
ZAPISNIK SA 21. HITNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN 

 

21.hitna sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten u sazivu 2017-2021. održana je dana 

13.ožujka 2020.godine u uredu načelnika  u Općine Primošten“ na adresi sv. Josipa 7, s 

početkom 12,25 sati. 

Sjednici je predsjedavao  Jere Gracin, predsjednik Općinskog Vijeća ,zapisnik je vodila 

Milena Pleić- Stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Primošten. Na sjednici je prisutna pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Primošten- Iris Ukić Kotarac, te svi službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Primošten. Konstatira se na da je na sjednici prisutan općinski načelnik, g. Stipe Petrina te 

zamjenik načelnika Jerko Prgin., 

Na sjednici su  prisutni članovi Stožer civilne zaštite Općine Primošten; Jerko Prgin načelnik 

Stožera civilne zaštite, Josip Jadrijević zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite, Ivica 

Babačić ,Ante Bogdan-članovi Stožera ispred JUO Općine Primošten, Anđelko Orlović, član 

stožera- Zapovjednik Policijske postaje Primošten. 

Odsutni članovi Stožera civilne zaštite Općine Primošten su: Danijela Erceg- predstavnica 

Ravnateljstva civilne zaštite u Šibeniku opravdala nedolazak i Tatijana Bračanov- 

predstavnica HGSS.  

Na sjednici su prisutni  predstavnici medija od kojih je nazočna novinarka Vedrana Stočić. 

 Na sjednici je prisutna direktorica Hotela Primošten, Lidija Deme Deže koju je na sjednicu 

pozvao načelnik Stipe Petrina. 

Predsjednik Vijeća otvorio je sjednicu, srdačno pozdravio vijećnike i druge prisutne, zahvalio  

se što su došli, kazavši da je sjednicu sazvao po hitnom postupku temeljem čl. 47.Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 2/18) te su pozvani  i 

članovi Stožera civilne zaštite Općine Primošten da  se zajedno sa njima odradi ova hitna 

sjednica Općinskog vijeća u svezi „ Corana virusa“.  

Konstatirao je da je na sjednici od trinaest vijećnika Općinskog vijeća prisutno dvanaest 

vijećnika (12). Na sjednici su prisutni vijećnici: Milivoj Gracin, Tomislav Pancirov, Ante 

Jurić, Jere Gracin, Jurica Soža, Živana Čobanov, Jere Nižić, Ines Skorin, Anita Perkov, Ivana 

Huljev i Šime Šarići  Jasninka Makelja. 

Na sjednici nije prisutan  jedan (1)vijećnika: Josip Gracinu koji je u  Službi tajništvu 

Općine Primošten opravdao  svoj nedolazak. 

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje 

odnosno od trinaest (13) vijećnika Općinskog vijeća  od kojih je prisutno dvanaest (12) 

vijećnika. 

 

 

 

 



Predsjednik je otvorio raspravu sa jednom točkom dnevnog reda: 

1.Raspravo o  COVID-19 (Corana virus)  

Predsjednik je otvori raspravu . Za riječ se javio načelnik Stipe Petrina . Kazao ja da se upravo 

vratio sa sastanku Županijskog stožera civilne zaštite  koji je u 11,00 sati održan u Šibeniku sa 

svim načelnicima jedinica lokalne samouprave i Županom Goranom Paukom. 

Preporuke stožera Županijskog stožera civilne zaštite su da jedinice lokalne uprave i 

samouprave organiziraju mjestu u slučaju potrebe za karantenom. Načelnik Općine Primošten 

predložio je da u slučaju potrebe to bude Hotel u vlasništvu Primoštena d.d.  

Za riječ se javila direktorica hotela Lidija Deme Deže i prihvatila je prijedlog načelnika da se 

u slučaju potreba za karantenom to bude hotel u vlasništvu Primoštena d.d. koj će prema 

potrebi organizirat smještaj u hotelu. 

Za riječ se javila vijećnica Ivana Huljev koja radi u  Zavodu za hitnu medicinu u  Primoštenu. 

Predložila je da Općina Primošten u slučaju potreba za naknadu budućih troškova posebnog 

čišćenja skafandera i vozila u slučaju prijevoza bolesnika sa područja općine Primošten do 

klinike Fran Mihaljević u Zagrebu, čiji troškovi se penju cca 2000,00 kuna po prijevozu 

bolesnika a  ujedno i dezinfekciju posebnih skafandera koje nose zaposlenici hitne ,osigura u 

proračunu Općine Primošten sredstva za iste. 

Načelnik Petrina je svim vijećnicima podijeli Odluku o postupanju Općine Primošten u svezi 

sprječavanja širenja korona virusa na području Općine Primošten 

Predsjednik  je predložene Zaključke stavio na glasovanje. „Za „predložene Zaključke i 

Odluku načelnika  zbog opasnosti širenja korona virusa  glasalo je dvanaest (12) vijećnika.  

Zaključci i Odluka zbog opasnosti širenja Corona virusa  su jednoglasno usvojeni. 

 

 Zaključci koji su usvojeni: 

1.Na današnjoj hitnoj 21. sjednici Općinskog vijeća, kojoj je prethodio sastanak Stožera 

civilne zaštite, jednoglasno je usvojena odluka općinskog načelnika Stipe Petrina kojim se 

obustavlja daljnji rad općinske uprave, poduzeća i ustanova kako bi se smanjio protok ljudi i 

spriječilo potencijalno širenje virusa. 

Odluka zbog opasnosti od širenja Corona virusa u Općini Primošten ; Klasa:810-09/20-02/1, 

UR. broj:2182/02-02-20- od 13.ožujka 2020. godine je sastavni  je dio Zapisnika. 

2.S PRIMOŠTEN d.d. dogovoreno je da za slučaj potrebe organiziranja karantene, u slučaju 

većeg broja oboljelih, da će ista biti osigurana u hotelu. 

3.Hitnoj pomoći, na prijedlog vijećnice Ivane Huljev med. sestra u Zavodu za hitnu medicinu, 

osigurana su sredstva za naknadu budućih troškova posebnog čišćenja skafandera i vozila u 

slučaju prijevoza bolesnika samo na području općine Primošten do klinike Fran Mihaljević u 

Zagrebu. 

Predsjednik ja zahvalio članovim Stožera civilne zaštite na dolasku kao i svim članovima 

Općinskog vijeća. 

Sjednica Općinskog vijeća završena je u 13, 20 sati. 

 

 

 



Zapisnik uredila: 

Milena Pleić upr. pravnik 

Stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju 

 

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

        OPĆINE PRIMOŠTEN 

        Jere Gracin  

    

   

 

 


