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ZAPISNIK SA 26.RADNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN 

 

26.radnu sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten u sazivu 2017-2021. održana je dana 

17.prosinca 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  deset vijećnika (10). 

Na sjednici su prisutni vijećnici:, Tomislav Pancirov, Jurica Soža, Živana Čobanov, Jere Gracin  

Šime Šarić, Anita Perkov, Ivana Huljev, Jere Nižić, Ante Jurić i Milivoj Gracin.  

Na sjednici nisu prisutna trojica (3)vijećnika: Jasminka Makelja, Josip Gracin  koji nisu opravdali 

nedolazak i Ines Skorin  koja je 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 deset (10) 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 nije prisutan nitko iako je upućen poziv. 

Predsjednik je pitao da li netko javlja za vijećničko pitanje? 

Vijećnik Šime Šarić je predao je materijal za jednu od točka dnevnog reda za  ovu 26. sjednicu OV od  

dana 17. prosinca 2020. godine pod naslovom :Skorin Kapov zahtjev za ispravak zoniranja 

građevinsko/zelen zone u predjelu Velika Raduča materijal  od prof. Darka Skorina Kapova i prof. 

Jadranke Skorin Kapov  za koju predlaže da se  uvrsti kao točka dnevnog reda. Predsjednik ja kazao da 

su svi vijećnici dobili materijal u svojim elektronskim poštama i nema potrebe dijeliti taj isti materijal.     

Predsjednik je konstatirao da  su svi vijećnici za današnju sjednicu elektronski dobili poziv i materijale 

za sjednicu  o predloženim  točkama dnevnog reda koje će se raspravljati. Predsjednik je istaknuo da 

su svi  vijećnici prije sjednice  dobili materijal za  još dvije nadopunu dnevnog reda sa točkama 30. i 

31. koje su podijeljeni prije  same sjednice vijeća. 

Predsjednik je na verifikaciju stavio Zapisnik sa 25. radne sjenice Općinskog vijeća i pitao da li netko 

ima primjedbe na isti. Nitko nije ima primjedbe za zapisnika.  

Zapisnik je usvoje sa (9) devet  glasova „Za“ ,(1) jedan  „suzdržan“, nitko „protiv. 

Prešlo se na usvajanje dnevnog reda. 

Predsjednik je  prijedlog sa nadopunom dnevnog reda stavio na glasovanje:  
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1.Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2020. godine 

2.Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2020. 

godine 

3.Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Primošten za 2020.  

4.Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekta  i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Primošten za 2020. godinu 

5.Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2020. 

godine 

6.Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2020. 

godine  

7.Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten 

8.Prijedlog Proračuna za 2021. godine  i projekcije za 2022. i 2023. godinu s obrazloženjem 

9.Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021. godinu 

10.Prijedlog Programa građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten 

za 2021. godine 

11.Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Primošten za 

2021. godinu 

12.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2021. godine 

13.Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2021. godine 

14.Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštitu Općine Primošten za 2021. godinu 

15.Prijedlog Plana razvojnih programa za 2021. godine s projekcijama za 2022. godine i 2023. 

godinu 

16.Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u Općini Primošten za 2021. godinu 

17.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. Rebalansa za 2020. godinu Dječjeg vrtića Općine 

Primošten za 2020. godinu 

18.Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju financijskog plana za 2021. s projekcijama 2022. i 2023. 

godinu Dječjeg vrtića Općine Primošten 

19.Prijedlog  Odluke izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana naselja Dolac  

20. Prijedlog odluke o odgodi plaćanja  duga po osnovi komunalnog doprinosa za H.M. 

21.Prijedlog Zaključka o primanju na znanje prijedloga dokumenta i akata zaprimljenih od 

strane M. L .Bay Development d.o.o.  u vezi projekta Prim Bay Resort  

 22.Godišnja analiza sustava civilne zaštite Općine Primošten za 2020. godinu  i Plan 

 razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Primošten za 2022. i 2023.  
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23.Prijedlog načina postupanja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten  na zamolbe i 

zahtjeve obveznika plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacija objekta za „0“ kuna 

24.Pismo namjere  T.J. u svezi prebijanja komunalnog doprinosa 

25. Zahtjev za opozivom - poništenjem rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa       “Jurlinovi 

dvori“ 

26.Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom  Općine Primošten na  2021. sa  

grafičkim djelom 

27.Izmjene i dopune odluke o ukidanju statusa puta za čes.zem.19583/3 k.o. Primošten  

28. Prijedlog Odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja komunalnog poduzeća 

„Primošten odvodnja“ d.o.o.  

29.Prijedlog odluke  za proširenje ulice Gornji Vezac u naselju Vezac u Općini Primošten 

30.Prijedlog odluke o komunalnoj infrastrukturi  Općine Primošten i njezinom pravnom statusu 

31. Prijedlog odluke o suglasnosti  odluke o II. izmjenama  i dopunama odluke  o broju i vrsti 

stipendije 

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno.  

Prešlo se na raspravljanje po predloženom dnevnom redu sa dopunom. 

 

Točka 1. 

