ZAPISNIK SA 24.RADNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

24.radnu sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten u sazivu 2017-2021. održana je dana
7.kolovoza 2020.godine u Općine Primošten“ na adresi sv. Josipa 7, s početkom 11,00 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.
Predsjednik Vijeća otvorio je sjednicu, srdačno pozdravio vijećnike i druge prisutne koji su došli.
Konstatirao je da je na sjednici od trinaest vijećnika Općinskog vijeća prisutno devet vijećnika (9).
Na sjednici su prisutni vijećnici: Milivoj Gracin, Tomislav Pancirov, Jurica Soža, Živana Čobanov,
Ines Skorin, Josip Gracin, Ante Jurić, Jere Gracin i Šime Šarić
Na sjednici nisu prisutna četiri (4)vijećnika: Ivana Huljev, Anita Perkov, Jasminka Makelja i Jere
Nižić, koji su opravdali svoj nedolazak na sjednicu.
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje
odnosno od trinaest (13) vijećnika Općinskog vijeća od kojih je prisutno devet (9) vijećnika.
Konstatira se na da je na sjednici prisutan općinski načelnik, g. Stipe Petrina i zamjenik načelnika
Jerko Prgin .
Predstavnicima medija je odaslan poziv za sjednicu Vijeća ali se nisu odazvali na današnju sjednicu.
Na sjednici su prisuti od građana Lea Skorin Kapov i njen suprug kao javnost.
Predsjednik je pitao da li netko javlja za vijećničko pitanje?
Za riječ se javio vijećnik Šime Šarić i postavio pitanje predsjedniku Općinskog vijeća; „Zašto Odluka
o komunalnom redu Općine Primošten nije usuglašena sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu
povodom vlasništva na javno zelenoj površini i kada će?“. Predsjednik je odgovorio da on na to
pitanje ne zna odgovor ali da će mu struka odgovoriti , te da će odgovor dobiti pismenim putem.
Predsjednik je konstatirao da su svi za današnji sjednicu elektronski dobili poziv i materijale za
raspravljanje. Predsjednik je istaknuo da su svi vijećnici prije sjednice dobili jedan materijal za
nadopunu točke 18. iz razloga što je 6.kolovoza 2010. godina prije početka same sjednice došla
nadopuna pisma namjera od M.I. Bay Development d.o.o. Split pa predlaže da se o istom raspravljati
pod točkom 18. kao 18.a).Dopis - Obavijest o namjeri dostave tehničke dokumentacije za javnu
prometnicu unutar resorta te punomoć za ishođenje građevinske dozvole za uređenje javne
nerazvrstane ceste „Put Mara“.
Predsjednik je na verifikaciju stavio Zapisnik sa 23. svečane i radne sjenice Općinskog vijeća i pitao
da li netko ima primjedbe na isti. Zapisnik je usvoje sa 8 glasova „Za“ , 1 „suzdržan“.
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Predsjednik je prijedlog sa nadopunom dnevnog reda stavio na glasovanje:
1.Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vojske
2.Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja
Dolac
3.Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Aurora“
4.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Općine Primošten
5.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Zapisnika sa odlukama sa 1.,2.,3., sjednice Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten
6.Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvršenja proračuna za 2019. godinu Dječjeg vrtića Općine
Primošten
7.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o prihodima i rashodima za 2019. godine DVD-a
Primošten
8.Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Općine Primošten za 2020. godinu
9.Prijedlog I. izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godine
10.Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja objekta i uređenja komunalne
infrastrukture Općine Primošten za 2020. godine
11.Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja objekta i uređenja komunalne
infrastrukture Općine Primošten za 2020. godine
12. Prijedlog Zaključak o primanju na znanje Financijskog izvješća o poslovanju „Bucavca“ za
2019.
13. Prijedlog Odluke o produženju roka povrata zajma A. B. iz Primoštena
14. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Općine Primošten – Ulica III (Široke)
15. Prijedlog Rješavanja pitanja elektroničke komunikacijske infrastrukture - pismo namjere
od Odašiljača i veza d.o.o.
16. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest.
zem. 19664/7 k.o. Primošten
17.Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina i zakupa poslovnih prostora
u periodu od 15.ožujka do 30.lipnja 2020.
