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I.
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PRIMOŠTEN

1
Na temelju članka 57.stavka 3.i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne 

novine broj 115/16,106/18)i članka 33. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten broj; 
1/18, 2/18)Općinsko Vijeće Općine Primošten  na svojoj 12.sjednici održanoj dana  18.siječnja 2019.donosi 

ODLUKU 
o visini paušalnog poreza po krevetu

na području Općine Primošten

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u 

kampu i za robinzonski smještaj na području Općine Primošten.

Članak 2.
Visina paušalnog poreza utvrđuje se ovisno o naselju  i razredu kako slijedi i iznosi:

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

Klasa:410-10/19-01/01
Ur.broj:2182/02-01-19-1
Primošten,18.siječnja 2019. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

2
Na temelju članka 17. stavaka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („‘Narodne novine’’, broj: 82/15) 

i članka 33. Statuta Općine Primošten(„Službeni vjesnik Općine Primošten broj; 1/18, 2/18) Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na 12. sjednici održanoj 18. siječnja 2019. godine, donosi 

O D L U K U
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

na području Općine Primošten

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Primošten, 

s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

TURISTIČKI 
RAZRED 

NASELJE PAUŠALNI POREZ 
PO KREVETU 

PAUŠALNI POREZ 
ZA KAMP I ZA 
ROBINZONSKI 

SMJEŠTAJ 
A Primošten 300,00 kn 350,00 kn 
C Primošten Burnji 210,00 kn 245,00 kn 
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Članak 2.
Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite 

na području Općine Primošten su:

1. Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o.
2. Obrt Joke trans
3. Obrt Atila
4.Tome transkop d.o.o.
5.Obrt Is-kop
6.Građevinski obrt Art

Članak 3.
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su dio opera-

tivnih snaga sustava civilne zaštite Općine Primošten.
Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke sudjeluju s 

ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi 
mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.
Pravnim osobama iz članka 2. ove Odluke, dostavi-

ti će se izvodi iz Plana  koji sadržavaju mjere i aktivno-
sti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i 
posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Članak 5.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne 

osobe od interesa za sustav civilne zaštite u vlastitim 
operativnim planovima planirat će svoje mjere i aktiv-
nosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 6.
Općina Primošten će pravnim osobama iz članka 2. 

ove Odluke podmiriti stvarno nastale troškove djelo-
vanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi 
mjera i aktivnosti  u sustavu civilne zaštite.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 

objave u „Službenim glasilu Općine Primošten“.
                                                                            
KLASA:810-01/19-01/01
URBROJ:2182/02-01-19-1
Primošten, 18.siječanj 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

3
Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih 

površina (‘’Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije’’ broj 7/09, 6/11 i ‘’Službeni vjesnik Općine 
Primošten’’ broj 1/15) i članka 33. Statuta Općine Pri-
mošten (‘’Službeni vjesnik Općine Primošten’’ broj 
1/18, 2/18) Općinsko vijeće Općine Primošten na svo-
joj 12. sjednici održanoj dana 18.siječnja 2019. donosi

O D L U K U
o X. izmjeni i dopuni Odluke o naknadama 

za korištenje javnih površina

Članak 1.
U Odluci o naknadama za korištenje javne površine 

(‘’Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije’’, broj 
4/11 i 6/11 te ‘’Službeni vjesnik Općine Primošten’’ 
broj 2/12, 3/12, 5/13, 1/14, 1/15, 6/17 i 3/18) članku 8. 
dodaje se stavak 2. koji glasi:

“Obračun naknade za korištenje zatvorenog šteka-
ta (staklom, plastikom ili na sličan način ograđeni dio 
javne površine) u vremenskom razdoblju od 1.stude-
nog do 31. ožujka vrši se mjesečno, a plaća se po 1 m2, 
i to u iznosu od 40,00 kuna’’.

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

objave u ‘’Službenom vjesniku Općine Primošten’’.

KLASA:363-01/19-01/1
URBROJ: 2182/02-01-19/1
Primošten,18.siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

4
Na temelju članka 37. st. 2. Zakona o pomor-

skom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 
158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 56/16) i članka 5. st. 1. 
Uredbe o postupku izdavanja koncesijskog odobren-
ja na pomorskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 
63/08, 133/13 i 63/14), te članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 
1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 
svojoj 12.-oj sjednici održanoj dana 18. siječnja 2019. 
godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE 
Godišnjeg plana upravljanja pomorskim 
dobrom na području Općine Primošten 

za 2018. godinu

Članak 1.
U Godišnjem planu upravljanja pomorskim do-

brom na području Općine Primošten za 2018. godinu 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18 i 3/18), 
mijenja se točka II. PLAN REDOVITOG UPRAVL-
JANJA POMORSKIM DOBROM, na način da ista 
sada glasi:
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6/18) na način da se kao predstavnik županijskog upra-
vnog odjela nadležnog za poslove pomorstva Šibens-
ko-kninske županije, umjesto Lidije Bralić, imenuje 
Zvonimir Namjesnik.

2. Svi ostali dijelovi Rješenja iz toč. 1. ove Izmjene 
i dopune ostaju neizmijenjeni.

3. Ova Izmjena i dopuna stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten.“

Klasa: 934-01/18-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-19-2
Primošten, 18. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

6
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 član-
ka 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: 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine 
Primošten na svojoj 12.-oj redovnoj sjednici održanoj 
dana 18. siječnja 2019. godine, donosi sljedeći:

GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom 
na području Općine Primošten 

za 2019. godinu

I. UVODNE ODREDBE

1. Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim 
dobrom na području Općine Primošten za 2019. godi-
nu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:

a) plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovno upravljanje pomorskim do-

brom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelat-

nosti 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 koncesioniran-
ja i davanja koncesijskih odobrenja nadležnom tijelu 
– Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i otočni raz-
voj Šibensko-kninske županije, a u smislu članka 5. 

„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 766.800,99 kuna.

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja 
predviđa se potrošiti 7.256,25 kuna.

Za kapitalna ulaganja/šetnica/predviđa se potrošiti 
3.212.280,53 kuna“.

Članak 2.
Točka III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVL-

JANJE POMORSKIM DOBROM također se mijenja 
na način da ista sada glasi:

„5. Za provedbu mjera redovitog upravljanja po-
morskim dobrom u smislu čl. 3. ovog Godišnjeg pla-
na koristit će se sredstva u procijenjenom iznosu od 
562.680,48 kuna.

Sredstva iz st. 1. ove točke osigurat će se iz izvorni-
ka kako slijedi:

c) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom 
dobru na području Općine Primošten koje pripadaju 
Općini - 231.429,98 kuna.

d) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja 
na području Općine Primošten - 331.250,50 kuna.“

Članak 3.
Ove Izmjene i dopune objavit će se u „Službenom 

vjesniku Općine Primošten“, a stupaju na snagu 8 dana 
od dana objave u istom Vjesniku.

Klasa: 934-01/18-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-19-4
Primošten, 18. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

5
Na temelju članka 6. Uredbe o postupku izda-

vanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 
(„Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) 
i članka 33. Statuta Općine Primošten (“Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18 i 2/18), Općinsko 
vijeće Općine Primošten na svojoj redovnoj 12. sjed-
nici održanoj dana 18. siječnja 2019. godine, donosi:

IZMJENU I DOPUNU 
Rješenja o imenovanju članova vijeća za 

davanje koncesijskog odobrenja 
Općine Primošten

1. Mijenja se toč. 1. b) Rješenja o imenovanju čla-
nova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 
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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 oštećen-
ja 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 2019. godini Općina Primošten će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upo-
rabi i to održavanje i čišćenje plaža, za koje radove se planira utrošiti 1.071.115,00 kuna.

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja predviđa se potrošiti 15.000,00 kuna.
Za kapitalna ulaganja/šetnica/predviđa se potrošiti 1.500.000,00 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 800.000,00 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 .........................................................................................................................................250.000,00 kuna.

b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Općine Primošten  ..............550.000,00 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,
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:



SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN  Broj 1 - Stranica 721. siječnja 2019.

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 reklami-

ranje,
g) slikanje, fotografi ranje.

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 ko-
jima 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 (Madroč), 4. Plaža Popožo (iza zida od stare 
rive), 5. Plaža Mala Raduča, 6. Plaža Velika Raduča, 
7. Plaža Podadrage, 8. Plaža Tepli bok, 9. Plaža Bila 
Lučica, 10. Plaža Dolac, 11. Plaža unutar Autokampa 
Adriatic Primošten, 12. Plaža Bilo.

11. Djelatnost iznajmljivanja sredstava i komerci-
jalno – rekreacijskih sadržaja mogu se obavljati kako 
je navedeno: brodica na motorni pogon, podmornica, 
jedrilica, brodica na vesla, daska za jedrenje, sandoli-
na, pedalina i dr. pribor i oprema za ronjenje, kupanje 
i sl., štand, ambulantna prodaja, suncobrani, ležaljke, 
slikanje i fotografi ranje.