Prijedlog II. izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2020. godine 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 1. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim materijalima 

dobili Prijedlog  II. izmjene i dopune proračuna Općine Primošten za 2020. godine sa obrazloženjem. 

Predsjednik je pita načelnika Stipu  Petrinu da li ima nešto za reći u  svezi ove točke dnevnog reda. 

Načelnik ja kazao de se sve vidi u  prijedlogu proračunu i da je došlo do smanjenja prohoda u iznosu od 

6.457.830,00 kuna  u odnosu na plan pa tako  II izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu iznose 

20.002.252,33 kune a razlog za to kao što svi znaju , smanjenje prihoda zbog pandemije koje imamo sa 

covidom i iz toga razloga se mora ići rebalans  II. izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu. Kazao 

da svi u materijalima za proračun imaju i obrazloženje II. izmjena i dopuna  Proračuna za 2020. godinu. 

Predsjednik vijeća otvori je raspravu i pitao da li se netko javlja za riječ.  

Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je  Prijedlog II. izmjena i dopune Proračuna za 

2020. godine stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo  devet (9)vijećnika , jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je  II. izmjene i 

dopune proračuna Općine Primošten za 2020. godinu ;Klasa:400-06/20-01/03,UR.BROJ: 

2182/02-01-20-1 od 17. prosinca 2020. godine.  

II. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godine sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

Točka 2. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2020. godine 
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Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 2. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim materijalima 

dobili Prijedlog II. izmjene i dopune odluke o izvršenju proračuna  Općine Primošten za 2020. godinu  

koji je vezan uz točku 1,te pitao da li se netko javlja za raspravu. 

Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je prijedlog II. izmjene i dopune odluke o 

izvršenju proračuna  Općine Primošten za 2020. godinu  stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo deset (9) vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je II. Izmjene i 

dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2020. godine ; Klasa:400-06/20-

01/04 ,ur.broj:2182/02-01-20-2, od 17. prosinca 2020. godine 

 II. izmjena i dopuna Odluke  o izvršenju je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

 

Točka 3. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Primošten za 2020. 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 3. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim materijalima 

dobili Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Primošten za 2020.    

Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je  stavio na glasanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9) devet vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je II. Izmjene i 

dopune Programa građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 

2020. godinu ;Klasa:361-01/20-01/04, ur.broj:2182/-01-20-1 od.17.prosinca 2020. godine. 

Program je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

Točka 4. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekta  i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Primošten za 2020. godinu 

 

Predsjednik je  otvorio raspravu pod točkom 4. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim 

materijalima dobili  Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa održavanja i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Primošten za 2020. godinu 

Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa 

održavanja i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2020. godinu stavio je na 

glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9) devet vijećnika, jedan (1)  „suzdržan“ ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je   Zaključak o  

prihvaćan;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 
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Točka 5. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2020. 

godine 

 

Predsjednik je  otvorio raspravu pod točkom 5. dnevnog rada. Kazao je da su svi elektronski u svojim 

materijalima  dobili  Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine  

Primošten koji iznosi  u 2020. godine 614.800,00 kuna a većinska sredstva su potrebna za rad 

knjižnice. 

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 I. izmjene i dopune Programa javnih 

potreba u kulturi Općine Primošten u 2020. godine stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset  vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“ 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo  I. Izmjenu i dopunu 

Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2020. godinu;Klasa:621-01/20-01/02, 

ur.broj:2182/02-01-20-1 od 17. prosinca 2020. godine. 

Program  je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

Točka 6. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2020. 

godine 

Predsjednik je  otvorio raspravu pod točkom 6. dnevnog rada. Kazao je da su svi elektronski u svojim 

materijalima  dobili Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Primošten 

u 2020. godine koje iznose 91.000,00 kuna. 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 I. izmjene i dopune Programa javnih 

potreba u sportu Općine Primošten u 2020. godine stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9) devet vijećnika, (1) jedan „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo  I. izmjene i dopune 

Programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2020. godine ;Klasa:620-01/20-01/02, 

ur.broj:2182/02-01-20-1 od 17. prosinca 2020. godine 

Program  je sastavni dio zapisnika  i nalazi se u privitku istog. 

 

Točka 7. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 

2020. godine 

 

Predsjednik je  otvorio raspravu pod točkom 7. dnevnog rada. Kazao je da su svi elektronski u svojim 

materijalima  Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine 

Primošten koji iznosi 192.000,00 kuna. 

Predsjednik je  otvorio raspravu  i pitao da li se netko ima primjedbe ili se želi javiti za raspravu. 
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Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog I. izmjene i dopune Programa javnih 

potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je prihvatilo I. izmjena i dopune 

Programa javnih potrebe u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2020. godinu;Klasa:550-01/20-

01/02, Ur.broj:2182/02-01-20-1 od 17. prosinca 2020. godine 

Program je sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istoga. 

 

Točka 8. 

Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2021. godine  i projekcije za 2022. i 2023. godinu s 

obrazloženjem 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 8. dnevnog reda  kazao je da su svi elektronski u 

materijalima dobili  prijedlog Proračuna za 2021. godina i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

Predsjednik je kazao da uz proračun su svi dobili opsežno obrazloženje Proračuna za 2021. godinu 

koji iznosi 17. 419.438,12 kuna. Predsjednik je pitao načelnika Općine Primošten  da li  im nešto za 

reći. Načelnik Petrina ja kazao da je u materijalima sve napisani i obrazloženo da nema potrebu  ništa 

više reći.  

Predsjednik je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu.  

Nakon što se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je prijedlog  Proračuna za 2021. godine  i 

projekcije za 2022. i 2023. godinu  stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9) devet vijećnika, (1) jedan  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova je donijelo Proračun Općine 

Primošten za 2021. godine  i projekcije za 2022. i 2023.godine ;Klasa:400-06/20-017 02, Ur. 

broj:2182/02-01-20-1 od 17.prosinca 2020. godine.  

 

Proračun Općine Primošten za 20201. godinu  je sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istoga. 

 

Točka 9. 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021. godinu 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 9. dnevnog reda te je  kazao da su svim vijećnicima 

elektronski dobili materijal za ovu točku dnevnog reda koja se naravno odnosi na Proračun Općine  

odnosno, Odluka o izvršenju Proračuna za 2021. godinu koju je potrebno donijeti uz Proračun i koja je 

donesena na prethodnoj točki dnevnog reda. Predsjednik je otvori raspravu pod ovom točkom dnevnog 

reda i pitao da li se netko javlja za raspravu   

Nakon što se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je Prijedlog Odluke o izvršenje Proračuna 

Općine Primošten za 2021. godine stavio na glasanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9) devet vijećnika, (1) jedan „suzdržan ,nitko „protiv“. 
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ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasovanje  donijelo Odluku o 

izvršenju proračuna 2021. godine;Klasa:400-06/20-01/01, urbroj:2182/02-01-20-1 od 17. 

prosinca 2020. godine.   

Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

 

Točka 10. 

Prijedlog Programa građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 

2021. godine 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 10. dnevnog reda kazao je da su svi elektronski  u 

materijalima dobili Prijedlog Programa građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Primošten za 2021. godinu. Program građenje za 2021. godine iznosu  7.960.000,00 kuna. Predsjednik 

je otvorio raspravu. Pitao je da li se netko javlja za raspravu , nakon što se nitko nije javio, predsjednik 

je  prijedlog Programa građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. 

godine stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9)devet   vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo  Program građenja 

objekta  i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. godinu ;Klasa:361-

01/20-01/02, ur.broj:2182/02-01-20- 1 od 17. prosinca 2020. godine 

Odluka je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

 

Točka 11. 

Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. 

godinu 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 11. dnevnog reda kazao je da su svi elektronski  u 

materijalima dobili Prijedlog Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Primošten za 2021. godinu. Program održavanja za 2021. godine iznosu  1.478.950,00 kuna. 

Predsjednik je otvorio raspravu, pitao je da li se netko javlja za raspravu , nakon što se nitko nije javio, 

predsjednik je  prijedlog Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Primošten za 2021. godine stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9)devet   vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo  Program građenja 

objekta  i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. godinu ;Klasa:361-

01/20-01/03, ur.broj:2182/02-01-20- 1 od 17. prosinca 2020. godine 

Program je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

 

Točka 12. 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten u 2021. godine 
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Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 12. dnevnog reda kazao je da su svi elektronski  u 

materijalima dobili prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2021. godinu. 

Program za 2021. godine iznosu 684.800,00 kuna. Predsjednik je otvorio raspravu. Pitao je da li se 

netko javlja za raspravu , nakon što se nitko nije javio, predsjednik je  prijedlog Programa javnih 

potreba u kulturi Općine Primošten za 2021. godine stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10)deset  vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Program javnih 

potreba u kulturi Općine Primošten za 2021. godinu;Klasa:621-01/20-01/01, Ur.broj:2182/02-01-

20-1 od 17. prosinca 2020. godine 

Program je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

 

Točka 13. 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2021. godine 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 13. dnevnog reda te pitao da li netko ima primjedbe  na 

materijal  Programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2021. godine koji je svima elektronski 

dostavljen a koji  iznosi 300.000,00 kuna. Predsjednik je pitao da li se netko  javlja za raspravu.   

Nakon što se nitko  nije javio za raspravu, predsjednik je prijedlog Programa javnih potreba u sportu 

Općine Primošten u 2021. godine stavio na  glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) vijećnika, nitko  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Programa javnih 

potreba u sportu Općine Primošten u 2021. godine ;Klasa:620-01/20-01/01, ur.broj:2182/02-01-

20-1 od 17. prosinca 2020. godine 

Program je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

Točka 14. 

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštitu Općine Primošten za 2021. godinu 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 14. dnevnog reda te pitao da li netko ima primjedbe  na 

materijal  Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten u 2021. godine koji je svima 

elektronski dostavljen a koji  iznosi 325.500,00 kuna. Predsjednik je pitao da li se netko javlja za 

raspravu ili ima neku nadopunu.   

Nakon što se nitko  nije javio za raspravu, predsjednik je prijedlog Programa javnih potreba u 

socijalnoj zaštiti  Općine Primošten u 2021. godine stavio na  glasovanje. 

