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I.
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PRIMOŠTEN

41
Na temelju članka 35.b.stavka 1.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (« Narodne novine 

« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 
123/17,98/19,144/20) i članka 47.i članka 37.Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten broj 
1/21,2/21) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj  redovnoj 2.sjednici održanoj dana 9.rujna 2021.godine 
donosi

 ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Načelnika Općine Primošten

za vremensko razdoblje od 1. siječnja do 1. srpnja 2021. godine

1. Općinsko vijeće prihvaća Polugodišnje Izvješće o radu Načelnika Općine Primošten za vremensko razdo-
blje od 01. siječnja do 1.srpnja 2021. godine, KLASA: 023-01/21-02/1; UR.BROJ: 2182/02-02-21-1  od dana 1. 
rujna 2021. godine .

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka i kao takvo nalazi se u privitku istog.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 023-01/21-01/1
UR.BROJ: 2182/02-01-21-1
Primošten, 9. rujna 2021. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

Na temelju članka 35.stavka 1. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘’Narodne 
novine’’, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članku 55. stavku 1. Statuta Općine Primošten (‘’Službeni vjesnik Općine Pri-
mošten’’, broj; 1/21 i 2/21), Općinski načelnik Općine Primošten, dana 1.rujna 2021. godine Općinskom vijeću 
Općine Primošten, podnosi

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
o radu Načelnika Općine Primošten

za vremensko razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

I/ UVODNO SLOVO OPĆINSKOG NAČELNIKA

U skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01- 
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), 
općinski načelnik u obvezi je dva puta godišnje podnijeti Izvješće o radu.

 Slijedom navedenog, podnosi se izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine. U ovom 
izvještajnom razdoblju općinski načelnik obavljao je sve poslove i aktivnosti koje su mu u okviru odredbi član-
ka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjero-
dostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te 
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Statuta Općine Primošten (‘’Službeni vjesnik Općine 
Primošten’’, broj 1/21 i 2/21) stavljene u nadležnost, 
kao i proizašle iz drugih posebnih propisa u koji-
ma su utvrđene obveze i nadležnost jedinice lokalne 
samouprave. 

Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i pod-
ručne (regionalne) samouprave prema stupnju razvi-
jenosti,  Vlada Republike Hrvatske („Narodne novine“ 
broj: 132/2017) Općinu Primošten (od ukupno VIII 
razreda), razvrstala je u VII skupinu jedinica lokalne 
samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze 
u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica 
lokalne samouprave.

II/ DJELOKRUG NAČELNIKA 
 
Općinski načelnik redovito sudjeluje u radu 

Općinskog vijeća Općine Primošten. U razdoblju od 
01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, održane su 
dvije sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten. 
Stručnu obradu i administrativno-tehničku pripremu  
materijala za donošenje općih i posebnih akata od 
strane općinskog načelnika, kao i prijedloga akata koji 
su na usvajanje upućeni Općinskom vijeću, u okviru 
svog djelokruga obavljao je Jedinstveni upravni odjel 
Općine Primošten. 

Općinski načelnik kao nositelj izvršne vlasti 
odgovoran je za zakonitost rada Općine Primošten. 
Radi što bolje organizacije i koordinacije rada, 
provedbe zakonskih propisa i planova, načelnik koor-
dinira i usmjerava rad Jedinstvenog upravnog odjela 
Općine Primošten. U izvještajnom razdoblju općins-
ki načelnik je donio razne zaključke i odluke, kao i 
druge akte, sklapao ugovore i drugo. U svrhu izvrša-
vanja poslova, općinski načelnik je od ponedjeljka 
do petka za vrijeme uredovnog vremena rada općine, 
svakodnevno komunicirao sa službenicima, pratio je 
provođenje radnih zadataka, primao stranke i po po-
trebi sazivao kolegije na kojem su bili nazočni svi 
službenici odnosno službenici koji su zaduženi za po-
jedine poslove. Načelnik je također sazivao kolegije 
na kojima su nazočni i direktori  komunalnih poduzeća 
i ravnatelji ustanova odnosno druge ovlaštene osobe. 
Na kolegiju načelnik iznosi teme koje se referiraju na 
funkcioniranje općine općenito ili na pojedinu temu 
- predmet. Shodno tome, na kolegijima se delegiraju 
zadaci i smjernice za rad upravnog odjela i njegovih 
službenika te poduzeća i ustanova.

Akti Općinskog vijeća Općine Primošten 
    
U prvom polugodištu održane su ukupno dvi-

je sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten, i to 
dana 24. veljače 2021. godine i dana 11. lipnja 2021. 
godine. Na sjednici održanoj dana 24. veljače 2021. 
godine je donesen novi Statut Općine Primošten i 
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Primošten kao i 
ostali opći akti nužni za redoviti rad i funkcioniran-
je Općine. Sjednica Općinskog vijeća održana dana 
11. lipnja 2021. godine bila je konstituirajuća sjedni-
ca u novom mandatu 2021-2025. godine i na istoj su 

donesene propisane odluke – Rješenje o imenovanju 
mandatnog povjerenstva Općine Primošten, Izvješće 
Mandatnog povjerenstva Općine Primošten,  Rješenje 
o imenovanju Odbora za imenovanje Općinskog vijeća 
Općine Primošten, Rješenje o imenovanju predsjedni-
ka Općinskog vijeća Općine Primošten i dr. Slijedom 
navedenog, u novom mandatu u sastav Općinskog vi-
jeća Općine Primošten, temeljem rezultata lokalnih 
izbora, izabrano je 10 vijećnika političke stranke Ne-
zavisna lista Stipe Petrina, 2 vijećnika političke stran-
ke Hrvatska demokratska zajednica te 1 vijećnik Mos-
ta-Domovinski pokret-Loza. 

Stipe Petrina opet je osvojio mandat za općinskog 
načelnika, te ujedno mandat za člana predstavničkog 
tijela (Općinsko vijeće Općine Primošten) te se pis-
menom Izjavom službeno očitovao Jedinstvenom up-
ravnom odjelu Općine Primošten opredjelivši se za 
obavljanje dužnosti općinskog načelnika, sve suklad-
no čl. 79 st. 1 i čl. 90 st. 4 Zakona o lokalnim izbori-
ma, stoga njegov mandat kao člana Općinskog vijeća 
Općine Primošten miruje po sili zakona. Temeljem čl. 
79 st. 9 i čl. 81 st. 2 Zakona o lokalnim izborima, Stipu 
Petrinu kao člana predstavničkog tijela izabranog sa 
liste NLSP zamjenjuje neizabrani kandidat sa liste – 
Ante Jurić, kojeg je odredila politička stranka NLSP i 
o tome pravovremeno i u skladu sa Zakonom obavijes-
tila Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten. 

Službenici JUO Općine Primošten na prijedlog i 
inicijativu općinskog načelnika tijekom prvog polugo-
dišta 2021. godine izradili su više općih i pojedinačnih 
akata za Općinsko vijeće Općine Primošten.