Mikrolokacije za navedeno su označene u katastar-
skim mapama kao područje  «A« kako slijedi:

- Plaža Marina Lučica, 
- Plaža Josipa Bana Jelačića, 
- Plaža ispod Trga Don Ive Šarića (Madroč), 
- Plaža Popožo (iza zida od stare rive), 
- Plaža Mala Raduča, 
- Plaža Velika Raduča, 
- Plaža Podadrage, 
- Plaža Tepli bok, 
- Plaža Bila Lučica, 
- Plaža Dolac, 
- Plaža unutar Autokampa Adriatic Primošten, 
- Plaža Bilo.     

    
   
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.).

Mikrolokacija je:
     -  Plaža Velika Raduča (punta).
  
13. Djelatnost komercijalno – rekreacijskih sa-

držaja 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 sa-

držaji, kulturne, komercijalne, sportske priredbe, sni-
manje komercijalnog programa i reklamiranje. 

Mikrolokacije su: 
- Plaža Josipa Bana Jelačića,
- Plaža Mala Raduča,
- Plaža Velika Raduča,
- Plaža unutar Autokampa Adriatic Primošten.

14. Djelatnost ugostiteljstva i trgovine sa sredstvi-
ma (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 mikrolo-
kaciji označeno kao područje «D»:

- Plaža Marina Lučica,
- Plaža Bana Josipa Jelačića,
- Plaža Madroč,
- Plaža Popožo (iza zida stare rive),
- Plaža Mala Raduča,
- Plaža Velika Raduča,
- Plaža Bilo.

15. Djelatnost sa sredstvima jumping mogu se 
obavljati na mikrolokaciji:

- Plaža Madroč,
- Plaža Mala Raduča.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

16. Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način 
i prema odredbama postupka propisanog Uredbom 
o postupku davanja koncesijskog odobrenja na po-
morskom dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 
133/13, 63/14), prema odredbama Zakona o općem 
upravnom postupku “Narodne novine“ br. 47/09), 
kao i prema odredbama ovog Godišnjeg plana, dok se 
ovlaštenik koncesijskog odobrenja dužan pridržavati 
odredbi ovog Godišnjeg plana, izdanog koncesijskog 
odobrenja i povjerene mu precizno određene mikrolo-
kacije.

17. Zahtjevi za koncesijskim odobrenjem rješavaju 
se isključivo prema redoslijedu njihova zaprimanja, a 
prema odredbama Zakona o općem upravnom postup-
ku.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja odlučuje 
koliko će brojčano koncesijskih zahtjeva odnosno bro-
ja sredstava biti odobreno za pojedinu mikrolokaciju, 
vodeći računa o konfi guraciji mikrolokacije, gustoći 
razmještaja drugih sadržaja, uopće potrebe za tom 
djelatnošću, potrebama i željama lokalnog stanovništ-
va (dosadašnjim učestalim pritužbama na buku, pret-
jeranu blizinu sadržaja objektu u kojem građanin/gost 
živi/kojeg koristi, dosadašnjim učestalim pritužbama 
građana/gostiju na rad i ponašanje podnositelja zaht-
jeva, na ometanje vrste i blizine sadržaja objektu u 
kojem građanin/gost živi/kojeg koristi i sl. (nacrti i 
fotografi je sadržaja iz zahtjeva podnositelja će se po-
dastrijeti Vijeću prije donošenja odluke, jednako kao 
i zainteresiranim građanima, posebice onima čiji su 
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objekti u blizini mikrolokacija na koje podnositelji zahtjeva pretendiraju), pa tako zahtjev može odbiti ukoliko 
nađe kako brojka sredstava za određenu mikrolokaciju ili opće određeni zahtjev ne odgovara naprijed navedenim 
uvjetima.

Neće biti odobren zahtjev za koncesijsko odobrenje onom podnositelju zahtjeva koji na dan izdavanja odo-
brenja nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu, koji nije izmirio svoja dospjela 
dugovanja prema Općini Primošten po drugim osnovama, te dugovanja prema korisnicima općinskog proračuna, 
ali i dugovanja prema kom. poduzeću Bucavac d.o.o., Primošten odvodnji d.o.o. i Turističkoj zajednici kojih je 
Općina osnivač.

18.  Ovlaštenici koncesijskog odobrenja za sredstva ležaljki i suncobrana dužni su iste koristiti na način da su 
uredno sklopljene ili složene na jedno mjesto unutar odobrene mikrolokacije, sve do početka korištenja istih od 
strane gostiju. Ležaljke se moraju postaviti u dvored ili trored u smjeru linije plaža-šetnica, ovisno o konfi guraciji 
terena. Nije dopuštena postava ležaljki i suncobrana prije korištenja od strane gostiju. 

Nije dopušteno koristiti više sredstava od odobrenog broja, niti sredstvima premašivati odobrenjem dodijel-
jenu mikrolokaciju.

Nositelji koncesijskog odobrenja za aquapark ne smiju locirati aquapark bliže od 15 m od linije plaže.

Ovlaštenici koncesijskog odobrenja dužni su svoja sredstva koristiti u urednom i tehnički ispravnom stanju.

Prekršiteljima koncesijskog odobrenja po osnovi zakonskih odredbi, uvjeta iz odobrenja i ovog Plana, Vijeće 
će ukinuti koncesijsko odobrenje.

Zaštitna ograda za kupače postavit će se za sve plaže za koje je to naložila Lučka kapetanija Šibenik, i za koje 
će to tek naložiti.

Ovlaštenici koncesijskog odobrenja sklopit će s Općinom Primošten na kraju kalendarske godine sporazum o 
sufi nanciranju troškova uređenja (ograđivanja) plaže, na način i prema uvjetima iz Sporazuma.

Ovlaštenik koncesijskog odobrenja dužan se pridržavati svih pozitivnih pravnih propisa koji se odnose na 
ovlaštenje iz koncesijskog odobrenja ili su s njim u vezi.

Ovlaštenik koncesijskog odobrenja dužan se pridržavati naloga iz Rješenja Lučke kapetanije Šibenik ili dru-
gog ovlaštenog tijela, ukoliko bude kršio odredbe zakona i drugih propisa koji također uređuju premetnu ma-
teriju.

Ukoliko nalozima Lučke kapetanije ili drugih ovlaštenih tijela Općini Primošten ne bude udovoljio ovlaštenik 
koncesijskog odobrenja na kojega se nalog odnosi, pa Općina (i/ili Načelnik) budu za to odgovorni ili novčano 
kažnjeni, Općina ima pravo potraživati svu štetu za to pretrpljenu od tog ovlaštenika koncesijskog odobrenja.

19. Nadzor nad primjenom odredbi ovog Plana i koncesijskih odobrenja vrši Komunalno redarstvo Općine 
Primošten.

20. Sastavni dio ovog Godišnjeg plana su grafi čki prilozi – ortofoto karte s označenim mikrolokacijama u 
smislu glave V. ovog Godišnjeg plana i predmet je objave iz naredne točke, dok će ortofoto precizno označene 
mikrolokacije za svakog korisnika koncesijskog odobrenja biti sastavni dio koncesijskog odobrenja i korisnik 
koncesijskog odobrenja dužan se držati te precizno naznačene mikrolokacije.

21. Ovaj Godišnji plan stupa na snagu po dobivenoj Potvrdi iz toč. I./2. ovog Plana, a objavit će se u „Služben-
om vjesniku Općine Primošten“, kao i na službenim web stranicama Općine, s grafi čkim prilozima.

Klasa: 934-01/19-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-19-1
Primošten, 18. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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7
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) i član-
ka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 1/18 i 2/18) Općinsko vijeće 
Općine Primošten na svojoj 12.sjednici održanoj dana 
18.siječnja 2019. godine, donosi:

ODLUKU 
o komunalnoj naknadi

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se:
1. svrha komunalne naknade u Općini Primošten
2. obveznik i obveza plaćanja komunalne naknade
3. područja zona u Općini Primošten u kojima se 

naplaćuje komunalna naknada
4. koefi cijenti zona (Kz) za pojedine zone u Općini 

Primošten u kojima se naplaćuje komunalna naknada
5. koefi cijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje 

se plaća komunalna naknada
6. rješenje o komunalnoj naknadi
7. obračun komunalne naknade
8. rok plaćanja komunalne naknade
9. nekretnine važne za Općinu Primošten koje se u 

potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja ko-
munalne naknade

10. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedi-
načnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno 
oslobađanje od komunalne naknade

I. SVRHA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.
Komunalna naknada je novčano javno davanje 

koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.
Komunalna naknada je prihod proračuna Općine 

Primošten koji se koristi za fi nanciranje održavanja i 
građenja komunalne infrastrukture, a može se na te-
melju odluke Općinskog vijeća Općine Primošten ko-
ristiti i za fi nanciranje građenja i održavanja objeka-
ta predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog 
sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne nam-
jene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u 
vlasništvu Općine Primošten, ako se time ne dovodi 
u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne 
infrastrukture.

Članak 3.
Komunalna naknada plaća se za nekretnine koje 

se nalaze na području Općine Primošten a na kojem 
području se najmanje obavljaju neke od komunalnih 
djelatnosti odnosno komunalna djelatnost održavanje 
nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete na pod-
ručju koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, 
niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema 
mjesnim prilikama te  čini sastavni dio komunalne in-
frastrukture Općine Primošten.