 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10)devet vijećnika, nitko  „suzdržan“ ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Program javnih 

potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2021. godinu; Klasa:550-01/20-01/01, 

ur.broj:2182/02-01-20-1 od 17. prosinca 2020. 

Program  je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

 

Točka 15. 
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Prijedlog Plana razvojnih programa za 2021. godine s projekcijama za 2022. godine i 2023. 

godinu 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 15. dnevnog reda te pitao  da li netko ima primjedbe  na 

prijedlog Plana razvojnih programa za 2021. godine s projekcijama za 2022. godine i 2023. godinu   

Nakon što se nitko  nije javio za raspravu, predsjednik je prijedlog  Plana razvojnih programa za 2021. 

godine s projekcijama za 2022. godine i 2023. godine stavio na  glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9) devet  vijećnika, (1) jedan  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten  većinom glasova donijelo Plana razvojnih 

programa za 2021. godine s projekcijama za 2022. godine i 2023. godinu, Klasa: 401-01/20-01/01, 

ur. broj:2182/02-01-20-1 od 17. prosinca 2020. godine. 

 

Plan  razvojnih programa sastavni je dio Zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

 

 

Točka 16. 

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

Općini   Primošten za 2021. godinu 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 16. dnevnog reda te pitao  da li netko ima primjedbe na 

prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini 

Primošten za 2021. godinu koji u prijedlogu za 2021. godinu iznosi 20. 000,00 kuna.   

Nakon što se nitko  nije javio za raspravu, predsjednik je prijedlog Programa utroška sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Primošten za 2021. godinu 

 stavio na  glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (9) devet  vijećnika, (1) jedan  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine  Primošten većinom glasova donijelo je  Program 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Primošten za 

2021. godine; Klasa :361-02/20-01/01, ur,broj:2182/02-01-20-1 od 17. prosinca 2020. godine 

Točka 17. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. Rebalansa za 2020. godinu Dječjeg vrtića Općine 

Primošten za 2020. godinu 

 

Predsjednik je otvorio raspravu  pod točkom 17. dnevnog reda . Konstatirao je da su svi dobili 

materijale za raspravljanje o ovoj točki dnevnog reda a to je prijedlog zaključka sa dostavom I. 

Rebalansa za 2020. godinu Dječjeg vrtića Općine Primošten pod brojem Klasa :601-02/20-03/01, 

ur.broj:314-20-15 od 30.studenog 2020. godine pod ulaznim brojem protokola 3170.Rebalan  Dječjeg 

vrtića Općine Primošten za  2020. godinu iznosi 2.209.283,83 kune. Predsjednik je pitao da li netko 

ima primjedbe  i da li se javlja za raspravu. 

Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je prijedlog Zaključka o prihvaćanju I. Rebalansa 

za 2020. godinu Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2020. godinu stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, nitko  „suzdržan ,nitko „protiv“. 
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ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten  jednoglasno je donijelo Zaključak o 

prihvaćanju I. Rebalansa za 2020. godine Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2020. godine; 

Klasa.601-02/20-01/08, Ur. broj: 2182/02-01-20-1 od 17.prosinca 2020. godine.  

Zaključaj  je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

 

Točka 18. 

Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju financijskog plana za 2021. s projekcijama 2022. i 2023. 

godinu Dječjeg vrtića Općine Primošten 

 

Predsjednik je otvorio raspravu  pod točkom 18. dnevnog reda . Konstatirao je da su svi dobili 

materijale za raspravljanje o ovoj točki dnevnog reda a to prijedlog Zaključka o  prihvaćanju 

financijskog plana za 2021. s projekcijama 2022. i 2023. godinu Dječjeg vrtića Općine Primošten pod 

brojem Klasa :601-02/20-03/01, ur.broj:314-20-14 od 30.listopada 2020. godine pod ulaznim brojem 

protokola 2883. Prijedlog financijskog plana Dječjeg vrtića Općine Primošten za  2021. godinu iznosi 

2.457.227,12 kune. Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe  i da li se javlja za raspravu. 

Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Zaključka o  prihvaćanju 

financijskog plana za 2021. s projekcijama 2022. i 2023. godinu Dječjeg vrtića Općine Primošten 

 godinu stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, nitko  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten  jednoglasno je donijelo Zaključak o 

prihvaćanju financijskog plana za 2021. s projekcijama 2022. i 2023. godinu  godine Dječjeg 

vrtića Općine Primošten za 2021. godine; Klasa.601-02/20-01/07, Ur. broj: 2182/02-01-20-1 od 

17.prosinca 2020. godine.  

Zaključak  je sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istog.  

Točka 19. 

Prijedlog  Odluke izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana naselja Dolac 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 19. dnevnog reda. Konstatira je da su svi dobili materijale 

za raspravljanje prijedlog Odluke izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana naselja Dolac. 

Predsjednik je pitao da li se netko javlja za raspravu. Nitko se nije javio za raspravu.  

Predsjednik je prijedlog  Odluke izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana naselja Dolac stavio 

na glasanje. 