18.Prijedlog Zaključka o Pismu namjere M.I.Bay Development d.o.o Split
a)obavijest o namjeri dostave tehničke dokumentacije za javnu prometnicu unutar resorta
b)punomoć za ishođenje građevinske dozvole za uređenje javne nerazvrstane ceste „Put Mare“
19. Zamolba obrta „Morska ptica“ vlasnice J.Ž. u svezi odgoda plaćanja koncesije za 2019.
godine
20. Informacije u svezi sudskih predmeta Obitelji Skorin-Kapov:
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a) Usoz-71/18 -24- Odbacivanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke o VI. izmjenama i dopunama
Prostornog plana Općine Primošten- Visoki Upravni sud Republike Hrvatske
b)Rješenje - odbacivanje žalbe tužitelja u svezi izgradnje zida na javnom dobru
c) Visoki Upravni sud- ne postoje pretpostavke za pokretanja postupka ocijene zakonitosti Pravilnika
o unutarnjem redu
21.Zaključak o primanju na znanje Financijskog izvješća o poslovanju Primošten odvodnje
d.o.o.
22.Zamolba Primošten odvodnje d.o.o. ( Josipa Delača i Sunray blue d.o.o.)
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Prešlo se na raspravljanje po predloženom dnevnom redu sa dopunom.

Točka 1.
Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vojske

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 1. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim materijali
dobili Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vojske te pitao
da li se netko javlja za raspravu i da li želi postaviti pitanje načelniku Općine Primošten u svezi
pojašnjenja.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja Vojske stavio je na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluku o
donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vojske ;Klasa:350-02/1801/01,Ur.broj:2182/02-01-20-43 od 7.kolovoza 2020. godine
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 2.
Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 2. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim materijalima
dobili Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dolac te pitao
da li se netko javlja za raspravu i da li želi postaviti pitanje načelniku Općine Primošten u svezi
pojašnjenja.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac stavio je na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
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ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluku o
donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dolac ;Klasa:350-02/1701/01,Ur.broj:2182/02-01-20-98 od 7.kolovoza 2020. godine
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 3.
Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Aurora“

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 3. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim materijalima
dobili Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Aurora te pitao da li se netko javlja
za raspravu i da li žele pojašnjenja.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja Aurora stavio je na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluku o
donošenju Urbanističkog plana uređenja Aurora ;Klasa:350-02/18-01/02,Ur.broj:2182/02-0120-42 od 7.kolovoza 2020. godine
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 4.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Općine Primošten

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 4. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim materijali
dobili Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna prostornog plana
uređenja Općine Primošten u kojim je došlo do nekih izmjena koji su svi dobili. Pitao je da li se netko
javlja za raspravu i da li želi postaviti pitanje načelniku Općine Primošten u svezi pojašnjenja.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
izradi IX. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten stavio je na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluku o izmjeni
i dopuni Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten
;Klasa:350-02/20-01/01,Ur.broj:2182/02-01-20-89 od 7.kolovoza 2020. godine
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog

Točka 5.
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Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Zapisnika sa odlukama sa 1.,2.,3., sjednice Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Općine Primošten
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 5. dnevnog reda ,rekao je da su svi na uvid dobili Zapisnik
sa 1. sjednice Upravnog vijeća od 20. veljače 2020. godine s odlukama, Zapisnik sa 2. sjednice
Upravnog vijeća održane od 12.ožujka 2010. godine, te Zapisnik sa 3. sjednica Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića također s Odukama.
Predsjednik je pita da li netko ima primjedbe. Nitko se nije javio za riječ.
Predsjednik je Zaključak o prihvaćanju zapisnika i Odluka sa 1.2.3. sjednice Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Općine Primošten stavio na glasovanje.
Konstatira se da je Zaključak prihvaćen jednoglasno.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je prihvatilo Zaključak o
prihvaćanju zapisnika sa odlukama sa 1.,2.,3., sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine
Primošten; Klasa:601-02/20-01/01, Ur.broj:2182/02-01-20-1 od 7.kolovoza 2020. godine.
