ZAPISNIK SA 25.RADNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

25.radnu sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten u sazivu 2017-2021. održana je dana
6.studenog 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 sedam vijećnika (7).
Na sjednici su prisutni vijećnici:, Tomislav Pancirov, Jurica Soža, Živana Čobanov, Jere Gracin i
Šime Šarić, Anita Perkov, Ivana Huljev.
Na sjednici nisu prisutna šest (6)vijećnika: Jasminka Makelja, Josip Gracin koji nisu opravdali
nedolazak na sjednicu dok Jere Nižić, Ante Jurić, Milivoj Gracin i Ines Skorin 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 sedam (7) vijećnika.
Konstatira se na da je na sjednici prisutan općinski načelnik, g. Stipe Petrina i dok zamjenik načelnika
Jerko Prgin je opravdao nedolazak na sjednicu.
Od predstavnika medija na sjednici je prisutna Vedrana Stočić iz Slobodne Dlamacije.
Predsjednik je pitao da li netko javlja za vijećničko pitanje?
Predsjednik je konstatirao da su svi vijećnici za današnju sjednicu elektronski dobili poziv i materijale
za sjednicu o točkama koje će se raspravljati. Predsjednik je istaknuo da su svi vijećnici prije sjednice
dobili materijal za nadopunu dnevnog reda sa točkama 18. i 19. te nadopunu materijala za točke
dnevnog reda 9. točke 16. i 17.
Predsjednik je na verifikaciju stavio Zapisnik sa 24. radne sjenice Općinskog vijeća i pitao da li netko
ima primjedbe na isti. Nitko nije ima primjedbe za zapisnika. Zapisnik je usvoje sa 6 glasova „Za“ , 1
„suzdržan“.
Predsjednik je pitao da li netko javlja za vijećničko pitanje? Nitko nije postavio pitanje.
Prešlo se na usvajanje dnevnog reda.
Predsjednik je prijedlog sa nadopunom dnevnog reda točkama 18. i 19. stavio na glasovanje:
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1.Prijedlog Zaključka o Izvještaju načelnika Općine Primošten od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.
godine
2.Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020.
godinu
3.Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
4. Prijedlog Zaključka o Polugodišnjem financijskom izvještaju o poslovanju Dječjeg vrtića
Općine Primošten za 2020. godinu
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i
Programa Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku godinu 2019./2020.
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i Programa Dječjeg vrtića Općine
Primošten za pedagošku godine 2020./2021.
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku
godinu 2020./2021.
8.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Zapisnika i odluka sa 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića Općine Primošten
9. Prijedlog odluke o uređenju hale za bočalište na Bratskom Docu u Općini Primošten
10.Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čes.zem.19583/ 3. k.o. Primošten
11.Prijedlog Odluke o produljenu važenja Razvojne strategije Općine Primošten do 2021. godine
i Prijedlog odluke o izradi Plana razvoja Općine Primošten od 2021-2027. godine
12.Prijedlog Odluke za odgodom vraćanja zajma Š. M.
13.Prijedlog odluke o produženju roka plaćana dospjela naknade koncesijskog odobrenja za
2019. godinu Obrta „Morska ptica“
14.Zahtjev T.O. Shark Attacak za dodatnim otpisom potraživanja za najam poslovnog prostora
15. Zamolba J&S MEDITERAN D.O.O. za otpis –moratorij komunalne naknade za poslovni
subjekt Aurora
16.Zamolba Z. B. i J. K.
17.Zamolba O.M.
Dopuna dnevnog reda:
18.Prijedlog odluke o sanaciji čes.zgr.392/1 k.o. Primošten (Bratska kuća)
19.Prijedlog Odluka o suglasnosti na broj stipendija za 2020/2021.
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Prešlo se na raspravljanje po predloženom dnevnom redu sa dopunom.

Točka 1.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja o radu načelnika Općine
Primošten od 1.siječnja do 30.lipnja 2020. godine
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Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 1. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim materijalima
dobili Prijedlog Zaključka o Izvještaju rada načelnika Općine Primošten od 1.siječnja do 30.lipnja 2020.
godine te pitao da li se netko javlja za raspravu i da li želi postaviti pitanje načelniku Općine Primošten
u svezi pojašnjenja. Načelnik je kazao da u izviještaju nema novina u svezi izgradnje Resorta od strane
M.L. Bay Develompent d.o.o. odnosno I. faze izgradnje kanalizacijskog sustava sa kolektorom.