Komunalna naknada plaća se za:
1. stambeni prostor
2. poslovni prostor
3. garažni prostor
4. građevinsko zemljište koje služi obavljanju 

poslovne djelatnosti
5. neizgrađeno građevinsko zemljište

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi 
unutar ili izvan granica građevinskog područja, a na 
kojemu se obavlja poslovna djelatnost.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se 
zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog 
područja na kojemu se u skladu s propisima kojima 
se uređuje prostorno uređenje i gradnja mogu graditi 
zgrade stambene ili poslovne namjene, a na kojemu 
nije izgrađena zgrada ili na kojemu postoji privremena 
građevina za čiju izgradnju nije potrebna građevinska 
dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem sma-
tra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševina zgrade.

II. OBVEZNIK I OBVEZA PLAĆANJA KOMU-
NALNE NAKNADE

Članak 4.
Obveznik komunalne naknade je vlasnik nekret-

nine za koje se plaća komunalna naknada odnosno 
vlasnik (stambenog prostora, poslovnog prostora, ga-
ražnog prostora, vlasnik građevinskog zemljišta koje 
služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i vlasnik 
neizgrađenog građevinskog zemljište).

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka plaća 
komunalnu naknadu ukoliko je na njega:

- od strane vlasnika pisanim ugovorom prenesena 
obveza plaćanja komunalne naknade, 

- ako nekretninu koristi bez pravne osnove 
- ili ako se ne može utvrditi vlasnik (članak 93. Za-

kona o komunalnom gospodarstvu). 
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje ko-

munalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade 
prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.

Članak 5.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:
1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno 

danom početka korištenja nekretnine koja se koristi 
bez uporabne dozvole

2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlas-
ništvo ili pravo korištenja nekretnine

3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti 
kojim se stječe vlasništvo    nekretnine

4. danom početka korištenja nekretnine koja se ko-
risti bez pravne osnove.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je 
u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćan-
ja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili 
promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje ob-
veze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom 
tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih poda-
taka.
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Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka 
smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe 
obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom 
roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze

III. PODRUČJA ZONA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA

Članak 6.
Komunalna naknada plaća se na cijelom području Općine Primošten. Područja zona u Općini Primošten 

određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.

Članak 7.
Na području Općine Primošten utvrđuju se ukupno dvije zone naplate komunalne naknade i to:
 1. I. zona  - koja obuhvaća granice naselja Primošten
 2. II. zona  - koja obuhvaća sva ostala naselja na području Općine Primošten

IV. KOEFICIJENTI ZONA (Kz) ZA POJEDINE ZONE U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NA-
KNADA

Članak 8.
Koefi cijenti zona (Kz) su:
- za I. zonu koefi cijent  1,00
- za II. zonu koefi cijent  0,80

VI. KOEFICIJENTI NAMJENE (Kn) ZA NEKRETNINE ZA KOJE SE PLAĆA KOMUNALNA NAKNADA

Članak 9.
Koefi cijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi za:
1. stambeni prostor  1,00
2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofi tne udruge građana  1,00
3. garažni prostor (bez obzira da li se radi o garaži kao posebnoj nekretnini ili se radi o  garaži u okviru nekret-

nine druge namjene) 1,00
4. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti:
- prerađivačka industrija (prema NKD-u 2007)  5,00 
- opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom 3,80 
- građevinarstvo, poljoprivreda, lov, šumarstvo, ribarstvo  3,80 
- skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode  5,00 
- ostale proizvodne djelatnosti  5,00 
5. poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne:
- trgovine na malo, ugostiteljski objekti, seoska domaćinstva 10,00 
- banke, turističke agencije, poslovne usluge,
osiguranja, knjigovodstveni servisi, pravne usluge  10,00 
- hoteli, moteli  5,60 
- kampovi, hosteli 5,00 
- lučka djelatnost  5,60 
- pošta i telekomunikacije  10,00 
- ljekarne, liječničke i zubne ordinacije  10,00 
- kockarnice i kladionice  10,00 
- poslovanje nekretninama  10,00 
- iznajmljivanje automobila i ostalih prijevoznih sredstava  10,00 
- trgovine na veliko  5,00
- skladištenje robe  4,00 
- distribucija fi lmova, video fi lmova i glazbe  5,00 
- održavanje i popravak motornih vozila i ostalih prijevoznih
sredstava, popravak sredstava za osobnu uporabu i kućanstvo,
djelatnost prijevoza i autoškole  5,00
- luke nautičkog turizma 10,00
- privremeno otkazani poslovni prostori ugostiteljske i trgovačke
djelatnosti te uredski prostori 2,00 
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6. građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti utvrđuje se u visini  od 10% od 
koefi cijenta namjene koji je određen za poslovni pros-
tor.

7. neizgrađeno građevinsko zemljište             0,05
8. Za poslovne prostore i građevno zemljište koje 

služi za obavljanje poslovne  djelatnosti koji su 
zbog trošnosti i starosti, odnosno zapuštenosti u derut-
nom stanju te  se ne mogu koristiti za poslovnu nam-
jenu, koefi cijent namjene umanjuje se za 75 %,  ali ne 
može biti manji od koefi cijenta namjene za stambeni 
prostor, odnosno  neizgrađeno građevno zemljište.

9. poslovni prostor i građevinsko zemljište koje 
služi obavljanju poslovne djelatnosti,  kad se poslovna 
djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendar-
skoj godini,  koefi cijent namjene umanjuje se za 
50%, ali ne može biti manji od koefi cijenta  namjene za 
stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko 
zemljište.

10. Za hotele, apartmanska naselja i kampove vi-
sina godišnje komunalne naknade ne  može biti veća 
od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne go-
dine, ostvarenog  u hotelima, apartmanskim naseljima 
i kampovima koji se nalaze na području dotične  jed-
inice lokalne samouprave.

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 10.
Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni 

upravni odjel Općine Primošten – Služba za komu-
nalne poslove sukladno ovoj Odluci odnosno Odluci 
o vrijednosti boda komunalne naknade (B) u postupku 
pokrenutom po službenoj dužnosti.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se do 31. 
ožujka tekuće godine ako se odlukom predstavničkog 
tijela mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) 
ili drugi podatak bitan za njezin izračun u odnosu na 
prethodnu godinu te u slučaju promjene drugih poda-
taka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne 
naknade.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se i 
ovršava u postupku i na način propisan zakonom ko-
jim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika 
i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima 
i drugim javnim davanjima, ako ovim Zakonom nije 
propisano drukčije.

Članak 11.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se:
1. iznos komunalne naknade po četvornome metru 

(m²) nekretnine
2. obračunska površina nekretnine
3. godišnji iznos komunalne naknade
4. mjesečni, tromjesečni, polugodišnji odnosno go-

dišnji iznos komunalne naknade 
5. rok za plaćanje tromjesečnog/mjesečnog/polu-

godišnjeg i godišnjeg iznosa komunalne naknade
Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se 

množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje 
obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komu-

nalne naknade po četvornome metru (m²) površine 
nekretnine.

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje 
nema sadržaj propisan stavkom 1. ovoga članka.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o 
njegovoj ovrsi te rješenja o obustavi postupka može se 
izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije 
nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

VII. OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 12.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine 

nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komu-
nalne naknade

- za stambeni, poslovni i garažni prostor po jed-
inice korisne površine koja se utvrđuje na način prop-
isan uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje 
zaštićene najamnine („Narodne novine“ broj: 40/97)

- za građevinsko zemljište koje služi obavljanju 
poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zem-
ljište po jedinci stvarne površine.

 
Članak 13.

Iznos komunalne naknade po četvornom metru 
(m2) površine nekretnine utvrđuje se množenjem

- koefi cijenta zone (Kz)
- koefi cijenta namjene (Kn)
- vrijednosti boda komunalne naknade (B) 
Formula za obračun komunalne naknade glasi: 

KN= B x Kz x Kn x m2

Vrijednost boda jednaka je mjesečnoj visini ko-
munalne naknade po m2 korisne površine stambenog 
prostora Primoštenu u zoni I (gdje je koefi cijent = 1).

Stavak jedan ovog članka ne odnosi se na nekret-
nine čiji vlasnici, odnosno korisnici, mogu zatražiti 
izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi ukoliko bi ut-
vrđena visina komunalne naknade bila veća od 1,5 % 
ukupnog godišnjeg prihoda iz protekle godine ostva-
renog za taj prostor. Izmjena rješenja može se zatražiti 
u roku od 30 dana od dana proteka roka za podnošen-
je zaključnog računa, uz predočenje dokaza o ostva-
renom godišnjem prihodu u protekloj godini. U tom 
slučaju mjesečna visina komunalne naknade odredit će 
se u visini od 1/12 iznosa od 1,5 % ukupnog godišnjeg 
prihoda iz prethodne godine.

VIII. ROK PLAĆANJA KOMUNALNE NAK-
NADE

Članak 14.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je 

na temelju konačnog rješenja o visini komunalne na-
knade za predmetne nekretnine plaćati komunalnu na-
knadu i to za: 

1. nekretnine koje služe u svrhu obavljanja 
poslovne djelatnosti, mjesečno ili tromjesečno na-
jkasnije do petnaestog u mjesecu za protekli mjesec, 
odnosno kvartal. 