Zaključak je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 6.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvršenja proračuna za 2019. godinu Dječjeg vrtića Općine
Primošten
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 6. dnevnog reda prijedlog Zaključka o prihvaćanju
izvršenja proračuna za 2019. godinu Dječjeg vrtića Općine Primošten. Predsjednik je kazao da su svi u
materijalima dobili izvještaj o Izvršenju proračuna proračunskih korisnika za 2019. godinu te
Izvještaj o prihodima i rashodima , primicima i izdacima od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godina
Dječjeg vrtića Općine Primošten , te pitao da li netko ima primjedbe na financijska izvješća.
Nitko nije imao primjedbe. Predsjednik je Zaključka o prihvaćanju izvršenja proračuna za 2019.
godinu Dječjeg vrtića Općine Primošten stavio na glasanje.
Konstatira se da je Zaključak prihvaćen jednoglasno.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je prihvatilo Zaključak o
prihvaćanju izvršenja proračuna za 2019. godinu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine
Primošten; Klasa:402-08/20-01/01, Ur.broj:2182/02-01-20-1 od 7.kolovoza 2020. godine.
Zaključak je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 7.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o prihodima i rashodima za 2019. godine DVD-a
Primošten
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 7. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su svi u
materijalima dobili izvještaj o Izvršenju proračuna proračunskih korisnika za 2019. godinu te Izvještaj
o prihodima i rashodima, primicima i izdacima od 1.siječnja do 31. prosinca 2020. godina DVD-a
Primošten , te pitao da li netko ima primjedbe ili se javlja za riječ.
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Nitko nije imao primjedbe. Predsjednik je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o prihodima i
rashodima za 2019. godine DVD-a Primošten stavio na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Zaključak o
prihvaćanju Financijskog izvještaja DVD-a za 2019. godinu; Klasa:402-07/20-01/02,
Ur.broj:2182/02-01-20-1 od 7. kolovoza 2020. godine
Zaključak je sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istoga.
Točka 8.
Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Općine Primošten za 2020. godinu
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 8. dnevnog reda prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna
Općine Primošten. Predsjednik je pitao da li netko im pitanja u svezi ove točke dnevnog reda. Za riječ
se javio vijećnik Josip Gracin i pitao načelnika da malo pojasni Izmjena i dopunu Proračuna Općine
Primošten. Načelnik Petrina je rekao da dolazi do smanjenja prihoda proračuna za 783.500,00 kuna.
Općina Primošten za peti i šesti mjesec nikome nije slala računa za štekate i zakupe poslovnih prostora
koji su u vlasništvu Općine Primošten. Isto tako je rekao da je u točki 17. današnje sjednice dnevno
reda prijedlog da Općina Primošten donese odluku kojom poslovni subjekti oslobađaju plaćanja
zakupa javnih površina od 15.ožujka do 30.lipnja 2020. godine, jedan od razloga je i taj zbog čega će
doći do smanjenja prihoda. Načelnik je kazao da obrazloženje o I. izmjenama i dopunama Proračuna
Općine Primošten nalazi se uz materijal pa se može vidjeti do koji stavaka dolazi u promjeni i zbog
čega.
Nakon što se nitko nije javi za raspravu, predsjednik je prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Općine
Primošten stavio na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je I. izmjenu i
dopuna proračuna Općine Primošten za 2020. godinu; Klasa:406-06/19-01/02, Ur.broj:2182/0202-20-02 od 7. kolovoza 2020. godine.
I. izmjena i dopuna Proračun je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 9.
Prijedlog I. izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godine
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 9. dnevnog reda koja je vezana uz točku 8. dnevnog reda
jer u Rebalans proračuna za 2020.godinu potrebno je promijeniti Odluku o izvršenju proračuna. Kao
što se vidi iz priložene odluke mijenja se samo jedan članak koji se odnosi na iznos kredita.
Predsjednik je pito da li se netko javlja za raspravu.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je Prijedlog I. izmjene i dopune Odluke o
izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godine stavi na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je I. izmjenu i
dopunu Odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu Općine Primošten za 2020. godinu;
Klasa:406-06/19-01/03, Ur.broj:2182/02-01-20-02 od 7. kolovoza 2020. godine.
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
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Točka 10.
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja objekta i uređenja komunalne
infrastrukture Općine Primošten za 2020. godine
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 10. dnevnog reda koja je vezana uz točku 8. dnevnog reda
jer u Rebalans proračuna za 2020.godinu potrebno je sukladno tome promijeniti i Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2020. godine.