U šestomjesečnom razdoblju izrađeno je i usvo-
jeno ukupno 40 općih i pojedinačnih akata Općinsk-
og vijeća, te je u svrhu transparentnosti rada Općine 
Primošten u Službenom vjesniku objavljeno i 9 akata 
Općinskog načelnika. 

Akti općinskog načelnika

U prvom šestomjesečnom razdoblju općinski 
načelnik donio je više pojedinačnih akata. Svi akti ob-
javljeni su u službenom glasilu općine te se slijedom 
navedenog postiže prava transparentnost u radu općin-
ske uprave budući su građani upoznati sa svim radnja-
ma općinskog načelnika. Općinski načelnik redovno 
donosi akte iz svoje nadležnosti, a o istima obavještava 
javnost putem radijskih emisija, web stranice općine te 
javnih glasila.

9 akata koje je donio općinski načelnik objavljeni 
su u Službenom vjesniku Općine Primošten broj 1/21 
i 2/21.

GLAVNI PROJEKTI OPĆINE PRIMOŠTEN
01. siječnja. do 30. lipnja 2021. godine

Vizija razvoja Općine Primošten koja je uspješno 
započeta još 2001. godine, strateškim planiranjem i iz-
vršavanje kapitalnih projekata, nastavljena je i u prvoj 
polovici 2021. godine neovisno o Corona krizi uzroko-
vanoj virusom Covid-19 kroz niz radova i kapitalnih 
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projekata koji su započeti u ovoj kalendarskoj godini 
odnosno koji su zbog svoje sveobuhvatnosti nastavlje-
ni na prethodno proračunsko razdoblje. 

III KRAK PRIMOŠTENA 

Kako je to istaknuto u izvješću za prethodno šes-
tomjesečno razdobljem, općina je u kontinuitetu nas-
tavila radove na projektu III Krak Primoštena koji je 
jedan od najzahtjevnijih komunalnih i građevinskih 
zahvata u Općini Primošten, ali i jedna od komplek-
snijih projekta u županiji. Kako je i planirano, izvođač 
radova za navedeni projekt izvršio je sve armirano bet-
onske radove, planirano do početka turističke sezone, 
izvršena je rekonstrukcija vodovodne, kanalizacijske, 
elektro i telekomunikacijske mreže koja je položena u 
zemlju. Navedeni projekt, odnosno kompletni radovi 
na ovom projektu završeni su u mjesecu travnju 2021. 
godine (navedenim projektom izvršena je zaštita ka-
nalizacijskog sustava izgradnjom obalnog zida budući 
se s obzirom na postojeće vremenske prilike, ukazala 
potreba za hitnim zahvatom) te je isti prezentiran jav-
nosti. Također, u postupku jednostavne nabave inter-
nog evidencijskog broja 19/21 nabavljena je i javna 
rasvjeta na gatovima u Ulici Podakraje, slijedom čega 
je ovaj projekt kompletno uspješno okončan, te već 
prepoznat kao vrijedan infrastrukturni projekt.

PRIM BAY RESORT

Podsjetimo Općina Primošten je kao nositelj za-
jedno s komunalnim poduzećima Primošten odvodn-
ja d.o.o. i Bucavac d.o.o. te Turističkom zajednicom 
Općine Primošten, dana 18. listopada 2019. godine 
zaključila Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa u 
vezi s izgradnjom vodnih i komunalnih građevina Kla-
sa:740-06/19-02/97 Urbroj: 2182/02-02/19-01.“Prim 
Bay Resort” investitora M. L. Bay Development d.o.o. 
čime su ispunjene pretpostavke za početak najvažnije 
investicije u Općini Primošten procijenjene na iznos 
od 103 milijuna EUR-a. Tijekom prve polovice 2021. 
Godine, društvo M.L.Bay Development d.o.o. ishodo-
valo je 15 građevinskih dozvola koje su zatražene, te 
im nedostaju još 2 dozvole (za koje zahtjevi još nisu 
podneseni jer nisu rješena imovinskopravna pitanja 
na dijelovima nekretnina, što je uvjet za formiranje 
građevinskih čestica). Također, nadležni ured županije 
je temeljem prijedloga Općine Primošten izdao Rješen-
je o izvlaštenju za nekretnine u obuhvatu građevinskih 
čestica za javne prometnice, te će se po pravomoćno-
sti istih isplatiti vlasnicima naknade. Između društva 
M.L.Bay Development i Općine Primošten još su u 
tijeku pregovori vezano za provođenje postupka javne 
nabave za izgradnju prometnica, o čemu će se izvješće 
podnijeti za sljedeće šestomjesečno razdoblje.

UREĐENJE ŠETNICE 

U periodu prvih 6 mjeseci 2021 godine, Općina 
Primošten nastavila je putem provedenih postupaka 
jednostavne javne nabave izvršavanje zahtjevnog pro-
jekta uređenja šetnice koji ima za cilj povezati cjelok-

upnu obalnu crtu Općine Primošten čime bi se omo-
gućio prometni pješački (i biciklistički) koridor koji 
bi povezao najudaljenije točke obalne granice općine 
odnosno potez od ‘’Bilog’’ do ‘’Marine Kremik’’.

Općina Primošten u Šibensko-kninskoj župani-
ji, prva je prepoznala važnost ove investicije te je 
započela s postupkom uređivanja obalne crte općine 
i povezivanja cijelog područja šetnicom, te je tijekom 
prve polovice 2021. godine provela postupke jednos-
tavne nabave u navedenu svrhu i to postupke internog 
evidencijskog broja 25/21 – Nastavak popločavanja 
šetnice Tepli Bok – Huljerat, kao što je u postupku 
jednostavne nabave 7/21 nabavila benkovački kamen 
i cement za potrebe nastavka uređenja šetnice u 2021. 
godine. U postupku jednostavne nabave internog evi-
dencijskog broja 5/21 sklopljen je i ugovor o radovima 
popločavanja lomljenim pločama i iskopnim kana-
lom za polaganje kabela za rasvjetu na šetnici Huljer-
at-Tepli Bok.

IZGRADNJA PROMETNICE GLAVIČICA – 
RUPE

I dalje je u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih 
odnosa. S obzirom na važnost ove prometnice za po-
dručje Primoštena, u postupak su predani svi važeći 
dokumenti. Izdavanje lokacijske dozvole je u tijeku.

IZGRADNJA BOĆALIŠTA i SPORTS-
KO-REKREATIVNOG CENTRA U PREDJELU  
‘’BRATSKI DOLAC’’

Nastavno na potpisani Ugovor o kupoprodaji 
pokretne stvari (hale) s obročnom otplatom cijene, 
skolpljen dana 10. prosinca 2021. godine sa društvom 
Dobre Hale d.o.o. za turizam i usluge, u vrijednosti 
od 641.045,00 kuna uvećano za PDV (koji iznos će 
se obročno isplaćivati u 36 jednakih mjesečnih rata), 
nastavljeno je sa nabavom radova i usluga za uređenje 
boćališta, pa su tako nabavljeni (i sklopljeni Ugovori) 
za nabavu i montažu modularnog sklopa za potrebe 
boćališta sa fi rmom Tehnix d.o.o. (postupak nabave 
27/21) kao i Ugovo o nabavi i montaži opreme za 
potrebe boćališta sa fi rmom Tehnix d.o.o. (postupak 
nabave 29/11). Predmetnim nabavama rješeno je kom-
pletno pitanje uređenja boćališta te su ostvareni predu-
vjeti sportskim klubovima da na istom prostoru održa-
vaju treninge, natjecanja, turnire i sl., te je otvorenje 
hale održano javno, a istu je otvorio sam načelnik 
Stipe Petrina.