2. za nekretnine koje služe u svrhu stanovanja, 
tromjesečno, polugodišnje ili godišnje najkasnije do 



SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN  Broj 1 - Stranica 1521. siječnja 2019.

petnaestog u mjesecu za protekli kvartal odnosno pola 
godine, a za godišnje plaćanje najkasnije do 15. srpnja. 

Na sve dospjele i nenaplaćene iznose komunalne 
naknade obračunava se zakonska zatezna kamata po 
stopi određenoj pozitivnim propisima.

Članak 15.
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog 

dana sljedećeg mjeseca u odnosu na mjesec u kojem 
je nastala osnova za plaćanje komunalne naknade, a 
prestaje istekom mjeseca u kojem je prestala postojati 
osnova za plaćanje.

IX. NEKRETNINE VAŽNE ZA OPĆINU PRI-
MOŠTEN KOJE SE U POTPUNOSTI ILI DJELO-
MIČNO OSLOBAĐAJU PLAĆANJA KOMU-
NALNE NAKNADE

Članak 16.
Od obveze plaćanja komunalne naknade u cijelosti 

se oslobađaju nekretnina od važnosti za Općinu Pri-
mošten, odnosno: 

1. nekretnina koju koristi Općina Primošten, 
sjedište uprave

2. nekretnina koju koriste Javne ustanove u vlas-
ništvu Općine Primošten (vrtić, knjižnica) 

3. nekretnine koju koriste Javne ustanove i druge 
pravne osobe iz područja javnih potreba čija se djelat-
nost fi nancira iz Proračuna Općine Primošten (vatro-
gasna, sportska i kulturna djelatnost) te 

4. trgovačka društva u vlasništvu Općine Primošten 
ukoliko se nalaze u zakupu nekretnina u vlasništvu 
Općine Primošten.

Od obveze plaćanja komunalne naknade neće se 
osloboditi korisnici nekretnina iz stavka 1. ovog član-
ka ako te nekretnine daju u najam, podnajam, zakup, 
podzakup ili na privremeno korištenje. 

Općina Primošten rješenjem odlučuje o potpunom 
oslobađanju obveze plaćanja komunalne naknade iz 
stavka 1. ovog članka Odluke.

X. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE 
U POJEDINAČNIM SLUČAJEVIMA ODOBRAVA 
DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD 
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 17.
Od obveze plaćanja komunalne naknade za stam-

beni prostor koji koristi za stanovanje potpuno će se 
osloboditi: 

- obveznik koji ima status 100 % tjelesnog inva-
liditeta 

O pravima na privremeno oslobađanje obveze 
plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka 
Odluke, na temelju posebnog zahtjeva stranke donosi 
se zasebno rješenje.

Članak 18.
Od obveze plaćanja komunalne naknade može se 

djelomično ili u cijelosti privremeno osloboditi ob-
veznik komunalne naknade: 

- na čijoj je nekretnini, uslijed elementarne nepo-
gode ili druge nezgode, nastala veća šteta i to najduže 
na period od godinu dana od dana odobrenja za os-
lobađanje,

- koji je rješenjem Centra za socijalnu skrb ut-
vrđen kao korisnik socijalne skrbi, korisnik pomoći za 
uzdržavanje, doplatka za pomoć i njegu u kući, osobne 
invalidnine ili skrbi izvan obitelji (što dokazuje poseb-
nom ispravom) od dana odobrenja za oslobađanje dok 
je korisnik neke od navedenih pomoći, 

- za kojeg se utvrdi da je njegov rad u periodu 
van glavne turističke sezone od posebne važnosti za 
Općinu Primošten, a posebno u smislu produženja 
turističke sezone i obogaćivanja socijalnog života u 
Općini Primošten

- koji izravno sudjeluju u povećanju stupnja oprem-
ljenosti komunalne infrastrukture

U slučaju oslobađanja od obveze plaćanja komu-
nalne naknade potrebna sredstva će se nadoknaditi iz 
Proračuna Općine Primošten.

O pravima na privremeno oslobađanje obveze 
plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka 
Odluke odlučuje Općinsko vijeće, na temelju poseb-
nog zahtjeva stranke. Na temelju Odluke Općinskog 
vijeća donosi se zasebno rješenje o komunalnoj nak-
nadi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.
Općinsko vijeće Općine Primošten posebnom 

odlukom utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade 
do studenog tekuće godine, koja se primjenjuje od 1. 
siječnja slijedeće kalendarske godine.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određu-
je se u kunama po m2 korisne površine stambenog 
prostora u prvoj zoni Općine Primošten, a polazište za 
određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) 
je procjena troškova održavanja komunalne infrastruk-
ture iz Programa održavanja komunalne infrastrukture 
uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih 
izvora fi nanciranja održavanja komunalne infrastruk-
ture.

Ukoliko Općinsko vijeće Općine Primošten ne 
odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do 
kraja studenog tekuće godine, za obračun komunalne 
naknade u slijedećoj kalendarskoj godini vrijednost 
boda se ne mijenja.

Članak 20.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važi-

ti Odluka o komunalnoj naknadi Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 6/13, 
7/13, 7/15 i 5/16).

Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA:363-05/19-01/1
URBROJ: 2182/02-02-19-1
Primošten, 18.siječnja 2019. godine
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OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

8
Na temelju članka . Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 68/18) i članka 33. Statuta 

Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Primošten na 
svojoj 12. sjednici održanoj dana 18.siječnja 2019. godine, donosi:

ODLUKU
o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Općine Primošten

Članak 1.
Vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade iznosi 0,55 kuna po četvornome metru (m2) nekretnine i 

ta vrijednost jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po četvornome metru (m2) korisne površine stam-
benog prostora u prvoj zoni Općine Primošten. 

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“. 

Članak 3.
Na dan primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade obja-

vljena u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj: 6/13

Klasa:363-05/19-01/2 
Ur.broj:2182/02-01-19-1 
Primošten,18.siječnja 2019.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

9
Na temelju članka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17), te 

članku 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/18 i 2/18) Općinsko vijeće 
Općine Primošten na svojoj 12.sjednici održanoj dana 18.siječnja 2019. godine donosi:

ODLUKU
o izradi VIII. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten

(Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije 
13/05, 10/08, 05/11 i 10/11; Službeni vjesnik Općine Primošten 03/13, 01/14 i 04/17)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten (u daljnjem 

tekstu: Odluka).

Članak 2.
Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu, obuhvat VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana, oc-

jena stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim 
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propisima koja daju zahtjeve za izradu VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana, te drugih sudionika korisnika 
prostora koji će sudjelovati u izradi VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana, rokovi za izradu plana te izvori 
fi nanciranja VIII. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA 
UREĐENJA

Članak 3.
Pravna osnova za izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja:
• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17)
• Prostorni plan Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/02, 10/05, 3/06, 

5/08, 6/12, 9/12–pročišćeni tekst, 4/13, 8/13-ispravak i 2/14).

RAZLOZI DONOŠENJA VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 4.
Osnovu za pokretanje Izmjena i dopuna Plana čini :
• Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17),
• Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Prostornim planom Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije 11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12–pročišćeni tekst, 4/13, 8/13-ispravak i 2/14),
• Usvajanje prijedloga i zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, usvajanje sektorskih 

strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima,
• Usklađenje odnosa izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja unutar obuhvata 

Plana sa stvarnim stanjem u prostoru,
• Izmjene granice građevinskih područja naselja i eventualno proširenje istih na područjima gdje je iskazan 

interes za gradnjom i gdje je to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17),
• Promjena namjene dijela prostora unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja 

izvan naselja,
• Redefi niranje Odredbi za provođenje radi lakšeg provođenja Plana i u svrhu otklanjanja nejasnih formulaci-

ja, preciznije defi niranje Odredbi za provođenje kojima se propisuju uvjeti smještaja građevina i uvjeti korištenja 
u skladu sa zahtjevima građana,

• Druge manje korekcije Plana. 

OBUHVAT VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 5.
Prostorni obuhvat Plana je u granicama važećeg Prostornog plana uređenja Općine Primošten, odnosno 

defi niran je administrativnim granicama područja Općine Primošten.

OCJENA STANJA U OBUHVATU VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 6.
Ocjenjuje se da kroz važeći Plan tj. neke njegove segmente nije moguće optimalno korištenje postojećih po-

tencijala prostora, te je Plan potrebno revidirati.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 7.
Planom će Općina, sukladno važećim propisima i svojoj obvezi, za prostor unutar obuhvata važećeg Prostor-

nog plana, analizirati i revalorizirati postojeću osnovu prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja 
pojedinih prostornih cjelina, te izvršiti izmjenu i dopunu sukladno novonastalim potrebama u cilju boljeg razvoja 
cjelokupnog područja Općine Primošten.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA  I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH 
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA 
IZRADU VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 8.
U izradi i donošenju Plana koristiti će se uvjeti, smjernice, podaci i sva raspoloživa dokumentacija koju iz 

područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, kao i ostala dokumentacija 
koja bude pribavljena u toku izrade i donošenja Plana.
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NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.
Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana. 