Predsjednik je pitao da li se netko javlja za raspravu.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je Prijedlog I. izmjene i dopune Programa
održavanja objekta i uređenja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2020. godine stavio na
glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo I. izmjene i dopune
Programa održavanja objekta i uređenja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2020.
godine; Klasa:361-02/19-01/02, Ur.broj:2182/02-01-20-02 od 7. kolovoza 2020. godine.
Program je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 11.
Prijedlog I. izmjene i dopune Programa građenja objekta i uređenja komunalne infrastrukture
Općine Primošten za 2020. godine
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 11. dnevnog reda koja je vezana uz točku 8. dnevnog reda
jer u Rebalans proračuna za 2020.godinu potrebno je sukladno tome promijeniti i Programa
održavanja građenja i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2020. godine.
Predsjednik je pito da li se netko javlja za raspravu.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je Prijedlog I. izmjene i dopune Programa
građenja objekta i uređenja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2020. godine stavio na
glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo I. izmjene i dopune
Programa građenja objekta i uređenja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2020.
godine; Klasa:361-01/19-01/02, Ur.broj:2182/02-01-20-02 od 7. kolovoza 2020. godine.
Program je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 12.
Prijedlog Zaključak o primanju na znanje Financijskog izvješća o poslovanju „Bucavca“ za
2019.
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 12. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su svi u
materijalima za ovu točku dnevnog reda dobili izvješća o financijskom poslovanju komunalnog
poduzeća „Bucavac“ za 2019. godinu , kao i Odluku o raspodjeli dobiti za 2019. godinu kao i cjenik o
dodatnim uslugama na zahtjev korisnika. Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe ili se javlja za
riječ. Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik je prijedlog zaključka o primanju na znanje
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Financijskog izvješća o poslovanju komunalnog poduzeća „Bucavca d.o.o. za 2019. godinu stavio na
glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo Zaključak o
prihvaćanju na znanje Financijskog izvješća o poslovanju „Bucavca d.o.o. za 2019. godinu
Zaključak je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 13.
Prijedlog Odluke o produženju roka povrata zajma A. B. iz Primoštena
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 13. dnevnog reda te pitao da li netko ima primjedbe ili se
javlja za riječ.
Načelnik Petrina je kazao da ima primjedbu na prijedlog odluke o produženju zajma na način da u
točki 1. treba stajati produžetak povratka zajma do „1. svibnja 2020. godine“ a ne kakao sada stoji u
prijedlogu „do 1.rujna 2020. godine“. Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik je prijedlog odluke
o produženju roka povrata zajma A.B. iz Primoštena sa izmjenom datuma povratka zajma na
1.svibnja 2020. godine stavio na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9)devet vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluke o produženju
roka povrata zajma A. B. iz Primoštena; Klasa:403-02720-01/01, Ur. broj:2182/02-01-20-4 od
7.kolovoza 2020. godine
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 14.
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Općine Primošten – Ulica III (Široke)
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 14. dnevnog reda. Istaknuo je da su svi u materijalima
dobili prijedlog od komisije za imenovanje ulica sa skicom, inače radi se o ulici u Širokama koju je
potrebnu imenovati u ulicu III. navede su sve katastarske čestice uz rub kojima ide istoimena ulica a
prijedlog su podnijeli stanovnici u Širokama. Nitko se nije javi za raspravu.
Predsjednik je Prijedlog Odluke o imenovanju ulice na području Općine Primošten – Ulica III
(Široke)stavio na glasovanje,
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova je donijelo Odluku o
imenovanju ulice na području Općine Primošten – Ulica III (Široke); Klasa:023-01/20-01/01, Ur.
broj:2182/02-01-20-1 od 7.kolovoza 2020. godine
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
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Točka 15.
Prijedlog rješavanje pitanja elektroničke komunikacijske infrastrukture - pismo namjere od
Odašiljača i veza d.o.o.