Kako je prostor oko hale za boćanje već pred-
viđen za dječje igralište, na temelju prijedloga brojnih 
mještana iz predjela ‘’Bratski dolac’’ da se njihovoj 
djeci omogući adekvatan prostor za trening, imajući 
u vidu kako broj djece iz godine u godinu sve više 
raste, odlučeno je da se na istom prostoru izgradi 
sportsko-rekreativni centar, što je u konačnici i učin-
jeno, te su u sklopu postupaka nabave 32/21 i 33/21 
nabavljena usluga izvođenja radova dječjeg igrališta 
sa fi tnessom te je nabavljena trim staza oko igrališta. 
Svi postupci nabave javno i transparentno su bili ob-
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javljeni, odabran je najpovoljniji ponuditelj te su sa 
istima sklopljeni ugovori. Također, nabavljena je i bio-
jama za boćalište te tribine. Cjelokupan prostor sada 
čini jedinstvenu cjelinu i u pravom smislu predstavlja 
sportsko-rekreativni centar dostupan svim mještanima 
Primoštena.

IZGRADNJA DOMA ZA STARE I NEMOĆNE

Tijekom prve polovice 2021. godine, sukladno pro-
vedenom postupku javne nabave evidencijskog broja 
JV-3/20 te konačne Odluke o odabiru, KLASA: 361-
08/20-02/03, URBROJ: 2182/02-02-21-5 od dana 18. 
Ožujka 2021. godine te u skladu sa uvjetima utvrđenim 
u dokumentaciji o nabavi, potpisan je dana 26. travnja 
2021. godine Ugovor o rekonstrukciji Doma za stare 
i nemoćne sa Izvođačem radova Sanit-gradnja d.o.o.

Radovi na rekonstrukciji doma započeti će suklad-
no ugovornim utanačenjima. Također, temeljem prove-
denog  postupka jednostavne nabave 24/21 nabavljena 
je usluga stručnog nadzora na rekonstrukciji doma za 
stare i nemoćne.

ZGRADA DRUŠTVENE NAMJENE

U prvih šest mjeseci, općina je nastavila s ispun-
javanjem pretpostavki za izgradnju zgrade – Doma 
društvene namjene koja se nalazi u neposrednom bliz-
ini zgrade „Trn“. Previđeni početak radova i dovršetak 
postupka predviđen je u periodu od 2021-2025. Go-
dine. Obzirom da je na predmetnom prostoru rješeno 
imovinskopravno stanje, nema prepreke, da se ovisno 
o fi nancijskim mogućnostima krene u realizaciju plan-
iranog projekta. Tijekom narednog perioda, pripremati 
će se projektna dokumentacija te će se održati sastanci 
kako bi se rješilo pitanje apliciranja projekta na EU 
fondove, odnosno da se provjere mogućnosti fi nan-
ciranja europskim sredstvima.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Provođenjem postupka nabave internog evidenci-
jskog broja 36/21, sukladno odredbama Zakona o 
komunalnom gospodarstvu, nabavljena je mobilna 
jedinica odnosno mobilno reciklažno dvorište u sk-
lopu projekta ‘’Mobilno reciklažno dvorište u Općini 
Primošten’’, čija je procijenjena vrijednost projek-
ta utvrđena u iznosu od 196.000,00 kuna. Ugovor sa 
najpovoljnim Izvođačem potpisan je dana 22. travnja 
2021. godine. (Napominje se kako je sa LEVEL PRO-
JEKT d.o.o. prethodno potpisan Ugovor o poslovno 
tehničkoj suradnji, gdje će navedena fi rma obavljati 
poslove upravljanja projektnom ‘’Mobilno reciklaž-
no dvorište’’ te uslugu pripreme i provedbe postup-
ka jednostavne nabave za nabavu mobilne jedinice). 
Također, u postupku jednostavne nabave evidencijsk-
og broja 37/21 nabavljena je usluga za promidžbu i 
vidljivost predmetnog reciklažnog dvorišta, gdje je 
odabrani ponuditelj, sukladno sklopljenom Ugovoru, 
održao prezentaciju i predavanje svim zainteresiranim 
mještanima Općine, podijelio promotivne materijale, 

dao odgovore na dvojbena pitanja zainteresiranih i sl. 
Svakako, predmetnom nabavom i projektom ispošto-
vane su sve zakonske odredbe Zakona o komunalnom 
gospodarstvu, te je olakšan rad komunalnom poduzeću 
‘’Bucavac’’ d.o.o., dok se u konačnici svim mještan-
ima, vodeći se ekološkim načelima, omogućilo raz-
vrstavanje svih propisanih vrsta otpada.

U nastavku su evidentirani neki od važnijih poslova 
koji su obavljani ili na kojima se radilo u izvještajnom 
razdoblju prema utvrđenim programima – Programu 
građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture 
te sukladno Programu održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture. Slijedom navedenog, dono-
si se pregled svih sklopljenih ugovora jednostavne 
nabave za prvu polovicu 2021. godine:

Radovi: 

- Ugovor o radovima popločavanja lomljenim 
pločama i iskopnim kanalom za polaganje kabela za 
rasvjetu na šetnici Huljerat – Tepli Bok u dužini od 
200 m, od dana 25.01.2021; iznos 186.375,00 kuna 
bez PDV-a

- Ugovor o izradi kameno betonskog zida sa ob-
logom od prirodnog kamena na lokaciji Kruševo (do 
Crkve sv. Martina), od 19.01.2021; iznos 63.390,00 
kuna bez PDV-a

- Ugovor o radovima razastiranja 11000 tona tu-
canika s prijevozom istog na relaciji ‘’Konjuška’’ 
d.o.o. do odredišnih plaža na poluotoku Raduča, od 
01.05.2021. godine; iznos 198.800,00 kuna bez PDV-a

- Ugovor o radovima redovitog uređenja svih pri-
moštenskih plaža u sklopu priprema za sezonu 2021. 
Godine, od dana 11.04.2021. godine; iznos 278.772,00 
kuna bez PDV-a

- Ugovor o izvođenju radova na području Marine 
Kremik, od 14.04.2021. godine; iznos 63.000,00 kuna 
bez PDV-a

- Ugovor o nabavi više građevinskih radova u pred-
jelu Raduča, od 31.03.2021. godine; iznos 44.200,00 
kuna bez PDV-a

- Ugovor o nastavku popločavanja lomljenim 
pločama i iskopnim kanalom za polaganje kabela za 
rasvjetu na šetnici Huljerat – Tepli bok u dužini od 250 
m, od dana 11.04.2021. godine, iznos 130.000,00 kuna 
bez PDV-a

