ZAPISNIK SA 22. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
PRIMOŠTEN

22. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten u sazivu 2017-2021. održana je
dana 27.ožujka 2020.godine u prizemlju zgrade Općine Primošten na adresi sv. Josipa 7, u
Primoštenu s početkom u 13,00 sati.
Sjednici je predsjedavao Jere Gracin, predsjednik Općinskog Vijeća Općine Primošten,
zapisnik je vodila Milena Pleić stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Primošten.
Sjednici su još prisutni načelnik Općine Primošten Stipe Petrina.
Predstavnicima medija i vijećnicima su poslani materijali i poziv u elektronskom obliku na
dostavljene mail-ove vijećnika. Svi su potvrdili sa svojih mail -ova da su dobili elektronski
materijale za ovu redovnu sjednicu vijeća.
Predsjednik Vijeća otvorio je sjednicu te srdačno pozdravio vijećnike.
Konstatirao je da je na sjednici od (13) vijećnika Općinskog vijeća prisutno deset vijećnika
(10). Na sjednici su prisutni vijećnici: Milivoj Gracin, Tomislav Pancirov, Šime Šarić,
Jurica Soža, Ines Skorin, Jere Gracin, Josip Gracin, Ivana Huljev,Jere Nižić,,Jurić Ante.
Na sjednici nisu prisutne (3)vijećnice koje su opravdale svoj nedolazak: Jasminka
Makelja ,Anita Perkov i Živana Čobanov.
Predsjednik konstatira da je na sjednicu od (13) trinaest vijećnika prisutno 10 (deset)
vijećnika te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

Prešlo se na usvajanje Zapisnika sa prethodne 19. redovne sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik je stavio na verifikaciju Zapisnik sa 19. redovne sjednice, pitao je da li netko ima
primjedbe na zapisnik. Nitko se nije javi za riječ. Zapisnik je stavljen na glasovanje.
Zapisnik sa 19. sjednice usvojen je sa osam (8)glasova „Za“ i dva glas (2) „suzdržana“.
Zapisnik je prihvaćen većinom glasova.

Predsjednik je stavio na verifikaciju Zapisnik sa 20. hitne sjednice, pitao je da li netko ima
primjedbe na zapisnik. Nitko se nije javi za riječ. Zapisnik je stavljen na glasovanje.
Zapisnik sa 20. sjednice usvojen je sa osam (8)glasova „Za“ i dva glas (2) „suzdržana“.
Zapisnik je prihvaćen većinom glasova.

Predsjednik je stavio na verifikaciju Zapisnik sa 21. hitne sjednice, pitao je da li netko ima
primjedbe na zapisnik. Nitko se nije javi za riječ. Zapisnik je stavljen na glasovanje.

1

Zapisnik sa 21. sjednice usvojen je sa osam (8)glasova „Za“ i dva glas (2) „suzdržana“.
Zapisnik je prihvaćen većinom glasova.
Predsjednik je pitao da li se netko želi postaviti viječnićko pitanje načelniku Petrini. Nakon
što nitko se nije javi za riječ, predsjednik je prešao na utvrđivanje dnevnog reda.
Načelnik Petrina se javio za riječ i rekao da u točki 12. predloženog dnevnog reda treba
stajati: Točka 12. „Prijedlog odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Primošten“ kao što stoji pravilno u materijalima koji su svi vijećnici dobili za točku
12. Ispravka je prihvaćena.

Predsjednik je predloženi dnevni red sa ispravkom i dopunama dnevnog reda
(materijali za dopunu dnevnog reda su svima podijeljeni prije sjednice) stavio na
glasovanje :
DNEVNI RED :

