.o. iz
Primoštena, Sv. Josipa 7, donosi:

ODLUKA
o stavljanju izvan snage Odluke Skupštine
Bucavac d.o.o. o dopuni Pravilnika o radu
(donesenog 06. veljače 2015. godine)
od dana 06. lipnja 2017. godine,
i
o ponovnoj primjeni Pravilnika o radu
Društva donesenog 06. veljače 2015. godine
1. Skupština Društva donosi Odluku o stavljanju izvan snage Odluke Skupštine Bucavac d.o.o. o
dopuni Pravilnika o radu (donesenog 06. veljače 2015.
godine) od dana 06. lipnja 2017. godine, i ujedno
Odluku o ponovnoj Primjeni Pravilnika o radu Društva donesenog 06. veljače 2015. godine.
2. Pravilnik o radu od dana 06. veljače 2015. godine, primjenjuje se i odnosi na obračun plaća za
mjesec siječanj 2018. godine pa do daljnjega tj. do sljedeće ev. izmjene.
3. Pravilnik o radu od veljače 2015. godine nalazi
se u Privitku ove Odluke.
4. Ova Odluka dostavit će se službi Računovodstva
Bucavac d.o.o.
5. Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Općine Primošten, kao i na oglasnoj ploči poduzeća.
Primošten, 07. veljače 2018. godine
Ur. broj: 11/18

05. veljače 2018.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju čl. 440. st. 3. Zakona o trgovačkim
društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11,
111/12, 68/13 i 110/15), te čl. 11. Izjave i osnivanju
trgovačkog društva Bucavac , društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
br. OU-109/16 jav. bilj. Alise Kale iz Šibenika od dana
29. travnja 2016. godine, Skupština Bucavac d.o.o. iz
Primoštena, Sv. Josipa 7, donosi:

ODLUKA
o sporazumnom raskidu Ugovora o radu
zaključenog između direktora Društva
Zvonimira Skorin i Skupštine Društva
sklopljenog dana 02. kolovoza 2017. godine
1. Skupština Društva donosi Odluku o sporazumnom raskidu Ugovora o radu zaključenog između direktora Društva Zvonimira Skorin i Skupštine Društva
sklopljenog dana 02. kolovoza 2017. godine.
2. Ugovor o radu iz toč. 1. ove Odluke prestaje s
danom 02. ožujka 2018. godine.
3. Sporazum o prestanku Ugovora o radu iz toč. 1.
ove Odluke od dana 30. siječnja 2018. godine nalazi
se u Privitku iste.
4. Ova Odluka dostavit će se službi Računovodstva
Bucavac d.o.o.
5. Ova Odluka objavit će se u službenom vjesniku
Općine Primošten, kao i na oglasnoj ploči poduzeća.
Primošten, 07. veljače 2018. godine
Ur. broj: 12/18
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
Stipe Petrina, v. r.
____________________

3

Na temelju čl. 440. st. 3. Zakona o trgovačkim
društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11,
111/12, 68/13 i 110/15), te čl. 11. Izjave i osnivanju
trgovačkog društva Bucavac , društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
br. OU-109/16 jav. bilj. Alise Kale iz Šibenika od dana
29. travnja 2016. godine, Skupština Bucavac d.o.o. iz
Primoštena, Sv. Josipa 7, donosi:

05. veljače 2018.
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ODLUKU
o raspisivanju natječaja za direktora
trgovačkog društva Bucavac d.o.o.
društva s ograničenom odgovornošću za
obavljanje komunalnih djelatnosti
I. Raspisuje se javni natječaj za izbor direktora
Bucavac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti,
i to bez odlaganja po donošenju ove Odluke, budući
da dana 02. ožujka 2018. godine istječe Ugovor o radu
sadašnjem direktoru Zvonimiru Skorin.
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Na temelju čl. 440. st. 3. Zakona o trgovačkim
društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11,
111/12, 68/13 i 110/15), te čl. 11. Izjave i osnivanju
trgovačkog društva Bucavac, društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
br. OU-109/16 jav. bilj. Alise Kale iz Šibenika od dana
29. travnja 2016. godine, Skupština Bucavac d.o.o. iz
Primoštena, Sv. Josipa 7, donosi:

II. Javni natječaj iz toč. I. Ove Odluke sastavni je
dio iste te se kao takav nalazi u njezinu privitku.

ODLUKA
o cijenama za parking u 2018. godini
u Ulici Bana Josipa Jelačića

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten
i na oglasnoj ploči Društva.

1. Skupština Bucavac d.o.o. donosi Odluku o cijenama za parking u 2018. godini u Ulici Bana Josipa
Jelačića u Primoštenu, i to kako slijedi:

Primošten, 07. veljače 2018. godine
Ur. broj: 13/18

- od 01. svibnja 2018. – 15. lipnja 2018. i od 15. rujna
2018. – 15. listopada 2018. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
Stipe Petrina, v. r.
____________________
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Na temelju čl. 440. st. 3. Zakona o trgovačkim
društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11,
111/12, 68/13 i 110/15), te čl. 11. Izjave i osnivanju
trgovačkog društva Bucavac , društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
br. OU-109/16 jav. bilj. Alise Kale iz Šibenika od dana
29. travnja 2016. godine, Skupština Bucavac d.o.o. iz
Primoštena, Sv. Josipa 7, donosi:

ODLUKA
o prihvaćanju Plana nabave za 2018. godinu
1. Skupština Bucavac d.o.o. donosi Odluku o prihvaćanju Plana Nabave za 2018. godinu:
- procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi
1.822.000,00 kuna, dok s PDV-om iznosi: 2.277.500,00
kuna.
2. Plan nabave iz toč. 1. ove Odluke nalazi se u
Privitku iste.
3. Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku
Općine Primošten, kao i na oglasnoj ploči poduzeća.

- 1 sat 10,00 kuna
- Dnevna karta – 80,00 kuna
- Sezonska karta – 2.000,00 kuna
- Mjesečna karta – 1.000,00 kuna
- od 15. lipnja 2018. godine – 15. rujna 2018. godine
- 1 sat – 15,00 kuna
- Dnevna karta – 120,00 kuna
2. Cjenik se nalazi u privitku ove Odluke.
3. Ova Odluka objavit će se u službenom vjesniku
Općine Primošten, kao i na oglasnoj ploči poduzeća.
Napomena: u cit. cijene uračunata je stopa PDV-a
Primošten, 07. veljače 2018. godine
Ur. broj: 15/18

Primošten, 07. veljače 2018. godine
Ur. broj: 14/18
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
Stipe Petrina, v. r.
____________________

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA
Stipe Petrina, v. r.
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