- Ugovor o popravku kamenog opločenja na javnim 
površinama (na potezu Trg don Ive Šarića – Vila Fenč) 
od 29.04.2021.; iznos 59.472,25 kuna

- Ugovor o izgradnji staze za trčanje, od 
dana15.04.2021. godine; iznos 129.960,00 kuna bez 
PDV-a
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- Ugovor o izgradnji dječjeg igrališta sa fi tnesom, 
od 15.04.2021. godine; iznos 249.980,00 kuna bez 
PDV-a

- Ugovor o nabavi i montaži tribine za boćalište u 
Bratskom docu Općina Primošten, od 13.04.2021. go-
dine; iznos 75.000,00 kuna bez PDV-a

Putevi: 

- Nabava radova probijanja puteva na području 
Općine Primošten u predjelu Široke, od 18.01.2021. 
godine; iznos 107.360,00 kuna bez PDV-a

- Ugovor – radovi probijanja poljskih puteva na 
više lokacija na području Primoštena Burnjeg i Južnog 
u površini od 9275 m2, od dana 27.01.2021.; iznos 
159.512,00 kuna

- Ugovor o nabavi radova probijanja puteva na po-
dručju Općine Primošten u predjelu Supljak i Bratski 
dolac, od dana 20.01.2021. godine; iznos 51.000,00 
kuna bez PDV-a; sa pripadajućim Aneksom Ugovora 
od dana 30. lipnja 2021. godine 

- Ugovor – radovi uređenja više poljskih puteva 
na više lokacija, na području Općine Primošten, od 
06.05.2021. godine; iznos 126.925,00 kuna bez PDV-a

Rasvjeta: 

- Ugovor o postavljanju javne rasvjete na gatovima 
u ulici Podakraje, od dana 11.03.2021. godine; iznos 
185.300,00 kuna bez PDV-a

- Ugovor o nabavi 5 rasvjetnih stupova za predio 
Kamenar sa uslugom montaže i stavljanja u funkci-
ju, od 30.03.2021. godine; iznos 58.800,00 kuna bez 
PDV-a

- Ugovor o dobavi i postavljanju dva stupa javne 
rasvjete na lokaciji Kruševo Crkva sv. Martina u 
Općini Primošten, od dana18.03.2021. godine; iznos 
23.855,00 kuna bez PDV-a

Usluge: 

- Ugovor o pružanju poštanskih usluga , od dana 
16.02.2021.; iznos97.072,20 kuna bez PDV-a

- Ugovor o nabavi usluge izrade publikacije 
(brošure) prikaza razvoja Općine Primošten, od dana 
18.01.2021: iznos: 68.500,00 kuna bez PDV-a

- Ugovor o provedbi poslova obvezatne/preven-
tivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine 
Primošten za 2021. godinu od 19. 04.2021.; iznos 
19.800,00 kuna bez PDV-a

- Ugovor o nabavi horizontalne signalizacije, od 
dana 10. ožujka 2021. Godine; iznos52.352,50 kuna 
bez PDV-a sa pripadajućim Aneksom Ugovora

- Ugovor o vršenju stručnog građevinskog nadzora 
građevinskih radova na rekonstrukciji doma za stare i 
nemoćne u Bratskom Docu, od dana 29.04.2021. go-
dine; iznos 130.000,00 kuna bez PDV-a

- Ugovor o postavljanju sustava video nadzora, od 
dana 24.03.2021; iznos 48.014,00 kuna bez PDV-a

- Ugovor broj 29-04/2021 o dopremi kontejnerskog 
sklopa od 9 modula sa istovarom, od dana 29.04.2021; 
iznos 136.500,00 kuna bez PDV-a

- Ugovor o izradi elektroinstalacija na građevini 
javne namjene na predjelu Bratsko dolac u Primoštenu 
na kat. čest. 10652/3, K.O. Primošten, od 29.04.2021. 
godine; iznos 181.439,00 kuna bez PDV-a

Ostalo:

- Ugovor o nabavi betona, od dana 09.01.2021. go-
dine; iznos 35.375,40 kuna

- Ugovor o kupnji benkovačkog kamena i ce-
menta za potrebe izrade šetnica u 2021. godini, od 
21.01.2021; iznos 54.644,00 kuna

- Ugovor o nabavi uredskog materijala za potrebe 
Općine Primošten, od dana 21.03.2021. godine, iznos 
3.068,09 kuna bez PDV-a

- Ugovor o nabavi i isporuci lož ulja, od 10.03.2021. 
godine; iznos 25.984,00 kuna bez PDV-a

- Ugovor br. 12-04/2021-1 nabava i montaža mod-
ularnog sklopa za potrebe boćališta u Bratskom docu u 
Primoštenu, od 12.04.2021. godine; iznos 199.500,00 
kuna bez PDV-a

- Ugovor br. 12-04/2021-2 o nabavi i montaži 
opreme za potrebe boćališta u Bratskom docu Općina 
Primošten, od 13.04.2021.; iznos 194.900,00 kuna bez 
PDV-a

- Ugovor broj 22-04/2021 o kupnji bio jame za po-
trebe boćališta u Bratskom docu u Općini Primošten, 
od 22.04.2021. godine; iznos 46.900,00 kuna bez 
PDV-a

- Ugovor o nabavi mobilne jedinice odnosno mo-
bilnog reciklažnog dvorišta od 22.04.2021. godine; 
iznos 195.900,00 kuna bez PDV-a

- Ugovor za promidžbu i vidljivost za projekt mo-
bilno reciklažno dvorište Općine Primošten, od dana 
07.05.2021. godine,; iznos 30.500,00 kuna

Tijekom prvih 6 mjeseci 2021. godine, općina je 
također radila i na redovnom održavanju i asfaltiranju 
poljskih putova i nerazvrstanih cesta odnosno prove-
deni su postupci asfaltiranja putova. 

Prije početka turističke sezone općina je provela 
redovito uređivanje i dohranjivanje uređenih plaža na 
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području općine odnosno provela postupak jednos-
tavne nabave prema Pravilniku o provedbi postupaka 
javne nabave („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj: 1/18).