1. Izvješće o radu načelnika Općine Primošten za srpanj-prosinac 2019. godine
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o sklopljenim Ugovorima jednostavne i javne
nabave za razdoblje srpanj-prosinac 2019.
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Statističkog izvješća o javnoj i jednostavnoj nabavi od
1.siječnja do 31.prosinca 2019. godine
4. Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Primošten od
2020. do 2024.
5. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe Opće namjene civilne zaštite Općine Primošten
6. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Primošten
7. Prijedlog XI. Izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Primošten
8. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
9. Prjedlog Godišnjeg upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2020.
godine + grafički dio
10. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Primošten za 2019. godinu
11. Prijedlog Odluke o stavljanu izvan snage Urbanističkog plana uređenja ugostiteljskoturističke zone Aurora-zona T2 turističko naselje
12. Prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Primošten
13. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone (I2)
„Bojana“
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14. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja naselja Bilo
15. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna šireg područja naselja Primošten
16. Prijedlog Odluke o ispravku odluke o davanju zajma A.B. iz Primoštena
17. Prijedlog II. izmjene i dopune Statuta Općine Primošten
18. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.
19. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2020. godine
20. Izvješće Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2019. godinu
21. Prijedlog za dodjeljivanja zahvalnica uz nagrade istaknutim članovima, udrugama,
zborovima povodom dana Općine Primošten
22. Prijedllog odluke o smanjenju plaća svim zaposlenicima uprave za 20% neto(Jedinstveni
upravni odjel, Uprava Bucavca d.o.o, Uprava Primošten odvodnje d.o.o., Dječji vrtić Općine
Primošten, Dječji vrtić „Brat sunce“)
Dopuna dnevnog reda:
23. Odluka o izuzimanju načelnika Stipe Petrine od sudjelovanja i postupanju u predmetima i
postupcima s trgovačkim društvom „Prima Centar d.o.o.

Predloženi dnevni red sa dopunama stavljen je na glasovanje.
Za predloženi dnevni red glasalo je deset (10) vijećnika „Za“, „protiv“ nitko „suzdržan“,
nitko.
Dnevni red sa dopunama usvojen je jednoglasno.
Nakon toga prelazi se na raspravljanje po predloženim točkama dnevnog reda.
Točka 1.
Izvješće o radu načelnika Općine Primošten za srpanj-prosinac 2019. godine

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 1. dnevnog reda. Svi vijećnici u svojim
materijalima dobili su Izvješće o radu načelnika Općine Primošten za srpanj-prosinac 2019.
godine. Predsjednik ja pitao da li netko ima primjedbe ili se javlja za raspravu. Načelnik
Petrina ja kazao da nema što kazati da je sve napisano u Izvješću o njegovom radu +.
Predsjednik je Izvješće o radu načelnika stavio na glasovanje stavio na glasovanje.
Konstatira se da je „Za“ glasovalo devet (9) vijećnika i jedan(1) vijećnik „suzdržan“.
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ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova prihvatilo je
Izvješće o radu načelnika za srpanj-prosinac 2019 godine ;Klasa:380-01/20-01/02, Ur.
broj:2182/02-01-20-1 od 27.ožujka 2020. godine.
Zaključak ja sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 2.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o sklopljenim Ugovorima jednostavne i
javne nabave za razdoblje srpanj-prosinac 2019.

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 2. dnevnog reda. Predsjednik je istaknu da su svi
u materijali dobili Izvješće načelnika o sklopljenim ugovorima jednostavne i javne nabave
Klasa:402-08/19-02/04,Ur.broj:2182/02-02-19-1 od 1. prosinca 2019. godine koja su
sklopljena u drugoj polovici 2019. godine , ujedno su sva objavljena u Elektroničnom
Oglasniku javne nabave RH sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o registru
ugovora.
Za raspravu se nije javio nitko. Predsjednik je Zaključak o prihvaćanju izvješća o sklopljenim
Ugovorima jednostavne i javne nabave stavio na glasovanje.
Konstatira se da je „Za“ glasovalo devet (9 )vijećnika, jedan (1) „suzdržan“.
ZAKLJUČAK:
Općinsko vijeće Općine Primošten donijelo je većinom glasova Zaključak o prihvaćanju
izvješća o sklopljenim Ugovorima jednostavne i javne nabave za razdoblje srpanjprosinac 2019.godinu;Klasa:400-08/20-01/04,Ur.broj:2182/02-01-20-1 od 27.ožujka 2020.
Zaključka o prihvaćanju izvješća o sklopljenim Ugovorima jednostavne i javne nabave za
razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine je sastavni dio ovog Zapisnika i nalazi se u privitku
istog.