Kazao je da je državna komisija riješila žalbu u korist Primošten odvodnje d.o.o. i da više nema nikakvih
zapreka u potpisivanju Ugovora za izgradnju I. faze radova kanalizacijskog sustava sa Esotech d.d. iz
Slovenije koji su na javnom natječaju ponudili najpovoljniju ponudu za radove na izgradnji I faze
kanalizacijskog sustava koji će doći oko cca 31.000 000,00 kuna., a čije financiranje treba riješiti u
dodatku Ugovora kojeg treba definirati sa M. L. Bay Development d.o.o. Kazao je da svi ugovor na tu
temu još jednom će doći na Općinsko vijeće. Kazao je da Općina Primošten neće prodavati svoje
zemljište kojeg ima cca 1500 m2 sa M. L. Bay Development d.o.o dok ne budemo sigurni da oni zaista
imaju namjeru izgraditi taj Resort i dok se ne definira Dodatak Ugovora o financiranju I. faze radova
kanalizacijskog sustava za Općinu Primošten kojeg trebaju napraviti. Kazao je da Općina ima iskustva
sa Abisalom kako je to sve skupa završilo. Kazao je da Općina Primošten nije oštećena ali je stekla
ogromno iskustvo.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu
načelnika Općine Primošten za prvo polugodište od 1.siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine
stavio je na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (6)vijećnika , jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Zaključak o
prihvaćanju Izvještaja o radu načelnika Općine Primošten za prvo polugodište od 1. siječnja do
1.srpnja 2020. godine;klasa:023-01/20-01/1,UR.BROJ: 2182/02-01-20-1.
Zaključak i Izvještaj o radu načelnika je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 2.
Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Primošten za
2020. godinu

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 2. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim materijalima
dobili Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020.
godinu skupa sa izvršenjem i Programa te pitao da li se netko javlja za raspravu te da li želi postaviti
pitanje načelniku Općine Primošten u svezi pojašnjenja. Predsjednik je kaza da u svi dobili opširno
materijal na ovu temu posebno Opći dio, posebni dio, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o danim
jamstvima i izdacima po jamstvima te obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka rashoda i izdataka.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Odluke o polugodišnjem izvještaju o
izvršenju proračuna Općine Primošten za 2020. godinu stavio je na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (6)šest vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluku o
polugodišnjem izvještaju izvršenja proračuna Općine Primošten od 1.siječnja 2020. godine do 1.
srpnja 2020. godine; Klasa 470-06/20-01/01,ur.broj: 2182702-01-20-1 od 6. studenog 2020.
godine
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Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 3.
Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 3. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim materijalima
dobili Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Primošten. Predsjednik je na početku odmah dao
ispravak u članku 1. Prijedloga Odluke u komunalnom redu kojeg svi vijećnici imaju ispred sebe.
Predsjednik je kazao da potkrala jedna greška u članku 1. Odluke koju treba dodati: iza riječi
zemljišta treba stajati i riječ : „u vlasništvu i“. Predsjednik je rekao da je došlo do ispuštanja riječi
vlasništvo u pisanju pa ovom prigodom to ispravljamo odnosno nadopunjujemo. Predsjednik je kazao
da je sa riječju „vlasništvo“ a temeljem članka 61. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine broj :68/18,110/18,32/20) to se ispravlja . Za riječ se javio vijećnik Šime Šarić i predao
pismeni podnesak svim vijećnicima i predsjedniku: „Primjedba i zahtjev povodom prijedloga Odluke
o komunalnom redu Općine Primošten“.Za riječ se javio vijećnik Šime Šarić te kazao da je odluka
nezakonita i da on predstavlja jedne nezadovoljne građane. Rekao je da mu nitko iz Jedinstvenog
upravnog odijela nije odgovorio na njegovo pitanje koje je postavio na 24. redovnoj sjednici
Općinskog vijeća koje mu je obećano da će dobiti pismenim putem. Predsjednik je na to rekao da su s
u materijalima svi dobili i dopis od Ministarstava prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine
pod brojem Klasa:040-02/20-02/1739, Ur. broj:537-07-1-20-10 od 17.rujna 2020. , te da temeljem
dopisa Ministarstva Općina Primošten pristupila je usuglašavanju ,odnosno donošenju nove Odluke o
komunalnom gospodarstvu temeljem članka 130. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu isto
tako je istaknu da Odluka o komunalnom redu nakon što se usvoji i donosno podliježe ponovo
nadzoru Ministarstva koje je ovaj dopis i uputilo, pa ako budu postojale primjedbe iste će se ispraviti.