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRI-
MOŠTEN

U okviru nadležnosti  koje su predviđene zakonom 
odnosno Statutom Općine Primošten a koje se odnose 
na ovlasti načelnika glede usmjeravanja djelovanje 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju 
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine odnos-
no poslova državne uprave ako su preneseni Općini 
odnosno nadziranja rad Jedinstvenog upravnog odje-
la Općine u samoupravnom djelokrugu i poslovima 
državne uprave, općinski načelnik Općine Primošten 
daje izvještaj o djelatnostima Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Primošten za period od 1. siječnja 2021. 
do 30. lipnja 2021. godine čiji rad je usmjeravao i na-
dzirao.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinst-
venog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/19, 6/19, 8/19) koji 
je bio na snazi u 2019. godini u Jedinstvenom uprav-
nom odjelu sistematizacijom radnih mjesta predviđe-
no je ukupno 10 službeničkih radnih mjesta odnosno 
radno mjesto Pročelnik, Viši savjetnik za imovins-
ko pravne poslove, Savjetnik za imovinsko pravne 
poslove, Stručni suradnik za sjednice, dokumentacije i 
javnu nabavu, Viši referent za administrativne poslove, 
Viši stručni suradnik za komunalne poslove, Referent 
komunalni redar, Referent prometni redar, Savjetnik 
za prostorno planiranje, Savjetnik za računovodstvo i 
fi nancije s 14 Izvršitelja.  Kako je na lokalnim izbori-
ma održanim u svibnju 2021. godine  - Iris Ukić Ko-
tarac izabrana za zamjenicu župana šibensko-kninske 
županije, koje dužnosti se prihvatila, to je istoj pre-
stala služba u Općini Primošten te je na njezino mjes-
to pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten odlukom načelnika imenovan Grgo Soža, 
dotadašnji savjetnik za imovinskopravne poslove 
(koji sada obavlja funkciju pročelnika po ovlaštenju 
općinskog načelnika za obavljanje poslova pročelnika 
JUO Općine Primošten). Slijedom navedenog, kako 
Općina Primošten ne može redovito i u rokovima 
obavljati svoje poslove imovinskopravne naravi, to je 
temeljem čl. 37 Zakona o službenicima i namještenici-
ma u lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi na 
mjesto savjetnika za imovinskopravne poslove zapos-
lena Hermina Nakić Crljen, pravnica sa dugogodišn-
jim iskustvom, i koja ispunjava sve uvjete za prijem na 
radno mjesto u Općini Primošten. Jednako tako, na isti 
način, u službu je primljena još jedna pravnica – sav-
jetnik za imovinskopravne poslove  - Ivana Bura, sve 
obzirom na obim posla imovinskopravne naravi kao 
i potrebu Općine da u skoroj budućnosti za određene 
projekte aplicira na europske fondove, za što je po-
trebno ‘’čisto’’ imovinskopravno stanje nekretnina, ali 
i ostalih poslova (zastupanja na sudovima, revidiranja 
akata koji reguliraju imovinskopravnu materiju i sl.).

Tijekom 2021. godine JUO je obavljao poslovi iz 
samoupravnog djelokruga Općine koji su određeni Za-
konom i drugim propisima i to posebice iz područja 
društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelat-
nosti od važnosti za razvitak Općine, odnosno obavl-
jao je poslove iz područja fi nancija, računovodstva, 
te stručno administrativne, savjetodavne i tehničke 
poslovi bitni za rad općinskih tijela, te poslovi državne 
uprave koji su prenijeti na Općinu.

Također, tijekom prvih 6 mjeseci 2021. godine kao 
i prethodnih godina, JUO odnosno njegovi službenici 
kontinuirano su pružali stručnu i tehničku pomoć te 
drugu podršku u radu komunalnim poduzećima  Bu-
cavac d.o.o., Primošten odvodnja d.o.o., ustanovama 
Dječji vrtić Općine Primošten „Bosiljak“, Narodnoj 
knjižnici i čitaonici Dr. Ante Starčević 1912 te Tur-
ističkoj zajednici, sportskim društvima odnosno udru-
gama na području općine odnosno svim građanima s 
područja općine Primošten budući iste nemaju sav po-
treban stručni kadar.

Komunalni poslovi JUO Općine Primošten

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pri-
mošten zaposlena su 3 službenika koja su zadužena 
za komunalne poslove odnosno Savjetnik za pros-
torno planiranje, Viši stručni suradnik za komunalne 
poslove i informatiku te Referent komunalni redar na 
neodređeno vrijeme dok su na određeno vrijeme, tije-
kom turističke sezone zaposlena 2 referenta prometna 
redara. 

Budući komunalni redar ima završen program 
stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj os-
posobljenosti za upravljanje prometom te za poslove 
nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i 
parkiranih vozila koje izdaje Ministarstvo unutarnjih 
poslova RH), to isti  tijekom godine, do primanja u 
službu službenika – prometnih redara, na određeno 
vrijeme, obavlja i poslove prometnog redarstva.

Tijekom prvih šest mjeseci 2021. godine, izdano je: 

- 2  suglasnosti za razne manifestacije
- 9 suglasnosti za rad na javnoj površini 
- Komunalni redar na javnim površinama pod up-

ravljanjem općine, u odnosu na postavljene zahtjeve i 
sklopljene ugovore izašao je na teren te izvršio izm-
jeru i označavanje javne površine za 42 štekata, te 29 
površina oko štandova,

Izvješće za prometno redarstvo u periodu od 1.01. 
do 30.06.2021. godine odnosi se na:

- 144 obavijesti o počinjenom prekršaju
- 11 zahtjeva za dostavom podataka
- 0 prekršajnih naloga

U šestomjesečnom razdoblju također naplaćeno je 
37.760,27 kuna prekršajnih kazni.
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Također, tijekom rada u službi vrši se svakod-
nevna kontrola - obilazak javnih površina, obavlja se 
suradnja s komunalnim poduzećima Bucavac d.o.o. 
i Primošten odvodnja d.o.o te s drugim trgovačkim 
društvima odnosno obavlja se svakodnevni rad i ko-
munikacija sa strankama kako osobno tako i putem 
telefona i email-a.

Viši stručni suradnik za komunalne poslove i infor-
matiku, tijekom prvih 6 mjeseci 2021. godine izdao je 

- 37 Rješenja o komunalnoj naknadi
- 16 Rješenja o parkirnom mjestu
- 23 zapisnika o izvršenim radovima
- informatička podrška (AV programi, server, web 

stranica)
- postotak naplate komunalne naknade za prvo 

polugodište je 71 %
- obavljena je jesenska deratizacija te priprema za 

larvicidno tretiranje komaraca
- itd.

Također službenik za komunalne poslove, u okviru 
pravilnika o unutarnjem redu, vršio je nadzor i praćen-
je postupka uređivanja javnih putova te je pružao in-
formatičku podršku svim službenicima Općine Pri-
mošten kao i komunalnim poduzećima.

 
Prostorno planiranje JUO Općine Primošten

Izvješće za razdoblje prvih šest mjeseci 2020. go-
dine pregledom dokumentacije za navedeno razdoblje, 
utvrđeno je da je savjetnik za prostorno planiranje iz-
vršio slijedeće poslove odnosno. Pregledom, za nave-
deno razdoblje, obavljani su slijedeći poslovi i to:

A. Prostorno planiranje

U navedenom razdoblju donijete su:

- Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna UPU-a 
šireg područja naselja Primošten („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“ br. 02/21),

- Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna UPU-a 
ugostiteljsko-turističke zone Marina Lučica  („Službe-
ni vjesnik Općine Primošten“ br. 02/21)

U predmetnom razdoblju vršene su korekcije IX. 
izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine 
Primošten, nakon što je Ministarstvo uskratilo davan-
je suglasnosti. Navedene korekcije su poslane Minis-
tarstvu na razmatranje, sve u cilju dobivanja pozitiv-
nog mišljenja – suglasnosti. Jednako tako, korekcije su 
rađene i za UPU turistička zona Raduča.