Točka 3.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Statističkog izvješća o javnoj i jednostavnoj nabavi
od 1.siječnja do 31.prosinca 2019. godine

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu pod točkom 3. dnevnog reda i pozvao vijećnike do
postave pitanja, rekavši da su svi dobili u materijalima Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Statističkog izvješća o javnoj i jednostavnoj nabavi od 1.siječnja do 31.prosinca 2019. godine
te je pitao dali netko ima pitanje ili primjedbe. Statističko izvješće o javnoj nabavi kreirano
dana 7.veljače 2020. godine, oglašeno je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH
sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te se iz njega vidi koliko je Općina Primošten napravila
ukupno radova Jednostavne nabave roba, radova i usluga kao i Javne nabave za 2019. godinu.
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Za raspravu se nije javio nitko. Predsjednik prijedlog Zaključka o prihvaćanju Statističkog
izvješća o javnoj i jednostavnoj nabavi od 1.siječnja do 31.prosinca 2019. godine stavio na
glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je
Zaključka o prihvaćanju Statističkog izvješća o javnoj i jednostavnoj nabavi od
1.siječnja do 31.prosinca 2019. godine; Klasa:402-08/20-01/02,Ur.broj: 2182/02-01-20-1
od 27.ožujka 2020.godine.
Zaključak o prihvaćanju Statističkog izvješća o javnoj i jednostavnoj nabavi od 1.siječnja do
31.prosinca 2019. godine je sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istoga.

Točka 4.
Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Primošten od
2020. do 2024.

Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu pod točkom 4. dnevnog reda i pozvao vijećnike do
postave pitanja načelniku. Svi su u materijalima dobili Prijedlog smjernica za organizaciju i
razvoj sustava civilne zaštite Općine Primošten od 2020. do 2024. godinu kao i Rješenje
Ministarstva unutarnjih poslova RH, Ravnateljstvo civilne zaštite ,Područni ured civilne
zaštite Split, Služba civilne zaštite Šibenik Odjel Inspekcije u od dana 19. veljače 2020.
godine Klasa: UP/I 822-02/20-02/3 Ur. broj: 511-01-370-20-1 od 14. veljače 2020. godine u
kojem se nalaže da Općina Primošten da razmotri i usvoji Smjernice za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite sa rokom provedbe do 1. lipnja 2020. godine.
Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe na Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj
sustava civilne zaštite Općine Primošten od 2020. do 2024. Nitko nije imao primjedbe.
Predsjednik je Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine
Primošten od 2020. do 2024. stavio na glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je
Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Primošten od 2020. do
2024. stavio na glasovanje.Klasa:810-03/20-01/1,Ur.broj: 2182/02-01-20-01 od 27. ožujka
2020.godine.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Primošten od 2020. do 2024.
je sastavni dio ovog Zapisnika i nalazi se u privitku istoga.

Točka 5.
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Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe Opće namjene civilne zaštite Općine Primošten