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 15. dnevnog reda. Predsjednik je dao riječ načelniku
Općine Primošten da pojasni o čemu se radi. Načelnik Petrina ja kazao da svi ispred sebe imaju Dopis
o Odašiljača i veze d.o.o. od 23.srpnja 2020. godine Ur. broj:593040/NK. Istaknuo je da je to predmet
koji se vodi 16 .godina sa Općinom Primošten u kojem su pokrenuti postupci pred općinskim sudom
koji su svi završili u korist Općine Primošten kao i kazneni postupak koji se protiv njega i
komunalnog redara Furčić Gorana vodi na Općinskom sudu u Zadru koji još nije završen
Ovo pismo namjere je dobro rekao je načelnik i predstavlja jedan novi početak u kojem bih sve
prihvatio što Odašiljači veze d.o.o. nude uz uvjet da se još traži da građani Općine Primošten budu
oslobođeni plaćanja TV preplate tri godine. Načelnik je kazao da je to njegov prijedlog ako žele da se
o tom njegovom prijedlogu očituju ili da ponude neki drugi prijedlog ako imaju. Predsjednik je pitao
da li se još netko javlja za raspravu. Za riječ se javi vijećnik Šime Šarić je pitao kakve veze imaju
Odašiljači i veze d.o.o. imaju sa Hrvatskom televizijom odnosno preplatom. Smatra da taj prijedlog
nema smisla. Predsjednik je kazao da on može predložiti neki drugi prijedlog ako se sa ovim
prijedlogom ne slaže. Nakon što se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je prijedlog načelnika da
se pismo namjere prihvati uz uvjet da se još u eventualnom dogovoru traži tri godine ne plaćanja TV
preplate za građane Općine Primošten kao svojevrsna kompenzacija za sve ono što nisu imali signala
za gledanje a plaćali su sve te godine tv preplatu Radio televiziji Zagreb.
Predsjednik je Zaključak o rješavanju pitanja elektroničke komunikacijske infrastrukture-pismo
namjere od Odašljača i veza d.o.o. kojim su iskazali zainteresiranost za zajedničko rješavanje pitanja
postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture na čes. zem. 4189/306 k.o. Općine Primošten
uvjetno prihvaća (Pismo namjere) u koliko se traži da ispuni dodatni uvjet sukladno kojom bi
stanovnici Općine Primošten bili oslobođeni plaćanja TV preplate tri godine.
Predsjednik je ovakav Zaključak o rješavanju pitanja sa Odašiljačima i vezama d.o.o. stavio na
glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova je donijelo Zaključak o
rješavanju pitanja elektroničke komunikacijske infrastrukture – Pismo namjere; Klasa:36108/20-02/01, Ur. broj:2182/02-01-20-1 od 7.kolovoza 2020. godine
Točka 16.
Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem.
19664/7 k.o. Primošten
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 16. dnevnog reda. Predsjednik je pitao da li netko ima
primjedbe ili se javlja za riječ. Vijećnik Šime Šarić postavio je pitanje gdje se čestica nalaz .Čestica
19664/7 k.o. Primošten nalazi se u Docu pored restorana „Taurus Negro“. Predsjednik je kazao da su
svi u materijalima dobili prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čes .zem. 19664/7 k.o.
Primošten kao i prijedlog odluke o stavljanu van snage Odluke o ukidanju statusa javnog dobro na
čes.zem. 19664/7 k.o. Primošten. Odluka se stavlja van snage zbog njene neprovedivosti.
Predsjednik je prijedloge odluka stavio na glasanje.
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Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova je donijelo Odluku o
ukidanja statusa javnog dobra na čes. zem. 19664/7 k.o. Primošten Klasa:340-09/2001/2,Ur.broj:2182/02-01-20-1 od 7.kolovoza 2020. godine, Odluka o stavljanju van snage Odluke
o ukidanju statusa javnog dobra na čes .zem. 19664/7 k.o. Primošten; Klasa:340-09/20-01/2, Ur.
broj:2182/02-01-20-1 od 7.kolovoza 2020. godina,
Odluke su sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 17.
Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina i zakupa poslovnih prostora u
periodu od 15.ožujka do 30.lipnja 2020.

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 17. dnevnog reda. Predsjednik je pitao da li netko ima
primjedbe ili se javlja za riječ. Načelnik se javo za riječ i kazao da je obrazloženje dao u točki 8. kada
se donosila odluka o rebalansu proračuna. Nikome se nisu slali računi za razdoblje od 15.ožujka do
30.lipnja 2020. i u tom smjeru predlažemo donošenje ove odluke za štekate i poslovne prostore u
vlasništvu Općine Primošten.