Za riječ se javio načelnik Petrina i kazao da se ne slaže sa time što govori Šime Šarić, i da to nije
istina ,da zna tko su mu mentori u ovoj priči jer dopis odgovara dopisu koji su svi vijećnici dobili kao i
Općina Primošten koja je zatrpana sa takvim dopisima..
Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine
Primošten sa nadopunom u članku 1. kojeg je obrazložio s tom nadopunom u Prijedlogu Odluke o
komunalnom redu stavio na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (6) šest vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluku o
komunalnom redu ;Klasa:363-02/20-01/01,Ur.broj:2182/02-01-20-1 od 6.studenog 2020. godine
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 4.
Prijedlog Zaključka o Polugodišnjem financijskom izvještaju o poslovanju Dječjeg vrtića
Općine Primošten za 2020. godinu
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 4. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim
materijalima dobili Polugodišnji financijski izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Općine Primošten za
2020. godinu, odnosno Izvještaj o prohodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od
1.siječnja 2020. godine do 30.lipnja 2020. godine te Izvještaj i o obavezama. Pitao je da li se netko
javlja za raspravu i da li ima nejasnoća.
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Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Polugodišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2020. godinu
stavio je na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7) sedam vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Zaključak o
prihvaćanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Dječjeg vrtića Općine Primošten
za 2020. godinu ;Klasa:402-08/20-01/02, ur.broj:2182/02-01-20-1 od 6.studenog 2020. godine
Zaključak je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog

Točka 5.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i
Programa Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku godinu 2019./2020.
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 5. dnevnog rada. Kazao je da su svi elektronski u svojim
materijalima dobili prijedlog Zaključka i Godišnje Izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada
Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku godinu 2019./2020 pod poslovnim brojem ;
Klasa:601-07/20-04/1, ur.broj:2182/1-12/5-1-2-20-1 od 31.kolovoza 2020. godine.
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 5. dnevnog rada i pitao da li se netko javlja za raspravu.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg
izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i Programa Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku
godinu 2019./2020. stavio je na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7) sedam vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Zaključak o
prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i Programa Dječjeg vrtića
Općine Primošten za pedagošku godinu 2019./2020.
Zaključak je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 6.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana i Programa Dječjeg vrtića Općine
Primošten za pedagošku godine 2020./2021.
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 6. dnevnog rada. Kazao je da su svi elektronski u svojim
materijalima dobili prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Općine Primošten za
pedagošku godinu 2020./2021. pod poslovnim brojem ; Klasa:601-07/20-02/1, ur.broj:2182/1-12/5-12-20-1 kao i prijedlog Zaključka o prihvaćanju istog. Predsjednik je otvorio raspravu i pitao da li se
netko ima primjedbe ili se želi javiti za raspravu..
Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg
plana i Programa Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku godinu 2020./2021. stavio na
glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7) sedam vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je prihvatilo Zaključak o
prihvaćanju Godišnjeg plana i Programa Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku
godine 2020./2021.;Klasa:601-02/20-01/04, Ur.broj.2182/02-01-20-1 od 6.studenog 2020. godine.
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Zaključak je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 7.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Općine Primošten za
pedagošku godinu 2020./2021.
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 7. dnevnog rada. Kazao je da su svi elektronski u svojim
materijalima dobili prijedlog Zaključka o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Općine Primošten
za pedagošku godinu 2020./2021. zajedno sa Kurikulumom Dječjeg vrtića za 2020/2021. godinu
Predsjednik je otvorio raspravu i pitao da li se netko ima primjedbe ili se želi javiti za raspravu.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Kurikuluma
Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku godinu 2020./2021.stavio je na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7) sedam vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je prihvatilo Zaključak o
prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku godine
2020./2021.;Klasa:601-02/20-01/05, Ur.broj.2182/02-01-20-1 od 6.studenog 2020. godine.
Zaključak sa Kurikulumom Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku godinu 2020/2021. je
sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istoga.