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu pod točkom 5. dnevnog reda, te kazao da su svi
vijećnici u materijalima dobili Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe Opće namjene Civilne
zaštite Općine Primošten koju je potrebno osnovati jer Inspekcijskim nadzorom od dana 29.
siječnja 2020 godine utvrđeno da trebamo osnovati postrojbu civilne zaštite sukladno članku
17. stavka 1. alineja č i članka 33. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj;
27/17). Svi vijećnici u materijalima su dobili Inspekcijski nadzor provedbe sustava civilne
zaštite – obavijest dostavlja se ;Klasa:822-02/20.02/01, UR. broj:511-01-370-20-1 od
14.siječnja 2019 godine.
Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe te da li se javlja za riječ. Načelnik Petrina se
javio za riječ i rekao da prijedlog koji je poslan treba izmijeniti na načina da u tablici pod I.
Operativna skupina točka 3. Pripadnik Antonijo Huljev Svetina , umjesto njega treba stajati
„Jere Huljev- Kažin“, točka 7. Pripadnik Jurica Soža, umjesto njega treba stajati „Leonardo
Shkreli, točka 8. Pripadnik Jere Pancirov Antin, umjesto njega treba stajati „Ante Pancirov,
Jerin“, točka 9. Pripadnik Jere Nižić, Ivanov, umjesto njega treba stajati „Blaž,Luka
Markoč“, u II. Operativnoj skupini točka 8. Pripadnik Svetin Bolanča , umjesto njega treba
stajati „Ivica Čobanov“ iz Pogrebena. Sve promjene unijet će se u tablicu sa ovim izmjenama
koja je sastavni dio ove Odluke.
Za raspravu se nije javio nitko. Predsjednik je Odluke o osnivanju postrojbe Opće namjene
civilne zaštite Općine Primošten sa pročitanim izmjenama stavio na glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo je devet (9) vijećnika, jedan (1) „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: : Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova je donijelo je
Odluke o osnivanju postrojbe Opće namjene civilne zaštite Općine Primošten
,Klasa:810-07/20-01/03, Ur. broj:2182/02-02-20-1 od 27. ožujka 2020. godine.
Odluka o osnivanju postrojbe Opće namjene civilne zaštite Općine Primošten sastavni je dio
zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 6.
Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Primošten

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po točki 6. dnevnog reda i pozvao vijećnike do postave
pitanja, te kazao da su svi vijećnici u materijalima dobili Prijedlog Odluke o odvodnji
otpadnih voda na području Općine Primošten, isto tako istaknuo je da su svi u materijalima
dobili dopis od Hrvatskih voda; Klasa 325-04/20-14/0000001,UR.broj:374-24-3-20-2 od
14.veljače 2020. godine u kojem se daje pozitivno mišljenje na ovaj Prijedlog Odluke o
odvodnji otpadnih voda na području Općine Primošten prije usvajanja istoimene Odluke na
Općinskom vijeću.
Predsjednik je Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Primošten
stavio na glasovanje.
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Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluku
o odvodnji otpadnih voda na području Općine Primošten;Klasa:325-01/2001/01,Ur.broj: 2182/02-02-20-01 od 27.ožujka 2020.godine.
Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Primošten sastavni je dio ovog
Zapisnika i nalazi se u privitku.

Točka 7.
Prijedlog XI. Izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Primošten

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu pod točkom 7. dnevnog reda, te kazao da su svi
vijećnici u materijalima dobili Prijedlog XI. Izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim
cestama na području Općine Primošten sa slikom o kojoj se cesti radi.
Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe te da li se netko javlja za riječ. Za riječ se javio
vijećnik Šime Šarić i pitao da li je to cesta na kojoj se polažu cijevi za kanalizaciju na kojoj
će ujedno biti postavljene i cijevi za vodu. Načelnik je kazao da je ovo nerazvrstana cesta
koja se nastavlja i koja ide sve do dijela granice sa Rogoznicom.
Predsjednik je Prijedlog XI. Izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Primošten stavio na glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova je donijelo XI.
Izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Primošten.Klasa:340-09/16-01/1,UR.broj: 2182/02-01/20-4 od 27.ožujka 2020.godine.
XI. Izmjena i dopuna odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Primošten je
sastavni dio ovog Zapisnika i nalazi se u privitku istoga.

Točka 8.
Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Predsjednik vijeća otvorio je raspravu po točki 8. dnevnog reda, prijedlog Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora. Predsjednik je kazao da su svi u materijalima dobili prijedlog
Odluke o zakupu poslovnog prostora. Odluku je potrebno donijeti odnosno izmjijeniti jer je
izašla izmjena Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj;
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112/18). Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe na prijedlog Odluke o zakupu i
kupoprodaji poslovnog prostora.
Nitko se nije javio za riječ. Predsjednik je Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora stavio na glasanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1)vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluku o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ; Klasa:372-03/20-01/1,UR.broj: 2182/02-0220- 01 od 27.ožujka 2020.godine.
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora je sastavni dio ovog Zapisnika i nalazi se u
privitku istoga.
Točka 9.
Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine
Primošten za 2020. godine + grafički dio
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 9. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi u materijalima dobili Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Primošten za 2020. godine + grafički dio. Pitao je da li netko ima primjedbe
ili se javlja za riječ. Nitko se nije javio za riječ. Predsjednik je Prijedlog Godišnjeg plana
upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2020. godine + grafički dio
stavio na glasanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika , jedan (1) vijećnik„suzdržan“ .
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten većinom glasova donijelo je Godišnji
plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2020. godine +
grafički dio ; Klasa:934-01/20-01/1, Ur. broj:2182/02-01-20-1 od 27.ožujka 2020. godine.
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2020. godine
+ grafički dio sastavni je dio Zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 10.

Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Primošten za 2019. godinu
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 10. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi u materijalima dobili Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Primošten za
2019. godinu koje se donosi na temelju čl.13. Zakona o zaštiti od požara, temeljem kojeg se
Općinskom vijeće jedanput godišnje podnosi Izvještaj o stanju zaštite od požara na području
Općine Primošten .
Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbena Izvještaj. Nitko se nije javio za riječ.
Predsjednik je Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Primošten za 2019.
godinu stavio na glasovanje.
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Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten većinom glasova donijelo Izvješće o
stanju zaštite od požara na području Općine Primošten za 2019. godinu; Klasa:02105/20-01/01, Ur. broj:2182/02-01-19-12 od 27.ožujka 2020. godine.
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Primošten za 2019. godine sastavni je
dio ovog Zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 11.
Prijedlog Odluke o stavljanu izvan snage Urbanističkog plana uređenja ugostiteljskoturističke zone Aurora-zona T2 turističko naselje

Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 11. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi u materijalima dobili Prijedlog Odluke o stavljanu izvan snage Urbanističkog plana
uređenja ugostiteljsko-turističke zone Aurora-zona T2 turističko naselje.
Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe. Nitko nije imao primjedbe. Predsjednik je
Prijedlog Odluke o stavljanu izvan snage Urbanističkog plana uređenja ugostiteljskoturističke zone Aurora-zona T2 turističko naselje stavio na glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten većinom glasova donijelo Odluke o
stavljanu izvan snage Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone
Aurora-zona T2 turističko naselje ; Klasa:350-02/20-01/03, Ur. broj:2182/02-20-01-1 od
27.ožujka 2020. godine.
Odluke o stavljanu izvan snage Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone
Aurora-zona T2 turističko naselje sastavni je dio ovog Zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 12.
Prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Primošten
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 12. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi u materijalima dobili Prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Primošten.
Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe. Nitko se nije javio za riječ. Predsjednik je
Prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten
stavio na glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) vijećnik „suzdržan“.
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ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten većinom glasova donijelo je Odluke o
izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten ; Klasa:35002/20-01/01, Ur. broj:2182/02-01-20-1 od 27.ožujka 2020. godine.
Odluko o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten sastavni
je dio ovog Zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 13.
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone (I2)
„Bojana“
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 13. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi u materijalima dobili Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
proizvodne zone (I2) „Bojana“.
Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe ili se javlja za raspravu. Nitko se nije javio za
raspravu. Predsjednik je Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
proizvodne zone (I2) „Bojana“ stavio na glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten većinom glasova donijelo je Odluku
o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone (I2) „Bojana“;Klasa:35002/19-01/06, Ur. broj:2182/02-01-20-73 od 27.ožujka 2020. godine.
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone (I2) „Bojana“ sastavni je
dio ovog Zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 14.
Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja naselja Bilo
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 14. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi u materijalima dobili Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog
uređenja naselja Bilo. Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe. Nitko se nije javio za
primjedbu. Predsjednik je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja naselja
Bilo stavio na glasanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1)vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten većinom glasova donijelo je Odluku
o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja naselja Bilo ;Klasa:350-02/2001/02, Ur. broj:2182/02-01-20-1 od 27.ožujka 2020. godine.
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog uređenja naselja Bilo sastavni je dio ovog
Zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 15.
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Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna šireg područja naselja Primošten
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 15. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi u materijalima dobili Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna šireg područja
naselja Primošten.
Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe. Nitko se nije javio za riječ. Predsjednik je
Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna šireg područja naselja Primošten stavio na
glasanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten većinom glasova donijelo je Odluku
o donošenju II. Izmjena i dopuna šireg područja naselja Primošten ;Klasa:350-02/1701/02, Ur. broj:2182/02-01-20-94 od 27.ožujka 2020. godine.
Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna šireg područja naselja Primošten sastavni je dio
ovog Zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 16.
Prijedlog Odluke o ispravku odluke o davanju zajma A.B. iz Primoštena
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 16. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi u materijalima dobili Prijedlog Odluke o ispravku odluke o davanju zajma A.B. iz
Primoštena.
Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe. Nitko se nije javio za riječ. Predsjednik je
Prijedlog Odluke o ispravku odluke o davanju zajma A.B. iz Primoštena stavio na glasanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1)vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten većinom glasova donijelo je Odluku
o ispravku odluke o davanju zajma A.B. iz Primoštena ;Klasa:403-02/19-01/01, Ur.
broj:2182/02-01-20-3 od 27.ožujka 2020. godine.
Odluka o ispravku odluke o davanju zajma A.B. iz Primoštena sastavni je dio ovog Zapisnika
i nalazi se u privitku istog.