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA 
IZRADU VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA TE DRUGIH SUDIONIKA KO-
RISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTRO-
NOG PLANA UREĐENJA  

Članak 10.
Popis javnopravnih tijela određen posebnim propisima koja daju zahtjeve (podatke, planske smjernice) za 

izradu Plana iz područja svog djelovanja te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi predmetnog Plana:

- Javna ustanova zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije; Vladimira Nazora 1/IV, 22000 
Šibenik

- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju; Kralja Zvonimira 16; 22000 
Šibenik

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Šibenik; J. Čulinovića 1/3; 
22000 Šibenik

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,  Ulica Republike Austrije 14, 10000, Zagreb,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska; Velimira Škorpika 5; 22000 Šibenik
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, Odjel za zaštitu i 

spašavanje; Velimira Škorpika 5; 22000 Šibenik
- Ministarstvo obrane; Trg kralja Petra Krešimira 1; 10000 ZAGREB
- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel Split, VGO za slivove južnog Jadrana; Vukovarska  35; 

21000 Split
- Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel Split, Vodnogospodarska ispostava „Krka-Šibensko primorje 

; Splitska 4; 22000 Šibenik
- Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Split; Kralja Zvonimira 35;  21000 Split
- Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Šibenik; J.B. Jelačića 1; 22000 Šibenik
- HEP d.o.o., DP Elektra Šibenik; Ante Šupuka 1; 22000 Šibenik
- HAKOM, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke telekomunikacije; Jurišićeva 13; 10000 Zagreb
- Hrvatske ceste d.o.o., Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3;10 000 Zagreb 
- Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije; Velimira Škorpika 27; 22000 Šibenik
- Vodovod i odvodnja, d.o.o. Šibenik; Kralja Zvonimira 50; 22000 Šibenik
- Bucavac d.o.o., Trg don Ive Šarića 2; 22202 Primošten
- Odašiljači i veze d.o.o.; Ulica grada Vukovara 269d; 10000 Zagreb 
- Lučka uprava Šibensko-kninske županije, Draga 14; 22000 Šibenik
- Lučka kapetanija Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 8; 22000 Šibenik

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 153/13 i 65/17),  navedena 
tijela i osobe pozivaju se da u roku od 15 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana.

Ukoliko navedena tijela i pravne osobe ne dostave svoje zahtjeve u navedenom roku smatrat će se da ih 
nemaju.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA, 
ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU VIII. IZMJENA 
I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

Članak 11.
Rok za izradu Plana po fazama:
– Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu prostornog plana: 

15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva
– Izrada Prijedloga plana za javnu raspravu: 30 dana od dana zaprimanja prethodnih  zahtjeva
– Javna rasprava: 30 dana 
– Rok za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi - do završetka javnog uvida
– Izvješće o javnoj raspravi 15 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi i izra-

da Nacrta konačnog prijedloga Plana
– Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana 10 dana po dostavi Nacrta konačnog prijedloga Plana
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– Donošenje Plana – ovisi o sjednici Općinskog vi-
jeća, nakon zaprimanja suglasnosti Ministarstva.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE VIII. IZMJE-
NA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐEN-
JA

Članak 12.

Izrada Plana fi nancirat će se sukladno članku 63. 
Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Ova Odluka će se objaviti u Službenom vjesniku 

Općine Primošten.

Ova Odluka će se dostaviti javnopravnim tijelima 
i osobama određenim posebnim propisom, odnosno 
određenih u članku 10. ove Odluke.

Odluka o izradi plana dostavlja se Zavodu.

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa:350-02/19-01/01
Ur.broj:2182/02-01-19-1
Primošten,18.siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

10
Na temelju članka 86 i 87. Zakona o proračunu 

(Narodne novine broj;87/08,136/12, 15/15) i čl.10. i 
članka 2.točka 1.Pravilnika o izmjenama i dopunama 
pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva 
i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave  (Narodne novine broj; 55/04 i 139/10)  i 
članka 33. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik 
Šibensko-kninske županije broj 1/18 ,2/18) Općinsko 
vijeće Općine Primošten na svojoj 12.sjednici održanoj 
dana 18.siječanja 2019. godine donosi 

ODLUKU 
o zaduženju Općine Primošten
u iznosu od 10 000 000,00 kuna

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Primošten zadužuje se 

u iznosu od 10 000 000,00 kuna na 15. godina  za 
uređenje „trečeg kraka Primoštena -Ulica Podakraje i 
Put Murve. 

Članak 2.
Ovlašćuje se načelnik Općina Primošten da zatraži  

ponude od  pet (5) banaka  za dobivanje najpovoljni-
jih uvjeta za dugoročnog kredita u iznosu od 10 000 
000,00 kuna zbog radova iz čl.1. Odluke.

 Sve ponude će biti prezentirane  Općinskom Vi-
jeću Općine Primošten.  

Članak.3.
Ovlašćuje se načelnik Općine Primošten za zakl-

jučivanje Ugovora o kreditu nakon dobivanja suglas-
nosti  od Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i  ob-

javit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa:403-02/19-01/01
Ur. broj;2182/02-01-19-1
Primošten,18.siječanj 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

11
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i pod-

ručnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 
broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36 
/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – proč. tekst) i članku 33. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 1/18, 2/18), i prijedloga općinskog 
načelnika, Općinsko vijeće Općine Primošten, na 12. 
sjednici, održanoj dana od 18. siječnja 2019. godine, 
donosi:

ODLUKU
o ustrojavanju Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Primošten

I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Primošten, njegov djelokrug, 
način upravljanja i druga pitanja od značenja za njegov 
rad. 

Članak 2.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pri-

mošten obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi iz 
samoupravnog djelokruga općine sukladno Zakonu, 
Statutu Općine Primošten ovoj Odluci i drugim prop-
isima. Jedinstveni upravni odjel iz stavka 1. ovog 
članka može obavljati poslove iz djelokruga državne 
uprave koji su mu preneseni pod uvjetima utvrđenim 
zakonom, te poslove iz djelokruga druge jedinice loka-
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lne samouprave, pod uvjetima utvrđenim sporazumom 
ili drugim aktom o uređivanju međusobnih odnosa. 

II. USTROJSTVO I DJELOKRUG JEDINST-
VENOG UPRAVNOG ODJELA 

Članak 3.
 Za obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke us-

trojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten. 

Članak 4.
 U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se 

poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine određe-
ni Zakonom i drugim propisima i to posebice iz pod-
ručja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih 
djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslovi 
iz područja fi nancija, računovodstva, stručno admin-
istrativni, savjetodavni i tehnički poslovi bitni za rad 
općinskih tijela, te poslovi državne uprave koji su 
prenijeti na Općinu. 

Članak 5.
Za obavljanje poslova iz članka 4. ove Odluke u 

Jedinstvenom upravnom odjelu ustrojavaju se sli-
jedeće službe: Pravna služba, služba tajništva, služba 
za komunalne poslove i Financijsko-računovodstvena 
služba. 

Službenik dužan je povjerene poslove obavljati 
u skladu sa zakonom, drugim propisima i pravilima 
struke te izvršavati naloge općinskog načelnika i na-
dređenoga službenika koji se odnose na službu, te bez 
posebnog naloga obavljati zadatke radnog mjesta na 
koje je raspoređen.

Članak 6.
Opis poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog odje-

la Općine Primošten uređuje se Pravilnikom o un-
utarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten, kojeg donosi Načelnik Općine Primošten. 

III. UPRAVLJENJE JEDINSTVENIM UPRA-
VNIM ODJELOM 

Članak 7.
Rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju 

poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga usm-
jerava i nadzire općinski načelnik. 

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga član-
ka, općinski načelnik nalaže izvršavanje zadaća iz 
djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela te službenici-
ma daje smjernice, naloge i upute za postupanje.

Članak 8.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela imenuje 

Načelnik Općine Primošten po provedenom natječa-
jnom postupku. 

Članak 9.
Za rad Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik 

odgovara Načelniku. 
Pročelnik je dužan izvršavati pismene i usmene 

naloge općinskog načelnika i sukladno istima organi-
zirati rad u službi.

Članak 10.
Radno vrijeme i uredovne radne dane Jedinstvenog 

upravnog odjela određuje Načelnik posebnom odlu-
kom. 

IV. SREDSTVA ZA RAD JEDINSTVENOG UP-
RAVNOG ODJELA 

Članak 11.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osig-

uravaju se u Općinskom proračunu.

Članak 12.
Plaće i druge naknade dužnosnika i službenika 

Jedinstvenog upravnog odjela određuje se posebnom 
odlukom Načelnik odnosno Općinsko vijeće. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
 Zatečeni službenici na radu u Jedinstvenom uprav-

nom odjelu nastavljaju s radom na dotadašnjim radnim 
mjestima, te zadržavaju plaće i druga stečena prava do 
donošenja novih Rješenja o rasporedu na radna mjesta 
utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog 
upravnog odjela, te odredbama posebnog zakona ko-
jim se uređuju radni odnosi službenika i namješteni-
ka u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i na temelju propisa donesenih na temelju 
istog zakona. 