Predsjednik je Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina i zakupa poslovnih
prostora u periodu od 15.ožujka do 30.lipnja 2020. stavio na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9) devet vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluku o
oslobađanju plaćanja zakupa javnih površina i zakupa poslovnih prostora u periodu od
15.ožujka do 30.lipnja 2020.; Klasa:363-03/20-01/01, Ur. broj:2182/02-01-20-1 od 7.kolovoza
2020. godine
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 18.
Prijedlog Zaključka o Pismu namjere M.L. Bay Development d.o.o. Split

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 18. dnevnog reda. Predsjednik je pitao da li netko javlja za
riječ. Načelnik se javo za riječ i kazao da su svi u materijali dobili pismo namjere radi kupnje
nekretnine od Općine Primošten. Načelnik je kazao da nije problem u prodaji već u ispunjenju
obaveza koji oni imaju prema Općini Primošten. Pa predlaže da se do ispunjenja ovo Zaključka o
prodaji u točki 2. istoimenog Prijedloga Zaključka gdje završava interes Općine Primošten treba
dodati „ po predaji bankovnih garancija za cjelokupnu cijenu radova vodnih građevina za prvu fazu
radova kanalizacijskog sustava Općine Primošten. Predsjednik je Prijedlog Zaključka o pismu namjere
M.L. Bay Development d.o.o. sa prijedlogom koji je načelnik Općine Primošten podnio stavi na
glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
10

Točka 18 a).
Predsjednik kazao da su svi prije početka ove sjednice dobili dodatak materijala pod ovom točkom a to
je mail koji je na adresu Općine Primošten stigao 6.kolovoza 2020. godine zaprimljen pod Klasa:40402/20-03/01, Ur.broj:314-20-13 pod brojem protokola 2052. a odnosi se na Obavijest o namjeri
dostave tehničke dokumentacije za javnu prometnicu unutar resorta kao i
Točka 18 b).
Punomoć kojom Općina Primošten ovlašćuje M.L. Bay Development d.o.o. da imenuje glavnog
projektanta za navedenu prometnicu koji Vam dostavljamo. Predsjednik je ova dva prijedloga pod
točkom 18. a. i točkom 18. b. stavio na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova je donijelo Zaključak o
Pismama namjere M.I. Bay Development d.o.o. Split ; Klasa:944-18/20-01/3, Ur. broj:2182/0201-20-1 od 7.kolovoza 2020. godine.
Zaključak je sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 19.
Zamolba obrta „Morska ptica“ vlasnice J.Ž. u svezi odgoda plaćanja koncesije za 2019. godine
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 19. dnevnog reda. Predsjednik je pitao da li netko ima
primjedbe. Nitko se nije javo za raspravu.
Predsjednik je prijedlog odluke o produženju roka plaćanja dospjele naknade za koncesijsko odobrenje
za 2019. godine stavio na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9)devet vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluku o produženju
roka plaćanja naknade za koncesijsko odobrenja za 2019. godine ; Klasa:403-02/19-01/3, Ur.
broj:2182/02-01-20-1 od 7.kolovoza 2020. godine.
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 20.
Informacije u svezi sudskih predmeta Obitelji Skorin-Kapov:
a) Usoz-71/18 -24- Odbacivanje postupka za ocjenu zakonitosti Odluke o VI. izmjenama i dopunama
Prostornog plana Općine Primošten- Visoki Upravni sud Republike Hrvatske
b)Rješenje - odbacivanje žalbe tužitelja u svezi izgradnje zida na javnom dobru
c) Visoki Upravni sud- ne postoje pretpostavke za pokretanja postupka ocijene zakonitosti Pravilnika
o unutarnjem redu
Predsjednik je kazao da će se pod ovom točkom dnevnog reda samo dati informacija o predmetima
koji su svi dobili u materijalima pod točkama 20.a. 20.b. i 20 c.
Točka 20. a. je naznačena Općinskom vijeću na znanje pa se ovim putem Općinsko vijeće informira o
istima. Predsjednik Općinskog vijeća istaknu je da je puno puta upućen Općinskom vijeću zahtjev
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obitelji Skorin- Kapov u svezi nezakonitosti Općine Primošten u svezi njihovih zahtjeva za zoniranje
njihove čestice u Prostornom planu Općine Primošten.