Točka 17.
Prijedlog II. izmjene i dopune Statuta Općine Primošten
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 17. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi u materijalima dobili Prijedlog II. izmjene i dopune Statuta Općine Primošten. Predsjednik
je kazao da je ovdje potrebno istaknuti da se Statut Općine Primošten samo usklađuje sa
Zakonom, naime izašla je izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalne) samouprave u
(Narodne novine , broj 98/19). Sukladnoj toj izmjeni Zakona Općina Primošten dužna je
uskladiti svoj Statut sa izmjena Zakona u kojem više ne postoji „predstojnik ureda“ koji je
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vršio nadzor nad Odlukama Općinskog vijeća već to sada rade nadležna tijela državne uprave
u čijem su djelokrugu opći akti koji se donose. Upravo zbog tih zakonskih izmjena potrebno
ići u II. izmjene i dopune Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Primošten čiji prijedlog su svi dobili.
Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe. Nitko se nije javio za riječ. Predsjednik je
Prijedlog II. izmjene i dopune Statuta Općine Primošten u stavio na glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1)vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten većinom glasova donijelo je Odluku
o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten;Klasa:012-03/20-01/01, Ur.
broj:2182/02-01-20-01 od 27.ožujka 2020. godine.
II. izmjene i dopune Statuta Općine Primošten sastavni su dio ovog zapisnika.
Točka 18.
Prijedlog Plana razvojnih programa za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 18. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi u materijalima dobili Prijedlog Plana razvojnih programa za 2020. godinu s projekcijama
za 2021. i 2022.
Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe. Nitko se nije javio za riječ. Predsjednik je
Prijedlog Plana razvojnih programa za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.stavio na
glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1)vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten većinom glasova donijelo je Plana
razvojnih programa za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. ;Klasa:401-01/2001/01, Ur. broj:2182/02-01-20-01 od 27.ožujka 2020. godine.
Plan razvojnih programa za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. sastavni je dio ovog
zapisnika.

Točka 19.
Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2020. godine
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 19. dnevnog reda. Predsjednik je rekao da su
svi vijećnici u materijalima elektronski dobili Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja
imovinom za 2020. godine koje je zaista opširno napisano.
Pitao je dali netko ima primjedbe. Nitko nije imao primjedbe. Predsjednik je stavio na
glasovanje Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2020. godine.
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Konstatira se da je „Za“ glasovalo devet (9) vijećnika ,jedan (1)vijećnik „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće većinom glasova donijelo Zaključak o prihvaćanju
Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2020. godine;Klasa:402-08/20-01/03,
Ur.broj:2182/02-01-20-1 od 27.ožujka2020. godine.
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Primošten za 2020.
godine je sastavni su dio ovog zapisnika i nalazi se u privitku istoga.