Članak 14.
Opći akti kojima je Općinsko vijeće uredilo pra-

va, obveze i odgovornosti službenika i Jedinstvenog 
upravnog odjela ostaju na snazi, ako nisu u suprotno-
sti s ovom Odlukom, do donošenja novog Pravilnika 
iz članka 13. ove Odluke odnosno donošenja odluka 
Općinskog vijeća i Općinskog načelnika na temelju 
zakona. 

Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odje-
la Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Pri-
mošten”, broj 5/13). 

Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“. 

Klasa: 023-05/19-01/1 
Ur. broj: 2182/02-01-19-1 
Primošten, 18. siječnja 2019. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 

broj: 28/10), članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 12. redovnoj sjednici od dana 18. siječnja 2019. godine, donosi:

ODLUKA 
o koefi cijentima za obračun plaća službenika Jedinstvenog upravnog odjela

 Općine Primošten

Članak 1.
Ovom odlukom određuju se koefi cijenti za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Primošten (u daljnjem tekstu Jedinstvenog upravnog odjela) koji proizlaze iz radnog odnosa. Izrazi koji se ko-
riste u ovoj Odluci a koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose 
se jednako na službenike i službenice. 

Članak 2.
Plaću službenika Jedinstvenog upravnog odjela čini umnožak koefi cijenta složenosti poslova na koje je 

službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža. 

Članak 3.
Osnovicu za obračun plaća, sukladno čl. 9 st. 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj: 28/10) utvrđuje Načelnik Općine Primošten posebnom odlukom. 

Članak 4.
Službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten utvrđuju se slijedeći koefi cijenti: 

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  1,80 
2. Viši savjetnik za imovinsko pravne poslove  1,60 
3. Savjetnik za imovinsko pravne poslove  1,50 
4. Stručni suradnik za sjednice, dokumentaciju i javnu nabavu  1,50 
5. Viši referent za administrativne poslove   1,20 
6. Viši stručni suradnik za komunalne poslove  1,21 
7. Referent komunalni redar  1,20 
8. Referent-prometni redar  1,00 
9. Savjetnik za prostorno planiranje  1,50
10. Savjetnik za računovodstvo i fi nancije  1,50  
11. Stručni suradnik za računovodstvo  1,20 

Članak 5.
Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznos-

iti više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode: od domaćih i 
stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona, iz posebnih 
ugovora: sufi nanciranje građana za mjesnu samoupravu te, ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na do-
hodak i pomoći izravnanja za fi nanciranje decentraliziranih funkcija.

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o koefi cijentima za obračun plaća službenika Jedinst-

venog upravnog odjela Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten“; broj: 5/13, 6/13 i 7/13. 

Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 120-02/19-01/1 
URBROJ: 2182/02-02-19-1 
Primošten, 18. siječnja 2019. godine

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

____________________

13
Na temelju čl. 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništ-

vu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 
91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00, 73/00, 
144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 
152/14 i 81/15 – proč. tekst), čl. 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 
1/18 i 2/18) i čl. 2. i 24. Odluke o stjecanju, raspolag-
anju i upravljanju nekretninama u vlasništvu i pod up-
ravljanju Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“ br. 7/13 i 5/14), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na svojoj 12. - oj sjednici održanoj dana  
18.siječnja 2019. godine donijelo je:

ODLUKU 
o izmjeni i dopuni 

odluke o zamjeni nekretnina

1. U Odluci o zamjeni nekretnina Općinskog vijeća 
Općine Primošten, Klasa: 740-15/17-03/13, Ur. broj: 
2182/02-01-17-2 od dana 27. listopada 2017. omaš-
kom je u toč. 1. iste krivo naznačena površina dijela 
čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, u geodetskom situ-
acijskom nacrtu Ureda ovlaštenog inženjera geodezije 
Luke Lakoš iz Šibenika od dana 09. listopada 2017. 
godine označenog slovima: A, B, C, D, E, F, A, i to 
kao 368 m2, umjesto ispravno - 360 m2, pa se toč. 1. 
navedene Odluke mijenja na način da ista sada glasi:

„i to dijela čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten, vlas-
ništvo Općine Primošten, u geodetskom situacijskom 
nacrtu Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Luke 
Lakoš iz Šibenika od dana 09. listopada 2017. godine 
označenog slovima: A, B, C, D, E, F, A, a zauzima 
površinu od 360 m2 (predio Porat) za dio u vlasništvu 
fi zičke osobe u geodetskom situacijskom nacrtu Ureda 
za izmjeru d.o.o. Šibenik, ovl. geodeta Marija Juras 
od dana 22. ožujka 2016. godine označen slovima: A, 
B, C, D, G, A ili za dio u istom situacijskom nacrtu 
označen slovima: G, D, E, F, G, oba u površini od 686 
m2 (predio Marina Lučica, Dražice).

Cit. Situacijski nacrti sastavni su dio ove Odluke i 
nalaze se u njezinu privitku.“

2. Ostale toč. iz Odluke iz toč. 1. ostaju neizmijen-
jene.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Pri-
mošten“.

Klasa: 740-15/17-03/13
Ur. broj: 2182/02-01-19-3
Primošten, 18.siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

14
Na temelju Odluke o komunalnom doprinosu 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj:1713, 7/13, 
1/14, 2/14, 3714 i 6/17) i članka 33. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj: 1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Primošten, 
na svojoj redovnoj 12. sjednici održanoj 18. siječnja 
2019. godine, u postupku razmatranja pojedinačnih 
zamolbi u predmetima komunalnog doprinosa, donosi:

ODLUKA
o usvajanju prigovora Jure Jurić iz Zagreba 

za oslobađanje od plaćanja 15%
komunalnog doprinosa odnosno umanjenja 
za 15% obračunatog komunalnog doprinosa

po Rješenju Klasa: UP/I-350-05/15-03/36 
Urbroj: 2182/02-03/07-15-02 od dana 15.

siječnja 2015. godine

Članak 1.
1. Usvaja se prigovor Jure Jurić iz Zagreba od 

dana 30. prosinca 2018. godine na Odluku Općinsk-
og vijeća o odbijanju zamolbe Jure Jurić KLA-
SA:363-05/15-03/36, KLASA:2182/02-01-18-5 od 
dana 5.studenog 2018. godine.

2. Zbog nepravilnosti u dostavi upravnog akta i 
pogrešnog obračuna plaćanja glavnice i zateznih ka-
mata odnosno usvajanja prigovora podnositelja, os-
lobađa se Jure Jurić iz Zagreba od plaćanja glavnice 
u iznosu od 6.615,00 i zateznih kamata u iznosu od 
202,98 kuna utvrđenih Rješenjem KLASA: UP/I-350-
05/15-03/36, URBROJ:2182/02-03/07-15-2 od dana 
15. siječnja 2015. godine zbog nepravilnosti u dostavi 
upravnog akta.

3. Prigovor je sastavni dio ove odluke i kao takav 
nalazi se u prilogu istog.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a ob-

javit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 363-05/19-01/1
URBROJ: 2182/02-01-19-1
Primošten, 18. prosinca 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju čl. 11. a Odluke o komunalnom dopri-

nosu (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 
1/13.7/13,1/14,2/14,3/14,6/17) i članka 33. Statuta 
Općine Primošten (Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije broj 1/18, 2/18) Općinsko vijeće  Općine Pri-
mošten na svojoj 12. sjednici održanoj dana 18.siječn-
ja 2019.godine u postupku razmatranja pojedinačnih 
zamolbi za oslobađanje od plaćanja donosi:

ODLUKU 
o pojedinačnim   zahtjevima za oslobađanje 

od plaćanja komunalnog doprinosa

1. Utvrđuje  se da je zahtjev za oslobađanje 
od plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonito 
izgrađene građevine u postupku legalizacije  podnese-
no pet (5) zahtjeva  označenih brojevima od 1. do 5.

2. Općinsko vijeće temeljem priložene doku-
mentacije Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten  koja se nalazi u privitku, raspravilo je o 
svakom pojedinačnom zahtjevu od 1. do. 5., te je oslo-
bođeno  svih pet podnositelja koji ispunjavaju uvjete .

3. Ovlašćuje se  službenik Jedinstveni upravni odje-
la Općine Primošten da donese rješenja o oslobađanju 
plaćanja komunalnog doprinosa ,te obavijesti podnos-
itelje raspravljenih zahtjeva.

4. Ova odluka stupa na snagu  danom donošenja, 
a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Pri-
mošten“

Klasa:363-05/19-01/1
Ur.broj:2182/02-01-19-1
Primošten,18.siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju članka 3. stavku 2. Zakona o fi nanciran-

ju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („ Narodne 
novine „ broj 24/11, 61/11 27/13, 48/13-proč. tekst, 
02/14 – USRH i 96/16)) i članka 33. Statuta Općine 
Primošten ( Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 
1/18 i 2/18 ), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 
svojoj redovnoj 12. sjednici održanoj dana 18. siječnja 
2019. godine donosi: 

 IZMJENU PROGRAMA
fi nanciranja političkih stranaka i članova 
predstavničkog tijela Općine Primošten 

izabranih s liste grupe birača 
za 2019. godinu

Članak 1.
U Programu fi nanciranja političkih stranaka i 

članova predstavničkih tijela Općine Primošten iza-
branih s liste grupe birača za 2019. godinu objavljen u 
Službenom vjesniku Općine Primošten broj;6/18, mi-
jenja se članak 3. na način da se brišu  riječi „Općinski 
Načelnik“  na način da sada ista sada glasi „Općinsko 
vijeće“ ostali članci ostaju isti odnosno ne promijen-
jeni.