Točka 8.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Zapisnika i Odluka sa 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Općine Primošten
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 8. dnevnog reda . Predsjednik je pitao da li netko im
pitanja u svezi ove točke dnevnog reda.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je prijedlog Zaključa o prihvaćanju Zapisnika i
Odluka sa 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten stavio na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7)sedam vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donjelo Zaključak o
prihvaćanju Zapisnika sa 4. i 5. sjednice Upravnog vijeća Općine Primošten ;Klasa:601-02/2001/06, Ur.broj.2182/02-01-20-1 od 6.studenog 2020. godine.
Zaključak je sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istoga.
Točka 9.
Prijedlog odluke o uređenju hale za bočalište na Bratskom Docu u Općini Primošten
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 9. dnevnog reda te je kazao da su svim vijećnicama prije
sjednice podijeljen i dodatni materijal a to je prijedlog Ugovora o kupoprodaji pokretne stvari (hale) s
obročnom otplatom cijenom. Naime predsjednika je rekao da su svim vijećnicima elektronski
dostavljena ponuda i prijedlog Odluke o uređenju hale za bočalište na Bratskom Docu u Općini
Primošten. Za riječ se javio vijećnik Šime Šarić i kazao da u svojim materijalima nije mogao otvoriti
elektronski materijal pod točkom 9. i pitao da li je tu uređeno vlasništvo. Načelnik je odgovorio da je
vlasništvo uređeno.
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Materijal pod točkom devet ponuda i prijedlog odluke uručuju se vijećniku Šimi Šariću na sjednici a
prijedlog ugovora dobio je na početku sjednice.
Načelnik Petrina je pojasnio da se radi o izgradnji hale u Bratskom Docu koja bi se postavila na
zemljištu u vlasništvu Općine Primošten koje bi se prije betoniralo i uredilo i na kojem bih se
postavila konstrukcija koja bi bila zatvorena kao dvorana. Predsjednik je pitao da li se netko javlja za
riječ.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je Prijedlog Odluke o uređenju hala za bočalište
na Bratsko Docu. stavi na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7)sedam vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluku o uređenju
sale za bočalište ; Klasa:406-06/20-01/01, Ur.broj:2182/02-01-20-01, 6.studenog 2020. godine.
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 10.
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čes. zem. 19583/3 k.o. Primošten
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 10. dnevnog reda.
Predsjednik je pitao da li se netko javlja za raspravu. Vijećnik Šime Šarića je pitao da li se ovo
Odluka donosi zbog Resrta koji trebaju graditi M. L .Bay DEVELOPMENT d.o.o., o kojem je
načelnik pričao u točki 1. dnevnog reda. Načelnik je odgovorio da se to odnosi na to.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog
dobra na čes.zem.19583/ 3. k.o. Primošten stavio na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (6)šest vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo Odluke o ukidanju
statusa javnog dobra na čes.zem.19583/ 3. k.o. Primošten; Klasa:340-09/20-01/01,
Ur.broj:2182/02-01-20-02 od 6.studenog 2020. godine.
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 11.
Prijedlog Odluke o izradi Plana razvoja Općine Primošten za razdoblje od 2021. do 2027.
godine
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 11. dnevnog reda. Predsjednik je pitao da li se netko javlja
za raspravu za ovu točku dnevnog reda.
Nakon što se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je Prijedlog Odluke o izradi Plana razvoja
Općine Primošten za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Prijedlog Odluke o produljenju važenja
Razvojne strategije Općine Primošten do 2021. godine stavio na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7)sedam vijećnika, nitko„ suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluku o izradi
Plana razvoja Općine Primošten za razdoblje od 2021. do 2027 godine; Klasa:300-02/20-02/2,
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Ur.broj:2182/02-01-20-1 od 6.studenog 2020. godine, te Odluku o produljenom važenja
Razvojne strategije Općine Primošten do 2021. godine; Klasa:300-02/20-01/01, Ur.broj:2182/0202-20-1 od 6.studenog 2020. godine
Odluke su sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 12.
Prijedlog Odluke o odgodi vraćanja zajma Š.M.