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika ,(1) jedan  „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten  većinom glasova donijelo je  Odluku izradi 

III. izmjene i dopune Urbanističkog plana naselja Dolac; Klasa:350-02/20-01/04, 

ur.broj:2182/02-01-20-1 od 17. prosinca 2020. godine.  

Odluka je sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

 

Točka 20. 

Prijedlog odluke o odgodi plaćanja  duga po osnovi komunalnog doprinosa za H.M. 
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Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 20. dnevnog reda te kazao da su svi u materijalima dobili 

Zamolbu od gospodina Hrvoja Matošina od 23. studenog 2020. godine , Rješenje o komunalnom 

doprinosu od 22.srpnja 2017. godine  te zadnju opomenu pred ovrhu u svezi ne plaćanja obveze 

komunalnog doprinosa. 

Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe na prijedlog odluke o odgodi plaćanja po osnovi 

komunalnog doprinosa  na rok o jedne godine. Načelnik se javio za riječ i kazao da se radi o jednoj 

mladoj obitelji koja možemo napraviti ustupak  u odnosu da svoje obveze prolongira za plaćanje na 

jednu godinu. 

Predsjednik je ovaj prijedlog stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika , jedan  „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluku o odgodi 

plaćanja duga po osnovi komunalnog doprinosa za H.M. Krčulj - Harambašini iz Primošten; 

Klasa:361-06/20-01/3 ,ur. broj: 2182/02-01-20-1,17.prosinca 2020. godine 

 

Točka 21. 

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje prijedloga dokumenta i akata zaprimljenih od strane 

M. L.Bay Development d.o.o.  u vezi projekta Prim Bay Resort 

 

Predsjednik je otvori  raspravu pod  točkom 21. dnevnog reda. Konstatirao je da su svi vijećnici 

elektronski dobili materijale  i akte koji su zaprimljeni od strane M.L. BaY Development u vezi 

projekta  Prim Bay Resort odnosno potencijalnih investitora  za izgradnju turističkog  projekta Mara 

II. na znanje.  

Predsjednik je dao riječ načelniku Općine Primošten  koji ja kazao da je na ovoj sjednici današnji gost 

za ovu temu odvjetnik Ivan Kusalić koji ima punomoć za zastupanje  od strane M.L. Bay 

Development  d.o.o., Biserova 16 iz Splita, čiji direktor je Christopg Trauning i koji je došao iz 

Zagreba. Načelnik je kazao  da postoje neki tehnički problemi koji su u fazi rješavanja odnosno 

pregovora, a to je financijski nadzor u svezi izgradnje I. faze kanalizacijskog sustava, druga je da 

izvođač koji je dobio izvođenje radova  putem javnog natječaja dobije jamstvo za plaćanje, treći 

problem je da Općina Primošten založi svoje nekretnine za vraćanja tog iznosa te problem  plaćanje 

VTR u svezi izgradnje u iznosu do kojeg se može ići a to je do 5 % te još  jedan problem to je 

izgradnja prometnica  koje oni mogu izgraditi a kasnije će se  to priznati kroz komunalni doprinos. 

Problem je plaćanja zemljišta, po kojoj cijeni  jer Općina Primošten sve što je uzela  za javne površine 

plaćala je do sada 25 Eura. Načelnik je kazao da su to velike dileme i da o tome trebao dobro razmislit 

do sljedeće sjednice vijeća. 

Odvjetnik Ivan Kusalić koji ima punomoć za zastupanje  od strane M.L. Bay Development  d.o.o., 

Biserova 16 iz Splita,  čiji direktor je Christopg Trauning da Općinu Primošten upoznana sa daljnjim 

postupanjima u svezi izgradnje ovog hotelskog i apartmanskog  kompleksa. Gospodin Ivan Kusalić je 

kazao da se radi o vrijednom projektu od  cca 100 000 000 milijuna EURA da je za taj  projekt  

ishodovana lokacijska  dozvola ,riješeni su problemi sa Hrvatskim cestama, sa Elektrom te izvlaštenje 

odnosno riješeni svi preduvjeti za dobivanje građevinske dozvole i ta faza sa projektnom 

dokumentacije  došla je  do sada oko milijun eura. Kazao je da bih  Rezort  trebao biti gotov do ožujka 

2023. godine. Odvjetnik Kusalić je rekao da za Općina Primošten tu neće biti oštećena jer troškovi 

izgradnje su veći od iznosa komunalnog doprinosa. Problem je jedino što se inzinstira da izvođenje 

prometnica radi isti izvođač radova koji će raditi i Resort Mara. 
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Zaključak o kojem će se glasati je: 

Općinsko vijeće Općine Primošten utvrđuje da je primilo na znanje izvješće općinskog načelnika Stipe 

Petrina kojim je isti na sjednici vijeća obavijestio vijeće kako je za razliku od predloženog iz točke 21. 