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

objave u« Službenom vjesniku Općine Primošten“. 

Klasa: 402-01/18-01/1 
Ur.broj:2182/02-01-19-2 
Primošten, 18.siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

17
Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi 

(„NN“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) 
i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općina Primošten“ br. 1/18 i 2/18), Općinsko 
vijeće Općine Primošten na 12. sjednici  održanoj dana  
18.siječnja 2019. godine, donosi:

DOPUNU PROGRAMA JAVNIH 
POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2019. GODINU

Članak 1.
U Programu javnih potreba u  socijalnoj zašti-

ti Općine Primošten za 2019. godinu objavljenog 
u  Službenom vjesniku Općine Primošten broju 6/18  
dodaje se  odredba koja glasi: 

„Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u Službenom vjesniku Općine Primošten“. 

Članak 2.
Ova dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj 

zaštiti Općine Primošten za 2019. godinu stupa na sna-
gu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Općine Primošten“. 

KLASA: 551-01/18-01/1
UR.BROJ: 2182/02-01-19-2
Primošten,18.siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Temeljem članka 1. i članka 9a. Zakona o fi nanciranju javnih potreba u kulturi („NN“ broj: 47/90,27/93 i 

38/09), i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općina Primošten“ br.: 1/18 i 2/18), Općinsko 
vijeće Općine Primošten na 12. sjednici održanoj dana 18. siječanja 2019. godine donosi : 

 DOPUNU PROGRAMA 
JAVNIH POTREBA U KULTURI

OPĆINE PRIMOŠTEN U 2019. GODINI
 

Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2019. godinu objavljenog u Službenom vjesniku 

Općine Primošten broj 6/18 dodaje se odredba koja glasi:
„Ovaj Program stupa na snagu  osmog dana od dana obave u Službenom  vjesniku Općine Primošten“

Članak 2.
Ova  dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2019. godinu objavit  će se „Službenom 

vjesniku Općine Primošten“

KLASA: 312-13/18-01/1 
UR.BR. 2182/02-01-19-2
Primošten, 18.siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

19
Temeljem članka 74.st.1 i 76. st.1. Zakona o športu („Narodne novine“ RH br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 

86/12, 94/13 i 85/15 I 19/16) i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
br:.1/18 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Primošten na  12. sjednici-održanoj dana 18.siječnja 2019. godine, 
donosi:

DOPUNU PROGRAMA 
JAVNIH POTREBA U SPORTU

OPĆINE PRIMOŠTEN U 2019. GODINI

Članak 1.
 U Programu javnih potreba u sportu  Općine Primošten za 2019. godinu objavljenog u  Službenom vjesniku 

Općine Primošten broju 6/18  dodaje se  odredba koja glasi: 
„Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten“. 

Članak 2.
Ova dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“. 

KLASA: 620-01/18-01/1
UR.BROJ: 2182/02-01-19-2
Primošten, 18.siječnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________



SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN  Broj 1 - Stranica 2521. siječnja 2019.

II. 
OPĆINSKI  NAČELNIK

1
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. 1/18 i 2/18), Načelnik Općine Primošten, dana 08. siječnja 2019. godine donosi sljedeće:

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN ZA 2018. GODINU

I. 
Općina Primošten je Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 

2018. godinu (,Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18 i 3/18), planirala za redovito upravljanje pomorskim 
dobrom utrošiti sredstva u iznosu od 1.071.115,00 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  250.000,00  231.429,98

naknada od konc. odobrenja  500.000,00  331.250,50

UKUPNO  750.000,00  562.680,48

III. 
Vijeće za koncesijska odobrenja u 2018. godini odobrilo je ukupno 27 zahtjeva za izdavanje koncesijskih 

odobrenja. Prihod od koncesijskih odobrenja izdanih u 2018. godini, kao i onih izdanih ranijih godina, a up-
laćenih u 2018. godini, iznosi 331.250,50 kn.

Klasa: 934-01/18-02/3
Ur.broj: 2182/02-02-19-1
Primošten, 08. siječnja 2019. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

2
Na temelju članka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj: 68/18 i 110/18) i član-

ka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj: 1/18 i 2/18), Općinski načelnik 
Općine Primošten, dana 11. siječnja 2019. godine, donosi:

ODLUKU
o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova

na području Općine Primošten

I.
Daje se suglasnost DALMACIJA DIMNJACI d.o.o. za dimnjačarske usluge sa sjedištem u Pašmanu, 

Neviđane 40, OIB: 01544672546 (dalje: DALMACIJA DIMNJACI d.o.o.) da na području Općine Primošten, po 
pozivu građana i pravnih osoba, obavlja dimnjačarske poslove, i to na rok od godine dana donošenja ove Odluke.
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II.
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova iz točke I. ove Odluke razumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, 

dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

III.
Utvrđuje se da će se dimnjačarski poslovi sukladno ovoj Odluci obavljati na cijelom području Općine Pri-

mošten.

IV.
DALMACIJA DIMNJACI d.o.o. može usluge pružene na području Općine Primošten naplaćivati prema jed-

iničnim cijenama iz Cjenika dimnjačarskih usluga koji se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

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

KLASA: 363-02/19-03/014
UR. BROJ: 2182/02-02-19-2
Primošten, 11. siječnja 2019. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

PRILOG Odluci o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine 
Primošten, Klasa: 363-02/19-01/ , Ur. broj: 2182/02-02-19-1 od dana 11. siječnja 2019. godine.

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA (cijene bez PDV-a)
____________________
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3
Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13,153/13, 78/15, 12/18) i članka 29. stavka 

1. i 2.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 3/17), te članka 45. Statuta Općine 
Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 1/18,2/18 ), 28.siječnja 2019.Načelnik Općine Primošten donosi

ODLUKU
o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

 za VIII. Izmjene i dopune Prostornog plan uređenja Općine Primošten

I.
Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (u daljn-

jem tekstu: OCJENA za VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primošten (u daljnjem tekstu: 
PLAN).

Postupak ocjene Plana provest će Jedinstveni upravni odjel Općine  Primošten.

II.
Razlozi za pokretanje izrade Plana utvrđeni Odlukom o izradi Plana (Službeni vjesnik Općine Primošten broj 

1/19)  su: 
• Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17 

i 114/18),
• Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Prostornim planom Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije 11/02, 10/05, 3/06, 5/08, 6/12, 9/12–pročišćeni tekst, 4/13, 8/13-ispravak i 2/14),
• Usvajanje prijedloga i zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, usvajanje sektorskih 

strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima,
• Usklađenje odnosa izgrađenog, neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja unutar obuhvata 

Plana sa stvarnim stanjem u prostoru,
• Izmjene granice građevinskih područja naselja i eventualno proširenje istih na područjima gdje je iskazan 

interes za gradnjom i gdje je to moguće prema Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17 i 
114/18),
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• Promjena namjene dijela prostora unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja 
izvan naselja,

• Redefi niranje Odredbi za provođenje radi lakšeg provođenja Plana i u svrhu otklanjanja nejasnih formulaci-
ja, preciznije defi niranje Odredbi za provođenje kojima se propisuju uvjeti smještaja građevina i uvjeti korištenja 
u skladu sa zahtjevima građana,

• Druge manje korekcije Plana.

III.
Sukladno Odluci o izradi Plana, ciljevi i programska polazišta su analiziranje i revaloriziranje postojeće 

osnove prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina za prostor unutar 
obuhvata važećeg Prostornog plana, te izrada izmjena i dopuna sukladno novonastalim potrebama u cilju boljeg 
razvoja cjelokupnog područja Općine Primošten.

Nositelj izrade plana je Općina Primošten, a izrađivač Plana je tvrtka Arheo d.o.o. iz Zagreba.

IV.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene provest će se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 

80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN 64/08) i 
odredbama posebnih propisa slijedećim redoslijedom:

1. Jedinstveni upravni odjel sukladno odredbi članka 21. Uredbe započinje postupak ocjene odmah po 
donošenju ove Odluke.

2. Jedinstveni upravni odjel pribavlja mišljenja javnopravnih tijela tako što im uz zahtjev za davanje mišljenja 
o potrebi strateške procjene dostavlja ovu Odluku u kojoj su navedeni razlozi i ciljevi provedbe postupka.

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja plana na okoliš, koji su navedeni u Prilogu 
II Uredbe, javnopravna tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama plana, daju mišljenja o potrebi strateške 
procjene te ga u roku određenom zahtjevom za davanje mišljenja dostavljaju upravnom odjelu.

4. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Plan nema značajan utjecaj na okoliš načelnik će donijeti Odluku da 
nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka će sadržavati osnovne podatke o planu te obrazloženje razloga 
zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

5. Ako se u postupku ocjene utvrdi da plan može imati značajan utjecaj na okoliš, načelnik će donijeti Odlu-
ku o obavezi provedbe strateške procjene u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih je utvrđena potreba strateške 
procjene. Nakon donošenja Odluke primjenjuju se odredbe Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš plana 
i programa na okoliš (NN 64/08) kojima je propisan način provedbe strateške procjene.

6. O Odlukama u postupku ocjene informira se javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informi-
ranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

V.
U postupku ocjene sudjelovati će slijedeća javnopravna tijela:

1. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA; Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Trg Pavla 
Šubića I. br. 2, 22000 Šibenik

2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, Zagreb
3. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE; Vlad-

imira Nazora 1/IV, 22000 Šibenik
4. MINISTARSTVO KULTURE, UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, KONZERVATORSKI 

ODJEL ŠIBENIK; J. Čulinovića 1/3; 22000 Šibenik
5. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA; Velimira 

Škorpika 5; 22000 Šibenik
6. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

ŠIBENIK, ODJEL ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE; Velimira Škorpika 5; 22000 Šibenik
7. MINISTARSTVO OBRANE; Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1; 10000 Zagreb
8. HRVATSKE VODE, VGO za slivove južnoga Jadrana; Vukovarska 35; 21000Split
9. HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma podružnica Split; Kralja Zvonimira 35/3;    21000 Split
10. HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Šibenik; J.B. Jelačića 1; 22000 Šibe-

nik
11. HOPS d.o.o., Kupska 4, 10 000 Zagreb
12. HEP d.o.o., DP Elektra Šibenik; Ante Šupuka 1; 22000 Šibenik
13. HAKOM; Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta      Frangeša Mihanovića 

9, 10110 Zagreb
14. HRVATSKE CESTE; Sektor za razvoj i strateško planiranje; Vončinina 3;10 000      Zagreb
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15. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE; Velimira Škorpika 27; 22000 
Šibenik

16. VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik; Kralja Zvonimira 50; 22000 Šibenik
17. ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o.; Ulica grada Vukovara 269d; 10000 Zagreb
18. LUČKA KAPETANIJA ŠIBENIK, Obala dr. Franje Tuđmana 8; 22000 Šibenik
19. LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, Draga 14; 22000 Šibenik
20. Općina Rogoznica,Obala hrvatske mornarice bb, Rogoznica 22 203
21. Općina Marina, Ante Rudana 47, Marina 21 222
22. Grad Šibenik, Trg branitelja domovinskog rata 1, 22 000  Šibenik

VI.
Jedinstveni upravni odjel je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti o pitanjima zaštite 
okoliša (NN 54/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom vjesniku Općine Primošten.
Klasa:350-02/19-01/01
Ur.broj:2182/02-02-19-3
Primošten, 28. siječnja 2019. god

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

4
Na temelju članka  15. Etičkog kodeksa  državnih službenika („Narodne novine „ 40/11 i 13/12), članka 19. 

stavka 2. Etičkog kodeksa službenika i namještenika Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, 
broj 5/13) i  članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 1/18 i 2/18) Načel-
nik Općine Primošten  dana 1.siječnja  2019. godine  donosi:

O D L U K U
o imenovanju Povjerenika/ce  za etiku Općine Primošten

Članak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenik za etiku Općine Primošten u osobi:
Grgo Soža mgr. iur. - službenik Jedinstvenog  upravnog  odjela Općine Primošten u Službi tajništva na rad-

nom  mjestu Savjetnik Tajnik Općine Primošten na neodređeno vrijeme ; broj tel: 022/ 571-905
                              broj faxa: 022/ 571-902
                              e-mail: tajnistvo@primosten
Imenovani/a Povjerenik ima primjeren odnos prema radu i svojim  ponašanjem  i načinom  komuniciranja  u 

radnoj sredini i komunikaciji s građanima ima izraženu sklonost toleranciji i razumijevanju.

U slučaju duže odsutnosti iz službe Načelnik Općine Primošten  imenovat će  Zamjenika Povjerenika za etiku 
Općine Primošten  koji preuzima  sve ovlasti i dužnosti Povjerenika za etiku sve do njegovog povratka.

Članak 2.
Prava i obveze Povjerenika za etiku:
 - prati primjenu Etičkog kodeksa Općine Primošten
-  promiče etičko ponašanje u međusobnim  odnosima službenika i namještenika  te odnosima službenika i 

namještenika prema građanima,
- zaprima pritužbe službenika, namještenika i građana  na neetičko ponašanje  službenika i namještenika 
- provodi postupak ispitivanja osnovanosti  pritužbe
- vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Članak 3.
Povjerenik za etiku dužan je završiti program  edukacije povjerenika za etiku kojeg  provodi  Središnje tijelo 

uprave  nadležno za službeničke odnose.
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Članak 4.
   Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja os-

novanosti  pritužbe te pripremiti odgovor na podnositelju pritužbe, kojeg najkasnije pet radnih dana prije isteka 
roka od 30 dana   dostavlja Načelniku Općine Primošten. 

Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti  pritužbe  povodom anonimne pritužbe. 
Prije davanja odgovora na pritužbu Načelnik upravnog tijela saslušat će službenika na kojeg je pritužba up-

ućena.

Članka 5.
O provedenom postupku  ispitivanja osnovanosti  pritužbe Povjerenik za etiku dužan je podnijeti pismeno iz-

vješće  Načelniku Općine Primošten a u slučaju dvojbe  o tome predstavlja li neko ponašanje  službenika povredu 
Etičkog kodeksa, Povjerenik  za etiku  zatražit će mišljenje  Etičkog povjerenstva. 

Članka 6.
Sukladno Smjernicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose    posebnom  Odlu-

kom  uredit će način rada  Povjerenika za etiku Općine Primošten. 

Članka 7.
Na zahtjev  Povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, Načelnik Općine Pri-

mošten  može Povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova  na koje je  raspoređen.  

Članak 8.
Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja  svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost  niti doveden u nepo-

voljna  položaj u odnosu na ostale službenike  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten. 

Članak 9.
Povjerenik za etiku  Etičkom  povjerenstvu podnijeti pritužbu  na neetičko   ponašanje   službenika i namješte-

nika prema njemu kao Povjereniku za etiku.
Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 60 dana  od dana primitka pritužbe  dostaviti odgovor na pritužbu 

Povjereniku za etiku  i o tome izvijestiti Načelnika Općine Primošten.

Članak 10. 
Izvješće o podnesenim  pritužbama   na neetičko postupanje obavljaju se  jednom  godišnje  a najkasnije do 

31. siječnja   tekuće godine za prethodnu na službenoj web stranici: www.primosten.hr    

Članak 11.
Povjerenik za etiku dužan je upoznati  službenika i namještenika koji se  primaju u službu  sa odredbama 

Etičkog kodeksa.
Članak 12.

Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku  ili njegovog zamjenika dostavit će se u roku od 15 dana od dana  
donošenja Središnjem tijelu državne uprave nadležnom  za službeničke odnose.

O promjeni  bilo kojeg podatka o imenovanom  Povjereniku za etiku ili njegovom zamjeniku odmah će se 
obavijestiti  Ministarstvo uprave.

  
Članak 13.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika za etiku objavljena u 
„Službenog vjesnika Općine Primošten“ broj 2/14..

Članak 14.
Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten te na 

službenoj web stranici općine: www.primosten.hr i općinskoj oglasnoj ploči.

KLASA: 114-06/19-02/01
URBROJ: 2181/02-02-19-1
Primošten, 01.siječnja 2019. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________
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III. 
TAJNIK

1
Na temelju članka 33. stavka 3.  Poslovni-

ka Općinskog vijeća Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj: 2/18), u Odluci o 
djelomičnom fi nanciranju redovitog poslovanja ko-
munalnog poduzeća „PRIMOŠTEN ODVODNJA“ 
d.o.o koja je objavljena u Službenom vjesniku Općine 
Primošten broj: 6/18, uočena je tiskarska pogreška te 
tajnik općine daje:

I S P R A V A K 

Članak 1.
1.  U članku 1. Odluke o djelomičnom fi nanciran-

ju redovitog poslovanja komunalnog poduzeća „PRI-
MOŠTEN ODVODNJA“ d.o.o. („Službeni vjesnik 
Općine Primošten broj: 6/18), ispravlja se očita omaš-
ka u pisanju odnosno brojanju pa tekst; „u 2019. go-
dini“ se ispravlja na način da isti treba glasiti „u 2018. 
godini“ 

2. U članku 2. Odluke iz točke 1. ovog Ispravka, 
ispravlja se očita omaška u pisanju odnosno brojanju 
pa tekst; „za 2019. godinu“ ispravlja se na način da isti 
treba glasiti „za 2018. godinu“. 

KLASA: 402-07/18-03/05
URBROJ: 2182/02-03-18-1
Primošten, 14. siječnja 2019. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
OPĆINE PRIMOŠTEN

      
SAVJETNIK - TAJNIK OPĆINE

   Grgo Soža, mgr. iur., v.r.
____________________
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Uređuje: Stipe Petrina, tel. 022/571-900, fax: 022/571-902
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Tisak: PRINT MALENICA j.d.o.o., Šibenik