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 12. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su svi u
materijalima za ovu točku dnevnog reda dobili zamolbu od Š.M. i prijedlog odluke o odgodi vraćanja
zajma na rok od 1. godine. Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe ili se javlja za riječ. Nitko se
nije javio za raspravu. Načelnik je kazao da je njegov prijedlog da mu se izađe u susret i da je tu
Općina Primošten osigurana četvoro struko i da nema bojazni od ne naplaćivanja ovog potraživanja.
jer je Općina upisana na njegovu zemlju. Nakon objašnjenja načelnika predsjednik je prijedlog stavio
na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7)sedam vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluku o odgodi
vraćanja zajma Š.M.; Klasa: 403-02/19-03/02, Ur. broj: 218202-01-20-4 od 6.studenog 2020.
godine.
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 13.
Prijedlog Odluke o produženju roka plaćanja dospjele naknade za koncesijsko odobrenje za
2019. godinu
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 13. dnevnog reda te pitao da li netko ima primjedbe na
Odluku o produženju roka plaćanja dospjele naknade za koncesijsko odobrenje za 2019. godinu Obrta
Morska ptica iz Trogira. Predsjednik je kazao j da su svi u materijalima dobili zamolbu i prijedlog
odluke o produženom roku plaćanja dospjele naknade za koncesijsko odobrenje za 2019. godinu te
pitao da li se netko javlja za riječ.
Nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik je prijedlog odluke o produženju roka povrata plaćanja
dospjele naknade za koncesijsko odobrenje za 2019. godinu stavio na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7)sedam vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluke o produženju
roka plaćanja dospjele naknade za koncesijsko odobrenje za 2019. godinu; Klasa:403-02/2001/01, Ur. broj:2182/02-01-20-4 od 6.studenog 2020. godine
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 14.
Zahtjev T.O. Shark Attacak za dodatnim otpisom potraživanja za najam poslovnog
prostora
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 14. dnevnog reda. Istaknuo je da su svi u materijalima
dobili zahtjev T.O. Shark Attacak, Rudina Biskupa Josipa Arnerića 2 iz Primoštena za dodatnim

8

otpisom potraživanja za najam poslovnog prostora koji je u vlasništvu Općine Primošten. Predsjednik
je otvorio raspravu.
Načelnik je kazao da je Općina Primošten svima izišla u susreta ali ako ovo budemo usvojili možemo
„zatvoriti Općinu“ u prenesenom značenju. Zamolba je opravdana rekao je načelnik ali općina ne
može snositi cijeli teret sama, mi smo otpisali potraživanja za poslovne prostore i javne površine za
vrijeme dok se nije moglo radilo i smatram da je to bilo opravdano ali vremena su sada takva da nitko
nije dobro radio zbog ove epidemije Sa COVID-om. Načelnik Petrina ja kazao da Općina Primošten
cijelo vrijem za radove koje izvodi na području Općine Primošten uredno mora plaćati PDV-e državi i
nitko je ne pita da li može a to su silni novci skoro 6.000 000,00 kuna samo pdv-a je uplaćeno u
državni proračun RH. Načelnik Petrina je kazao da kod donošenja ovakvih odluka treba biti pažljiv,
možemo prolongirati plaćanje i ne naplaćivati zakonsku zateznu kamatu ali otpisivati potraživanje nije
najbolje rješenje za Općinu Primošten.
Predsjednik je prijedlog načelnika za odbijanjem otpisivanja potraživanja po osnovi najma
poslovnog prostora ali da se plaćanje potraživanja po osnovi poslovnog prostora prolongira na 1.
godinu bez obračunavanja zakonske zatezne kamate stavio na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (6)šest vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova je donijelo Odluku o
odbijanju zahtjeva za otpisom potraživanja po osnovi najma poslovnog prostora za T.O. Shark
Attacka;Klasa:363-03/20-01/02, ur.broj:2182/02-01-20-1 od 6.studenog 2020. godine
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 15.
Zamolba J&S MEDITERAN D.O.O. za otpis –moratorij komunalne naknade za poslovni
subjekt Aurora

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
Zamolbu J&S MEDITERAN D.O.O. koji traži da mu se zbog cijele situacije zbog nemogućnosti
poslovanja zbog epidemije covid-a . Načelnik je kazao da je njegovo objašnjenja kao i u prethodnoj
točki dnevnog reda, ako otpišemo potraživanja svi drugi će isto tražiti . Točno je da Aurora nije mogla
raditi zbog ograničavanja rada noćnih klubova zbog epidemije ali mi potraživanja ne možemo otpisati
ali odgodu neplaćanje od jedne godine možemo udovoljiti. Predsjednik je prijedlog načelnika stavio
na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7)sedam vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Zaključak o
djelomičnom prihvaćanju zamolbe za otpisom potraživanja po osnovi komunalne naknade J&S
Mediteran d.o.o. ; Klasa:363-08/20-02/03, Ur. broj:2182/02-01-20-1 od 6.studenog 2020. godine.