Točka 20.
Izvješće Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2019. godinu
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 20. dnevnog reda . Predsjednik je rekao da su
svi vijećnici u materijalima dobili Izvješće Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2019.
godinu. Pitao je dali netko ima primjedbe ili se javlja za riječ. Nitko nije imao primjedbe.
Predsjednik je Izvješće Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2019. godinu stavio na
glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, nitko „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten većinom glasova prihvatilo Izvješće
Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2019.;Klasa:406-09/19-01/2,Ur. broj:2182/0202-20-1 od 27.ožujka 2020. godine.
Izvješće Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2019. godinu je sastavni je dio zapisnika i
nalazi se u privitku istog.
Točka 21.
Prijedlog za dodjeljivanja zahvalnica uz nagrade istaknutim članovima, udrugama,
zborovima povodom dana Općine Primošten

Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 21. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi vijećnici u materijalima dobili prijedlog o dodijeli zahvalnica i nagrada radi iznimnog
doprinosa u našoj zajdnici.Za riječ se javio načelnik te rekao da zaista u zajednici ima
istaknutih pojedinaca koji sa svojim djelovanjem ostavljaju posebni trag u našem društvu
odnosno našoj lokalnoj zajednici.
Kazao je da je njegov prijedlog da to bude Zbor sv. Jurja u Primoštenu koji pjeva u crkvi u
Primoštenu i kojima bih općina Primošten kao nagradu za dugogodišnje djelovanje u našoj
lokalnoj zajednici financirala šivanje uniformi, Ante Furčić pok. Duhe je u prijedlogu iz
razloga što čovjek svima nesebično pomaže kada netko umre te se stavlja na raspolaganje za
organizaciju sprovoda, dugi niz godina bez ikakve naknade. Lorenta Fuštin koja sudjeluje u
radu Udruge Krč dugi niz godina i na taj način doprinosi njegovanju naše tradicijske kulturne
baštine na području Općine Primošten. Načelnik je predložio da se Lorenti Fuštin i Anti
Furčiću pored zahvalnica koje će se dodijeliti na dan Općine Primošten dodjeli i novčana
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nagrada u iznosu od 5000,00 kuna. Predsjednik je pitao da li se još netko javlja za prijedlog ili
sugestiju. Nitko se nije javio za riječ.
Predsjednik je Prijedlog načelnika za dodjeljivanja zahvalnica uz nagrade povodom dana
Općine Primošten stavio na glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo deset (10) vijećnika, nitko „protiv“, nitko
„suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeća Općina Primošten jednoglasno je donijelo Odluku o
dodjeli zahvalnica i nagrada radi iznimnog doprinosa ;Klasa:061-01/20-01/01,Ur.
broj:2182/02-01-20-1 od 27.ožujka 2020. godine.
Odluka o dodjeli zahvalnica i nagrada radi iznimnog doprinosa sastavni je dio zapisnika i
nalazi se u privitku istog.

Točka.22.
Prijedlog Odluke o smanjenju plaća svim zaposlenicima uprave za 20% netto
Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 22. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi vijećnici u materijalima elektronski dobili Prijedlog Odluke o smanjenju plaća svim
zaposlenicima uprave za 20% neto, međutim prije održavanja ove sjednice podijeljena je
izmijenjena odnosno nadopunjena Odluka o smanjenju plaća svim zaposlenicima uprave za
20 %.Za riječ se javio načelnik te rekao da Općina Primošten financijski dobro stoji ali zbog
mjera predostrožnosti se ide sa ovakvom odlukom koja bi bila na snazi od 1. travnja 2020 . a
ne kao stoji u prvotnoj 1.ožujka 2020. pa do 31. svibnja 2020. godine. Kada se prihodi
normaliziraju ta sredstva bi se nadoknadila zaposlenicima .Načelnik je istaknu da nam je svim
jasno da uslijed smanjenja gospodarske aktivnosti na području Općine Primošten odnosno
Republike Hrvatske općenito, zbog epidemije COVID-19 (Coronavirus), te očekivanog
umanjenja proračunskih prihoda općine za planirano razdoblje kao mjeru štednje predlaže da
se donose odluka o umanjenju osnovice plaća službenika Općine Primošten te svih
zaposlenika ustanova i poduzeća u vlasništvu općine odnosno proračunskih korisnika i
pravnih osoba na području Općine Primošten. Predsjednik stavio na glasovanje prijedlog
Odluke koju su svi dobili neposredno prije same sjednice Općinskog vijeća na glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluku o
smanjenju plaća za 20% ;Klasa:120-02/20-01/01,Ur.broj: 2182/02-02-20-1 od 27.ožujka
2020.godine.
Odluke o smanjenju plaća svim zaposlenicima uprave za 20% je sastavni dio zapisnika i
nalazi se u privitku istog.
Točka 23.