Zaključka, općinski načelnik i stručne službe JUO Općine Primošten u korist Općine Primošten postigli 

slijedeće: 

  

Zaključit će se dodatak Ugovoru o reguliranju međusobnih odnosa u vezi s izgradnjom vodnih   

komunalnih građevina od 18. listopada 2019. godine, 

 

Ne prihvaća se prijedlog M.L.Bay Development d.d. da se bankarska garancija koja je sredstvo 

osiguranja za kvalitetu izvođenja radova komunalne infrastrukture između Primošten odvodnja d.o.o i 

izabranog ponuditelja Esotech d.d. vinkulira u korist M.L.Bay Development  

 

Na nekretninama koje su u vlasništvu Općine Primošten a koje služe kao sredstvo osiguranja 

potraživanja M.L.Bay Development d.d. u svezi izgradnje komunalne infrastrukture (izgradnje sustava 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) sukladno Ugovoru od dana 18. listopada 2019. godine, 

hipoteka kao sredstvo osiguranja M.L.Bay Development d.d. u vrijednosti radova na komunalnoj 

infrastrukturi neće se kako je predloženo od strane  M.L.Bay Development d.d. uknjižiti odjednom u 

cijelosti već po primitku privremenih situacija, sukladno ugovoru između Primošten odvodnja d.o.o. i 

Esotech d.d. u vrijednosti i sve prema ugovoru kojim će se regulirati ugovorni odnosi između Primošten 

odvodnja d.o.o. i Esotech d.d. odnosno prema ispostavljenim situacijama u vrijednosti ugovorenih 

radova u iznosu od 21.673.464,26 kuna plus PDV kao sredstvo osiguranja  potraživanja M.L.Bay 

Development d.d., 

 

Utvrđuje se da će prema prijedlogu Općine Primošten,  M.L.Bay Development d.d. za vrijednost 

dodatnih radova (VTR) za ugovor između  Primošten odvodnja d.o.o. i Esotech d.d. umjesto s njihove 

strane predloženih 3% osigurati sredstva za maksimalni iznos van troškovničkih radova u visini od 5% 

ugovorenih radova, 

 

Utvrđuje se da će se zemljište koje je vlasništvo Općine Primošten a koje je  investitoru M.L.Bay 

Development d.d., nužno za formiranje građevinske čestice odnosno za realizaciju projekta Prim Bay 

Resort, sukladno odredbama čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 

broj. 

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152

/14 prodati M.L.Bay Development d.d. 

 

Utvrđuje se da će Općina Primošten M.L.Bay Development d.d. predati punomoć koja je potrebna za 

podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole u postupku ishođenje građevinske dozvole za 

izgradnju prometnica za projekt Prim Bay Resort. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik da u skladu s ovim Zaključkom zaključi ugovore s investitorom M.L.Bay 

Development d.d. te da na narednim sjednicama Općinskog vijeća isto obavijesti o realizaciji projekta. 

 

Predsjednik je  zaključk koji je postignut stavio na glasovanje.  

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika , (1)jedan  „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Zaključak koji je dogovoren na 26. sjednici Općinskog vijeća od  17. prosinca 2020. 

godine koji je postignut na sjednici vijeća Klas:404-02/20-01/20, ur.broj:2182/02-01-20-1 od 17. 

prosinca 2020. godine . 

 

Točka 22. 

Godišnja analiza sustava civilne zaštite Općine Primošten za 2020. godinu  i Plan 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Primošten za 2022. i 2023. 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32383
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32385
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32387
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32389
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32391
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32393
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32395
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32397
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32399
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32401
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32403
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32405
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32407
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32409
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=32409
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Predsjednik je otvori raspravu točku 22. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su svi vijećnici dobili 

elektronski materija za ovu točku dnevnog reda  a radi se Godišnja analiza sustava civilne zaštite 

Općine Primošten za 2020. godinu  i Plan  razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Primošten za 2022. i 2023.Predsjednik je pito da li netko ima primjedbe  na Godišnja analiza sustava 

civilne zaštite Općine Primošten za 2020. godinu  i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Općine Primošten za 2022. i 2023.  nakon što se nitko nije javio za riječ  predsjednik je Godišnja 

analiza sustava civilne zaštite Općine Primošten za 2020. godinu  i Plan razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Primošten za 2022. i 2023. stavio na glasanje. 

 

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika , (1)jedan  „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glava donijelo je Godišnja analiza 

sustava civilne zaštite Općine Primošten za 2020. godinu  i Plana razvoja sustava civilne zaštite 

na području Općine Primošten za 2022. i 2023godine;Klasa:810-01/20-01/02, ur.broj:2182/02-02-

20.1 od 17. prosinca 2020. 

  

Godišnja analiza sustava civilne zaštite je sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 23. 

Prijedlog načina postupanja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten  na zamolbe i 

zahtjeve obveznika plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacija objekta za „0“ kuna 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod  točkom 23. dnevnog reda.  Za riječ se javio načelnik Općine 

Primošten i kazao kao što se vidi iz priloženog ovom vijeću  obratio se savjetnik za prostorno 

planiranje  Milan Erceg  koji je u ovom dopisu iznio probleme sa kojima se susreće u svom radu u 

Općini Primošten.  