B. Komunalni doprinos i legalizacija

U razdoblju od šest mjeseci tekuće godine donijeta 
su slijedeća rješenja:

- za komunalni doprinos u postupku legalizacije 
(14 kom.),

- za komunalni doprinos, novogradnja (17 kom.),
- za legalizaciju (Naknada za nezakonito zadrža-

vanje zgrada u prostoru) (kom. 1).

C. Obavijesti o namjeni

U navedenom razdoblju izdano je 58 Obavijesti o 
namjeni zemljišta, a putem e-maila za Poreznu upravu 
25 Obavijesti. 

D.  Ostali poslovi i zaduženja

Kako se svakodnevno odvija rad sa strankama, 
iako je uredovno radno vrijeme ponedjeljak, srijeda, 
petak od 8-14 sati, ured radi od 7-15 sati, što građani 
i koriste.

Svakodnevno se daju informacije putem telefon-
skih razgovora, e-mail poštom, pismeno putem pošte  
i usmeno.

Kako mi predstavljamo sponu između građana i 
javnih službi Primoštenu i Šibeniku (elektra, vodovod, 
T-com, policija, katastar, ured za prostorno uređenje i 
drugi), veći dio vremena se provede na objašnjavanju i 
davanju uputa strankama, na zahtjeve tih tijela.

Stoga možemo reći da svakodnevno obavimo više 
od 20-tak telefonskih razgovora, nekoliko odgovora 
putem e-maila, te poštom šaljemo potvrde (za legal-
izaciju stranci i Uredu za prostorno uređenje i gradn-
ju), razne suglasnosti i zahtjeve prema županijskim i 
državnim tijelima.  

 
Financijsko-računovodstveni poslovi JUO Općine 

Primošten

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten odnos-
no službenici koji se bave ovim dijelom posla odnosno 
dva Savjetnika za računovodstvo i fi nancije,  tijekom 
prvih 6 mjeseci pratili su ukupno fi nancijsko poslovan-
je općine Primošten, sudjelovali su u realizaciji ugov-
ora o kreditu Općine Primošten, pravovremeno pod-
nosili izvješća, zaprimali e račune, vodili blagajničko 
poslovanje, pratili stanje prihoda i rashoda  i drugo. 
Poslovi službenika utvrđeni su Pravilnikom o unutarn-
jem redu, propisima i aktima načelnika a karakterizira 
ih solidarnost i kolegijalnost u radu te međusobna po-
moć i podrška kako između službi tako i ustanova i 
poduzeća u sastavu Općine Primošten. 

Imovinsko-pravni poslovi JUO Općine Primošten

Sudski sporovi 

Tijekom 2021. godine pročelnik i službenici JUO 
izradili su za općinskog načelnika odnosno za općins-
ko vijeće više općih akata, izvješća, planova i analiza 
odnosno odgovora na službene dopis institucija RH. 
Pročelnik te Savjetnik za imovinsko pravne poslove 
kao sudjelovali je u sporovima u kojima je općina 
tužitelj, tuženik ili umješač odnosno stranka u sporu. 
Sporovi su se poglavito vodili kod Općinskog suda u 
Šibeniku, Općinskog suda u Splitu te Upravnog suda u 
Splitu odnosno Trgovačkog suda u Zagrebu. 
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Tijekom 2021. godine u sudskim sporovima iz-
rađeno je više podnesaka, tužbi, žalbi, upravnih tužbi 
i ostalog za općinu Primošten. Također, Pravna služ-
ba pružala je stručnu pomoć i podršku svim službama 
JUO Općine Primošten te obavljala svoje zadaće suk-
ladno pozitivnim propisima odnosno aktima općinsk-
og načelnika. Tijekom prvih 6 mjeseci nije bilo znača-
jnijih sudskih sporova, osim onih u kojima Općina 
redovito sudjeluje i koji su svi prikazani u prethodnim 
izvješćima.

Ugovori Općine Primošten 2021 godini

Evidencija ugovora podijeljena je na ugovorima 
o donaciji; sponzorstvu; jednostavnoj nabavi suklad-
no odredbama  Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“ broj 120/16), ugovore o korištenju javnih 
površina štandovi i štekati te su objavljeni i svi ostali 
ugovori koji se ne mogu podvesti pod navedene kate-
gorije. 

Pravna služba tijekom prve polovice 2021. godine 
izradila je i više ugovora odnosno provela posebne 
postupke, (javni natječaj za kupoprodaju nekretnina i 
sl.). Ugovori su objavljeni na internetskim stranicama 
općine www.primosten.hr

Nerazvrstane ceste Općine Primošten

Tijekom 2021. godine Pravna služba je također 
radila na postupku evidencije nerazvrstanih cesta na 
području općine Primošten, te u suradnji s Komu-
nalnom službom vršila nadzor nad istima. Općina je 
donijela i Oluku o  XII. Izmjena i dopuna odluke o 
nerazvrstanim cestama na području Općine Primošten, 
Klasa: 340- 09/16-01/1; Ur. broj: 2182/02-01/21-05, 
koja je objavljena u službenom vjensiku Općine Pri-
mošten br. 1/21 odnosno koordinirala rad geodetskih 
ureda sve vezano uz izmjenu. Općina je također 
započela postupak utvrđivanja popisa komunalne in-
frastrukture Općine Primošten.

U prvih šest mjeseci, donesene su i dvije odluke 
na Općinskom vijeću Općine Primošten, koje se tiču 
ukidanja statusa javnog dobra, te je donesena nova 
Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekret-
nina, KLASA: 320-01/21-01/01, URBROJ: 2182/02-
01-21-1.

Upravljanje pomorskim dobrom u 2021. godini 

Općina Primošten je Godišnjim planom upravljan-
ja pomorskim dobrom na području Općine Primošten 
za 2021. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
br. 1/21). Za provedbu mjera redovitog upravljanja 
pomorskim dobrom u smislu koristit će se sredstva u 
procijenjenom iznosu od 640.000,00 kuna. Sredstva 
osigurat će se iz izvornika od sredstva od naknada za 
koncesijska odobrenja na području Općine Primošten 
640.000,00 kuna. 

U 2021. godini Općina Primošten će poduzeti 
mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj 

uporabi i to održavanje i čišćenje plaža, za koje radove 
se planira utrošiti 200.000,00 kuna. Za rad Vijeća za 
davanje koncesijskog odobrenja predviđa se potrošiti 
15.300,00 kuna. Za kapitalna ulaganja/šetnica/pred-
viđa se potrošiti 600.000,00 kuna.

Vijeće za koncesijska odobrenja u 2021. godini 
odobrilo je ukupno 25  zahtjeva za izdavanje kon-
cesijskih odobrenja. Prihod od koncesijskih odobrenja 
izdanih u 2021. godini bit će prikazan u godišnjem iz-
vješću.

Tijekom 2021. godine nastavljen je postupak ut-
vrđivanja pomorskog dobra u Općini Primošten. 
Predstavnici općini članovi su Vijeća međutim brzi-
na utvrđivanja granice pomorskog dobra ovisi o radu 
županije odnosno Ministarstva. 