Predsjednik Općinskog vijeća kazao je da je i za ovu sjednicu Općinskog vijeća dana 6.kolovoza 2020.
godine upućen mail svim vijećnicima od strane Obitelji Skorin Kapov koji je i on dobio po nazivom
„Ispravak nezakonitog zoniranja Skorn-Kapov privatne ograđene okućnice kao „javne zelene
površine“, ali da on više ne vidi smisao ovih zahtjeva nakon što je Visoki upravni sud Republike
Hrvatske rekao da Odluka o donošenje VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Primošten nisu
ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka ocijene zakonitosti VI. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Primošten koje je tražila obitelj Skorin Kapov. Obitelj Skorin-Kapov je tvrdila
da je odluka nezakonita. Predsjednik je pitao koji je smisao ovakvih zahtjeva nakon što je Visoki
upravni Sude Republike Hrvatske odbacio postupak za ocjenu zakonitosti Odluke o VI. izmjenama i
dopunama Prostornog plana Općine Primošten a cijelo vrijeme u svojim prijašnjim zahtjevima tvrdili
su da je Odluka nezakonita.
Predsjednik je kazao da se u ovoj točki ne donosi nikakva odluka već da je ona informativnog
karaktera.

Točka 21.
Zaključak o primanju na znanje Financijskog izvješća o poslovanju Primošten odvodnje d.o.o.
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 21. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su svi u
materijalima za ovu točku dnevnog reda dobili Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća o
poslovanju komunalnog poduzeća „Primošten odvodnje d.o.o. “ za 2019. godinu , kao i Odluku o
raspodjeli dobiti za 2019. godinu. Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe ili se javlja za riječ.
Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik je prijedlog zaključka o primanju na znanje Financijskog
izvješća o poslovanju „Primošten odvodnja d.o.o. za 2019. godinu stavio na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8)osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo Zaključak o
prihvaćanju na znanje Financijskog izvješća o poslovanju „Primošten odvodnje d.o.o.“ za 2019.
godinu; Klasa:402-07/20-01/02, Ur.broj:2182/02-01-20-01 od 7.kolovoza 2020. godine.
Zaključak je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 22.
Zamolba Primošten odvodnje d.o.o. ( Josipa Delača i Sunray blue d.o.o.)
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 22. dnevnog reda, zamolba Primošten odvodnje d.o.o. da
se iznos utrošen za izgradnju kanalizacijskog sustava u Ulici kraljevine Norveške II. prizna trošak
izvedenih radova Josipu Delaču i Sunaray blue d.o.o. Načelnik Petrina se javio za riječ i kazao da on
podržava ovaj prijedlog jer je najnormalnije ako netko ulaže u zajedničku infrastrukturu u ovom
slučaju kanalizacijski sustav da mu se to prizna kroz plaćanje vodne naknade što u ovom slučaju i
traži Primošten odvodnja d.o.o. koja bi sa njime sklopila sporazum o ulaganju u infrastrukturu koja bi
se nadoknadila u vidu plaćanja troškova vodne nakane kroz određeni period.
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Predsjednik je prijedlog da se zamolba Primoštena odvodnje d.o.o. da se iznos utrošen za izgradnju
kanalizacijskog sustava u ulici kraljevine Norveške II. prizna trošak izvedenih radova Josipu Delaču i
Sunaray blue d.o.o. sukladno Zakonu o vodama .Troškovi se trebaju priznati u onom iznosu koliko
bi oni bili da dobiju u javnom natječaju.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (8) osam vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo Zaključak o
prihvaćanju zamolbe Primošten odvodnje d.o.o. da se iznos utrošen za izgradnju
kanalizacijskog sustava u Ulici kraljevine Norveške II. prizna trošak izvedenih radova (J.D. i
Sunaray blue d.o.o.); Klasa:402-07/20-03/02, Ur.broj:2182/02-01-20-4 od 7.kolovoza 2020.
godine.
Zaključak je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Zamjenik predsjednika zahvalio je svim na dolasku i zaključio sjednicu Općinskog vijeća.
Sjednica je završena u 12,20 sati.
Zapisnik uredila:
Stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju
Milena Pleić upr. pravnik

ZAMJENIK PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆE
Jere Gracin
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