Načelnik Općine Primošten  predložio je da se za rješavanje ovih predmeta  dodjeli rok od 6 mjeseci 

odnosno 180 dana kao bi se sva problematika mogla ugraditi u novu odluku  izmjeni i dopuni 

komunalnog doprinosa koja bi se donijela u  roku od 180 dana. 

  
Zaključak o postupanju Jedinstvenog upravnog odjela temeljem rješenja i zamolbi obveznika plaćanja 

komunalnog doprinosa za „0“ kuna u postupku legalizacije a imajući u vidu kako broj upravnih 

predmeta tako i činjenicu da je za primjereno i zakonito rješavanje svih predmeta (''od slučaja do 

slučaja'') potrebno određeno vrijeme, da se predmeti opisani u zamolbi o načinu postupanja 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten (koja je sastavni dio ovog Zaključka i nalazi se u 

njegovom privitku) stave u mirovanje za period od narednih 6 mjeseci (180 dana), a u kojem periodu 

će se važeća Odluka o komunalnom doprinosu (''Službeni vjesnik Općine Primošten'', broj 2/19) 

izmijeniti odnosno dopuniti (ili će se donijeti nova Odluka o komunalnom doprinosu). Nakon isteka 

određenog perioda mirovanja sazvati će se posebna sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten na 

kojoj će predmet odlučivanja biti isključivo problematika komunalnog doprinosa u svakom 

pojedinačnom predmetu. 

Predsjednik je predloženi zaključak o postupanju Jedinstvenog upravnog odjela stavio na glasanje. 

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika ,(1) jedan  „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova usvojilo je  Zaključak o 

postupanju Jedinstvenog upravnog odjela temeljem rješenja i zamolbi obveznika plaćanja 

komunalnog doprinosa  „za 0“  kuna u postupku legalizacije; Klasa:363-05720-01701, 

Ur.broj:2182/02-01-20-1 od 17.prosinca 2020. 

Zaključak je sastavni dio ovog Zapisnika i nalazi se u privitku istog. 
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Točka 24. 

Pismo namjere  T.J. u svezi prebijanja komunalnog doprinosa 

Predsjednik je  otvorio raspravu pod točkom 24.dnevnog reda. Svi vijećnici su u materijalima dobili  

Pismo namjere od gos. Jurin Tomislava. Načelnik se javio za riječ i kazao da je njegov prijedlog da se 

u sklopu ove točke postupi u skladu sa točkom 23. te da se rješava nakon donošenja nove Odluke o 

komunalnom doprinosu. 

Predsjednik je ovaj prijedlog stavio na glasanje. 

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika , (1) jedan  „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Po pismu namjere  Tomislava Jurina rješavat će se u sklopu Zaključka o 

postupanju Jedinstvenog upravnog odjela temeljem rješenja i zamolbi obveznika plaćanja 

komunalnog doprinosa za „0“ kuna u postupku legalizacije.  

 

Točka 25. 

Zahtjev za opozivom - poništenjem rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa “Jurlinovi dvori“ 

 

Predsjednik je  otvorio raspravu pod točkom 25.dnevnog reda. Svi vijećnici su u materijalima dobili  

od gospodina  don Stipe Perkova. Načelnik se javio za riječ i kazao da je njegov prijedlog da se u 

sklopu ove točke postupi u skladu sa točkom 23. te da se rješava nakon donošenja nove Odluke o 

komunalnom doprinosu. 

Predsjednik je ovaj prijedlog stavio na glasanje. 

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika ,(1) jedan  „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Po zahtjevu za opozivom – poništenjem rješavat će se u sklopu Zaključka o 

postupanju Jedinstvenog upravnog odjela temeljem rješenja i zamolbi obveznika plaćanja 

komunalnog doprinosa za „0“ kuna u postupku legalizacije.  

 

Točka 26. 

Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom  Općine Primošten na  2021. sa  

grafičkim djelom 

 

Predsjednik je otvorio  raspravu pod točkom 26. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su svi 

elektronski  dobili materijal prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom  Općine 

Primošten na  2021. sa  grafičkim djelom. Predsjednik je pitao da li netko ima primjedbe i da li se 

javlja za raspravu. Nakon što se nitko nije javio za raspravu. 

Predsjednik je prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom  Općine Primošten na  2021. 

sa  grafičkim djelom stavio za glasanje. 

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika , (1)jedan  „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova usvojilo je Godišnjeg plana 

upravljanja pomorskim dobrom  Općine Primošten na  2021. sa  grafičkim djelom ;Klasa: 934-

01/20-01/01 ,ur. broj:2182/02-01-20-1 od 17. prosinca 2020. godine. 
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Godišnji plan upravljanja pomorskim  dobrom Općine Primošten sastavni je dio zapisnika. 

 

Točka 27. 

Izmjene i dopune odluke o ukidanju statusa puta za čes.zem.19583/3 k.o. Primošten 

 

Predsjednik je otvorio  raspravu pod točkom 27. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su svi 

elektronski  dobili materijal Izmjene i dopune odluke o ukidanju statusa puta za čes.zem.19583/3 k.o. 

Primošten.  Predsjednik je pitao da li se netko javlja za raspravu. 

Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je  Izmjene i dopune odluke o ukidanju statusa 

puta za čes.zem.19583/3 k.o. Primošten stavio na glasanje. 

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika , (1)jedan  „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova usvojilo je Izmjene i dopune 

odluke o ukidanju statusa puta za čes.zem.19583/3 k.o. Primošten; Klasa: 340-09/20-017 0121 , 

ur. broj: 2182/02-01-20-2 od 17. prosinca 2020. godine. 

Izmjena i dopuna odluke o ukidanju statusa puta za čes. zem. 19583/3 k.o. Primošten sastavni je dio 

Zapisnika. 

 

 

Točka 28. 

Odluka o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja komunalnog poduzeća „Primošten 

odvodnja“ d.o.o. 

 

Predsjednik je otvorio  raspravu pod točkom 28. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su svi  u 

materijalima dobili dopis  Primošten odvodnje d.o.o. od 29.listopada 2020. godine  u kojem traži iznos  

od 150 000,00 kuna  za poslovanje u 2020. godine. Predsjednik je pitao da li se netko javlja za 

raspravu. Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je prijedlog o djelomičnom 

financiranju redovitog poslovanja komunalnog poduzeća „Primošten odvodnje d.o.o. stavio na 

glasovanje. 

 

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika ,(1) jedan  „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova usvojilo je Odluke o 

djelomičnom financiranju redovitog poslovanja komunalnog poduzeća „Primošten odvodnja“ 

d.o.o.Klasa:402-07/20-01/1 ,ur. broj: 2182/02-02-20-1 od 17. prosinca 2020. godine. 

 

Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

Točka 29. 

Prijedlog odluke za proširenje ulice Gornji Vezac u naselju Vezac u Općini Primošten 

 

Predsjednik je otvorio  raspravu pod točkom 29. dnevnog reda. Predsjednik je kazao da su svi  u 

materijalima dobili prijedlog odluke  za proširenje ulice Gornji Vezac u naselju Vezac u Općini 

Primošten. Donošenje ove odluke je potrebno kako bi kuća koja postoji dobije broj od  katastara i na 

taj način da dobije osobnu iskaznicu. Pitao je da li se netko javlja za raspravu. 

Predsjednik je prijedlog odluke za proširenje ulice Gornji Vezac u naselju Vezac u Općini Primošten 

stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika ,nitko „suzdržan“ , nitko „protiv“. 
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ZAKLUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je  usvojilo Odluku za proširenje 

ulice Gornji Vazac u naselju Vezac u Općini Primošten; Klasa:023-01/20-02/03, ur. 

broj:2182/02-01-20/1 od 17.prosinca 2020. godine. 

 

Točka 30. 

Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi  Općine Primošten i njezinom pravnom statusu 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točku 30. dnevnog reda. Predsjednik  je kazao da  su svima 

materijali  prije sjednice podijeljeni za ovu točku dnevnog reda. Pitao je da li se netko javlja za 

raspravu. Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je prijedlog prijedlog Odluke o 

komunalnoj infrastrukturi  Općine Primošten i njezinom pravnom statusu stavi na glasovanje. 

 

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (9)  devet vijećnika ,(1) jedan „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten  većinom glasova donijelo Odluka o 

komunalnom infrastruktura Općine Primošten i njezinom pravnom statusu; Klasa: 363-01/20-

01/03,ur.broj:17.prosinca 2020. godine. 

Točka 31. 

Prijedlog odluke o suglasnosti  odluke o II. izmjenama  i dopunama odluke  o broju i vrsti 

stipendije 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točku 31. dnevnog reda. Predsjednik  je kazao da  su svima 

materijali  prije sjednice podijeljeni materijali za ovu točku dnevnog reda. Pitao je da li se netko javlja 

za raspravu. Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je prijedlog odluke o suglasnosti  

odluke o II. izmjenama  i dopunama odluke  o broju i vrsti stipendije  stavi na glasovanje. 

 

Konstatira se da je „ ZA“ glasovalo (10)deset vijećnika ,nitko  „suzdržan“ , nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je  usvojilo Odluku o suglasnosti 

odluke o II. izmjenama i dopunama odluke o broju i vrsti stipendije, Klasa:604-02/20-01/1 ,ur. 

broj: 2182/02-02-20-2 od 17. prosinca 2020. godine.  

 

Načelnik je zamolio  za malo pažnje  te dao informaciju o promjeni sastava u   Općinskom vijeću a to 

je da je Jurica Soža  iz NLSP prešao u stanku  Promjenimo Hrvatsku, Ines Skorin i Jere Nižić iz NLSP 

prešli su stranku Akciju mladih, Tomislav Pancirov i Milivoj Gracin iz NLSP prešli su  stranku 

Socijalno demokratsku partiju .  

Predsjednika je  zahvalio svima na dolasku i zaključio sjednicu Općinskog vijeća. 

 

Sjednica je završena u 12,38 sati. 

Zapisnik uredila: 

Stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju  

Milena Pleić upr. pravnik 

   

                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆE OPĆINE 

PRIMOŠTEN 

           Jere Gracin 
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