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti 

Za socijalni program u 2021. godini osigurano je 
325.500.00  kuna od toga je u prvih šest mjeseci re-
alizirano 416.323,36 kuna, od toga naknada za novo-
rođenče 61.823,36 kuna, pomoć teže bolesnik inval-
idnim osobama 5000,00 kuna, jednokratne novčane 
pomoći 2000,00 kuna te jednokratne novčane pomoći 
umirovljenicima 347.500,00 kuna. Ostale aktivnos-
ti koje su predviđene su pomoć za ogrjev, pomoć za 
podmirenje dijela troškova stanovanja, pomoć za pod-
mirenje troškova smještaja djece u D.V. Bosiljak.

Tijekom 2021. godine, tj. u prvoj polovici, postavl-
jeno je 13 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za 
novorođenče u iznosu od 5.000,00 kuna za svako di-
jete. Od 13 postavljenih zahtjeva, njih 10 je odobreno, 
3 zahtjeva su odbijena, ali su zato prihvaćena po dru-
goj osnovi u okviru aktivnosti - pomoći kućanstvima 
i domaćinstvima jer su se po odbijenome zahtjevu za 
naknadu za novorođenče podnositelji javljali za po-
moć u obliku pomoći kućanstvima i domaćinstvima. 

Sponzorstva i donacije Općine Primošten

Općina Primošten je u periodu od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2021. godine, kao poseban vid promicanja i u 
cilju podrške provedbe kvalitetnih projekata različitih 
udruga, klubova i pojedinaca, temeljem Odluka načel-
nika Općine Primošten sklopila više Ugovora o spon-
zorstvima, odnosno Ugovora o donacijama,. Prilikom 
fi nanciranja vodilo se računa da navedeni projekti zas-
tupaju interese građana Općine Primošten, bilo kroz 
direktno sudjelovanje u projektima ili pak članstvo u 
udrugama/klubovima, a u svim slučajevima prilikom 
donošenja Odluke kao primaran je postavljen interes 
Općine Primošten koja na ovaj način ima cilj poti-
cati podizanje kvalitete života i približavanja raznih 
projekata iz područja kulture, sporta i dr. svim mješt-
anima. Obzirom na navedeno, u nastavku se donosi 
prikaz svih Ugovora kojima su fi nancijska sredstva 
podijeljena u skladu s mogućnostima i iz razloga opra-
vdanosti fi nanciranja projekata navedenih u zamolbi 
svakog pojedinog primatelja donacije ili sponzorstva:
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- Karate klub Pirovac, Odluka o donaciji, KLASA: 
402-08/21-03/21, URBROJ: 2182/02-02-21-1 i Ugov-
or o donaciji  KLASA: 740-06/21-02/01, URBROJ: 
2182/02-02-21-1; iznos 1000,00 kuna

- Počasni bleiburški vod, Odluka o donaciji, KLA-
SA: 402-08/21-03/20, URBROJ: 740-06/21-02/90, 
URBROJ: 2182/02-02-21-1; iznos 1000,00 kuna

- HRM “Sv. Juraj”, Odluka o sponzorstvu, KLA-
SA: 402-08/21-02/02, URBROJ: 2182/02-02-21-1 i 
Ugovor o sponzorstvu, KLASA: 740-06/21-02/89, 
URRROJ: 2182/02-02-21-1; iznos 5000,00 kuna

- Udruga slijepih županije Šibensko-kninske, 
Odluka o donaciji, KLASA: 402-08/21-03/18, UR-
BROJ: 2182/02-02-21-2 i Ugovor o donaciji, KLASA: 
740-06/21-02/93, URBROJ: 2182/02-02-21-1; iznos 
1000,00 kuna

- Jedriličarski klub “Primošten”, Odluka o spon-
zorstvu, KLASA: 402-08/21-03/25, URBROJ: 
2182/02-02-21-2 i Ugovor o sponzorstvu KLASA: 
740-06/21-02/97, URBROJ: 2182/02-02-21-1; iznos 
5000,00 kuna

Sukladno zakonskim obvezama Općina je također 
fi nancirala rad Gorske službe spašavanja (HGSS) i 
Crvenog križa.

   
Javne površine

Na  području Primoštena prema službenim podaci-
ma  Jedinstvenog  upravnog  odjela  Općine, u 2021. 
godini na ime štandova sklopljeno je 34 ugovora  a za 
štekate  sklopljeno je 40 ugovora.

Civilna zaštita

Tijekom 2021. godine, općinski načelni Općine 
Primošten donio je Odluku o osnivanju stožera civilne 
zaštite Općine Primošten, KLASA: 833-02/21-02/01, 
URBROJ: 2182/02-02-21-01, od 16. srpnja 2021. go-
dine, dok su i dalje na snazi Smjernice za organizaciju 
i razvoj sustava civilne zaštite Općine Primošten od 
2020 do 2024 godine.

OSTALE AKTIVNOSTI NAČELNIKA

U ovom izvještajnom razdoblju obavljani su i dru-
gi razni poslovi koji nisu planirani a koje je trebalo 
napraviti u skladu sa zakonom i raznim drugim prop-
isima. Pripremljeno je i usvojeno više različitih akata.

Tijekom 2021. godine, Općina je pristupila daljn-
joj izradi registra imovine Općine Primošten odnosno 
registra komunalne infrastrukture te je izdana mono-
grafi ja Općine Primošten sa prikazom svih naselja u 
njezinim sastavu. Svaki mještanin Općine Primošten 
dobio je vlastiti primjerak monografi je. Također, u pr-
voj polovici godine 

Općinski načelnik održao je više radnih sastanaka 
s izrađivačem monografi je Općine Primošten, s in-
vestitorima MLBAY DEVELOPEMENT, pročelnici-
ma i službenicima upravnih odjela Županije Šibens-
ko-kninske te direktorima komunalnih poduzeća sve u 
svrhu rješavanja problema vezanih uz realizaciju pro-
jekata na području Općine Primošten i druga pitanja iz 
nadležnosti općine.

Općinski načelnik tijekom 2021. godine, također 
je sve aktualnosti vezane uz svoj rad prezentirao jav-
nosti i putem radijske emisije „Sridom u sridu“ na 
Ritam radiju – kontakt emisiji te je i dalje u periodu 
od ponedjeljka do petka od 09,00 sati do 15,00 sva-
kodnevno primao građane u svojem uredu te istima 
bio na raspolaganju, gostovao je live u više emisija na 
Televiziji Šibeni i redovito se odazivao medijima za 
davanje izjava.