Točka 16.
Zamolba Z. B. i J. K.
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Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 16. dnevnog reda. Načelnik je kazao da je ovo
kompleksan problem koji se ne može riješiti da se ne uvažava jedna i druga strana. Zamolba obitelj
J.K. je opravdana ali ide na štetu Z.B. Načelnik je kazao da je najbolje da se sa današnjeg dnevnog
reda makne točka16. točka dnevnog reda dok se ne obavi razgovor sa drugom stranom ove priče pa da
možemo riješiti ovaj problem koji je zaista kompleksan.
ZAKLJUČAK: Konstatira se da se točka 16. dnevnog reda skida sa glasovanje dok se na
razgovor ne pozove Z.B. Na jednoj od narednih sjednica uvrstit će se ponovo ova točka dnevnog
reda na odlučivanje..
Točka 17.
Zamolba J.O.
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 rekao da nije izvršeno darivanje zemlje od
strane J.O. iz Slavonskog Broda nikada ne bi svoju kuću mogao legalizirati jer je bila predviđena za
rušenje. Smatra da ova zamolba nije opravdana .
Predsjednik je Prijedlog Odluke o odbijanju oslobađanju J.O. od plaćanja komunalne naknade ili
nekog drugog potraživanja puta stavio na glasanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (6) šest vijećnika, (1) jedan „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo Odluku o
odbijanju zamolbe J.O. iz slavonskog Broda. Klasa:363-03/20-01/01, Ur. broj:2182/02-01-20-1 od
6.studenog 2020. godine
Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.

Točka 18.
Prijedlog odluke o sanaciji čes.zgr.392/1 k.o. Primošten
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 18. dnevnog reda. Predsjednik je pitao da li netko javlja za
riječ. Načelnik se javio za riječ i rekao da se ovdje radi o Bratskoj kući u starom selu u kojoj vježba
Puhački orkestar Primošten i da je ona u izrazito lošem stanju, te bi hitno trebalo napravit statički
pregled zgrade s troškovnikom zbog sigurnosti ljudi koji borave u njoj..
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7)sedam vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluku o sanaciji
čes. zgr. 392/1 k.o. Primošten (Bratska kuća), Klasa:361-08/20-01/01, ur.broj:2182/02-02-20-1 od
6.studenog 2020. godine.
Odluka je sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istog.
Točka 19.
Odluka o stipendijama
Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 19. dnevnog reda. Predsjednik je pitao da li se netko javlja
za riječ. Za riječ se javio načelnik Općine Primošten i kazao da na natječaj za dodjelu stipendija
Općine Primošten koji je objavljen na službenim stranicama Općine Primošten prijavilo se ukupno 31.
kandidat od toga 19 studenata viših godina studija i 5. studenata prve godine studija dok je prijavu
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podnijelo i 7. učenika srednjih škola. S obzirom na postojeću ekonomsku situaciju ali i potrebe
akademskog jačanja zajednica, predlaže se da se prihvati stipendiranje svih prijavljenih kandidata.
Budući je povećan broj studenata prve godine studija pa tako od predviđenih 15 studentskih kandidata
prijavljeno je 24 kandidata od toga 5 studenata prve godine studija. Slijedom navedenog, na temelju
rezultata provedenog natječajnog postupka, predlaže se u smislu poticaja daljnjem obrazovanju
stipendiranje i troje studenata koji ne zadovoljavaju dok prijavljeni kandidati viših godina studija i
onih kandidata koji su postigli granični uspjeh pod uvjetom da isti opravdaju svoj daljnji akademski
uspjeh da se prihvate svi kandidati.
Predsjednik je prijedlog da se daje suglasnost na Odluku o broju i vrsti stipendija u školskoj godini
2020./2021. godine. stavi na glasovanje.
Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7)sedam vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“.
ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je suglasno sa Odlukom o
stipendijama za 2020/2021. godine ;Klasa;604-02/20-01/1, ur.broj:2182/02-02-20-2; od
6.studenog 2020. godine .
Predsjednika je zahvalio svima 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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆE OPĆINE
PRIMOŠTEN
Jere Gracin
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