14

Odluka o izuzimanju načelnika Stipe Petrine od sudjelovanja i postupanju u
predmetima i postupcima s trgovačkim društvom „Prima Centar d.o.o.

Predsjednik vijeća otvorio ja raspravu po točki 23. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su
svi vijećnici u materijalima neposredno prije ove sjednice dobili kao dopunu dnevnog reda
Odluku načelnika o izuzimanju od sudjelovanja i postupanja u predmetima i postupcima s
trgovačkim društvom „Prima Centar“ d.o.o.
Za riječ se javio načelnik Stipe Petrina i kazao da njegova obitelj do smrti Peće Prlca 2017.
godine nije imala nikakav vlasnički udio u Primi Centru d.o.o , tek nakon smrti istoimenog
njegova kćer Bernarda Matoši ušla je u vlasničku strukturu Prima Centra d.o.o. Istaknuo je da
se protiv njega pokrenuo postupak od strane Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i
da iz tog razloga je donio ovu Odluku koju daje na znanje Općinskom vijeću. Predsjednik je
pitao da li netko ima primjedba i da li se javlja za riječ. Nitko se nije javio za riječ i nije imao
primjedbe.
Predsjednik je Odluka o izuzimanju načelnika Stipe Petrine od sudjelovanja i postupanju u
predmetima i postupcima s trgovačkim društvom „Prima Centar d.o.o. u kojoj se ovlašćuje
Jerka Prgina zamjenik načelnika Općine Primošten za zastupanje Općine Primošten u
poduzimanju potrebnih radnji te donošenja svih odluka u okviru nadležnosti općinskog
načelnika koji se tiču društva „Prima centar“ d.o.o. stavio na glasovanje.
Konstatira se da je“ ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) „suzdržan“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo Odluka o
izuzimanju načelnika Stipe Petrine od sudjelovanja i postupanju u predmetima i
postupcima s trgovačkim društvom „Prima Centar d.o.o. ;Klasa:008-04/2002/01,Ur.broj: 2182/02-02-20 -1 od 02.ožujka 2020.godine.
Odluka o izuzimanju načelnika Stipe Petrine od sudjelovanja i postupanju u predmetima i
postupcima s trgovačkim društvom „Prima Centar d.o.o. sastavni je dio ovog Zapisnika i
nalazi se u privitku istog.

Nakon što je završena rasprava po svim točkama dnevnog reda, za riječ se javio načelnik
Stipe Petrina i rekao da je na adresu Općine Primošten dana 25. ožujka 2020. godine. došao
predmet Skorin - Kapov zahtjev za gos. Jeru Gracina i Općinsko vijeće Općine Primošten
povodom 22. sjednice Općinskog Vijeća zaprimljen pod pos. brojem;Klasa: 052-02/20-01/01 ,
UR. broj: 15-20-1 pod brojem ulazne pošte 813.
Predsjednik vijeća je kazao da su svi vijećnici dobili na svoje mail-ove taj predmet i da nije
potrebno dijeliti njihov predmet vijećnicima jer ga svi posjeduju na svojim mail-ovima.
Svi vijećnici su se složili da se na današnjoj sjednici neće raspravljati o predmetu Skorin
Kapov. Predsjednik se zahvalio svima na dolasku i zatvorio sjednicu Općinskog vijeća.
Sjednica je završena u 13,45 sati.
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Primošten, 27.ožujka 2020.godine
Zapisnik uredila:
Stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju
Milena Pleić upr. pravnik
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jere Gracin
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