Općina Primošten se ove godine pridružila i malo-
brojnim gradovima i općinama u Hrvatskoj koji su 
napravili velik iskorak u borbi protiv korupcije, nep-
otizma i neefi kasne javne potrošnje te namještenih 
javnih natječaja te je njezin proračun postao apsolutno 
transparentan. Nabavom aplikacije za transparentnost 
proračuna, javnost ima uvid u svaku pojedinačnu tran-
sakciju iz proračuna Općine, što podrazumijeva javni 
pristup svim podacima – kome je, kada, koliko i zašto 
isplaćen neki iznos, bilo da se radi o pravnim ili fi zičkim 
osobama, uključujući zaposlene u javnoj upravi. Aplik-
acija Vuka Vukovića prikazuje svaki račun, od malih 
troškova reprezentacije do velikih troškova za javnu 
nabavu i građevinskih radova. Primošten nabavom ove 
aplikacije postaje jedan od rijetkih uspješnih primjera 
potpune transparentnosti ne samo u Hrvatskoj nego i u 
Europu, a sve u cilju podizanja kvalitete rada općinske 
uprave i jačanja povjerenja građana, čime se i potiče 
kvalitetnija suradnja građana i lokalne vlasti. Općina 
Primošten ovime dostiže razinu transparentnosti kakva 
postoji u razvijenim demokracijama, potiče građane na 
aktivniju suradnju sa općinskom upravom u rješavanju 
problema, spriječava mogućnosti stranačkog kadrovi-
ranja, dodijeljivanja poslovam isplata iz proračuna po 
kriterijima političke ili rodbinske povezanosti i sl.

 
ZAKLJUČAK: 

U periodu koji je iza nas, Općina Primošten poka-
zala je sposobnost prilagođavanja situaciji, donošenju 
brzih i opravdanih odluka te razvoju osjećaja sigurnosti 
građana. Upravo je navedeno išlo i u prilog iznenađu-
juće dobre turističke sezone u Primoštenu. Podaci koji 
se nalaze u ovom izvješću nalaze se između ostalog 
i na internetskim stranicama općine u okviru drugih 
izvješća i evidencija pa su isti lako provjerljivi. 

KLASA: 023-01/21-02/1
UR.BROJ: 2182/02-02-21-1
Primošten, 01. rujna 2021.

OPĆINA PRIMOŠTEN
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OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________
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Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 

124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 37. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine 
Primošten broj 1/21 i 2/21) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj dana 9. 
rujna 2021.godine donosi:

ODLUKU 
o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

Članak 1.
Stanje na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 31.12.2020.godine utvrđena su 

kako slijedi:

Članak 2.
Višak primitaka od fi nancijske imovine u iznosu od 3.782.098,20 kuna raspodijeliti će se na pokriće manjka 

prihoda od nefi nancijske imovine.
Višak prihoda poslovanja će se raspodijeliti na pokriće manjka prihoda od nefi nancijske imovine u iznosu od 

19.549.752,98 kuna.
Slijedom navedenog, višak prihoda poslovanja nakon raspodijele iznosi 10.991.998,24 kuna, a na nuli su 

višak primitaka od fi nancijske imovine i manjak prihoda od nefi nancijske imovine.

Članak 3.
Nalaže se nadležnoj službi računovodstva da na temelju ove Odluke provede knjiženja na način da se:
1. Tereti višak primitaka od fi nancijske imovine na računu 92213 u iznosu od 3.782.098,20 kuna uz istovre-

meno odobrenje računa manjka prihoda od nefi nancijske imovine na računu 92222 za isti iznos.
2. Tereti višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu od 19.549.752,98 kuna uz istovremeno odobren-

je računa manjka prihoda od nefi nancijske imovine na računu 92222 za isti iznos.

KLASA:400-04/21-01/01
UR.BROJ:2182/02-01-21-1
Primošten ,9. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08,136/12,15/17) i članka 37. Statuta 

Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten broj, 1/21, 2/21) Općinsko vijeće Općine Primošten na 
svojoj 2..redovnoj sjednici održanoj  dana 9. rujna 2021.godine donosi:

ODLUKU 
o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna Općine Primošten 

za razdoblje od 01. 01. 2021. do 30. 06. 2021. godine

Broj računa Naziv računa Iznos u kunama 
92211 Višak prihoda poslovanja 30.541.751,22 
92213 Višak primitaka od financijske imovine 3.782.098,20 
92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 23.331.851,18 
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Članak 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine 

Primošten sadrži:
1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Izvještaj o zaduživanju
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jam-

stvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, ra-

shoda i izdataka

Članak 2.
Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 

razdoblje od 01.01.-30.06.2021. sastavni je dio ove 
odluke i nalazit se u cijelosti na web stranici Općine 
Primošten (www.primosten.hr) te kao takav predstavl-
ja njegov sastavni dio.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa:400-06/21-01/01
Ur. broj:2182/02-01-21-1
Primošten, 9. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju članka 10. stavka 3., članka 5. stavak 2., 

članka 7. stavka 1. Zakona o fi nanciranju političkih ak-
tivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne 
novine broj, 29/19,98/19), Proračuna Općine Pri-
mošten za 2021. godinu („Službeni vjesnik Općine 
Primošten” broj: 8/20), članka 37. Statuta Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“ 
broj:1/21 2/21) Općinsko vijeće Općine Primošten, na 
svojoj redovnoj 2. redovnoj  sjednici održanoj dana 9. 
rujna 2021. godine donosi:

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava za redovito 

godišnje fi nanciranja političkih stranaka  
zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Primošten za 2021. godinu

Članak 1. 
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redo-

vito godišnje fi nanciranje političkih stranaka članova 
predstavničkog tijela Općine Primošten izabranih, 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten 
(u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2021. godinu, 

na način da svakoj pojedinoj stranci odnosno vijećni-
ku predstavničkog tijela Općine Primošten izabranom  
konstituiranjem predstavničkog tijela pripadaju sredst-
va za navedeno fi nanciranje razmjerno broju članova u 
Općinskom vijeću a koja su kao takva osigurana u Pro-
računu Općine Primošten za 2021. godinu („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ broj: 8/20). 

Članak 2.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 

jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedi-
noj političkoj stranci odnosno vijećniku članu pred-
stavničkog tijela Općine Primošten, pripadaju sredstva 
razmjerno broju članova Općinskog vijeća u trenutku 
konstituiranja Općinskog vijeća. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci 
pripada pravo i na naknadu razmjerno broju izabranih 
članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola u 
visini od 10%. 

Članak 3.
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se 

mjesečni iznos sredstava od 987,65 kuna. Za svak-
og člana podzastupljenog spola utvrđuje se mjesečni 
iznos u visini od 1086,42 kune. 

Članak 4.
Političkim strankama ,članovima predstavničkog 

tijela Općine Primošten zastupljenim u Općinskom 
vijeću Općine Primošten, osigurana su sredstva u Pro-
računu Općine Primošten za 2021. godinu u ukupnom 
iznosu od 160 000,00 kuna ( slovima: sto šezdeset ti-
suća kuna).

Navedena sredstva raspoređuju se na način utvrđen 
u čl.3. st. 1 i 2. ove Odluke u iznosima

 - NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA za deset 
(10) vijećničkih mandata 30.814,74 kuna (od toga za 
četiri člana podzastupljenog spola – 4.354,68 kuna)

 - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA za 
dva (2) vijećnička mandata 6.222,21 (od toga za jed-
nog člana podzastupljenog spola –3.259,26 kuna)

 - MOST, DOMOVINSKI POKRET-DP-LOZA 
NEZAVISNA LISTA-LOZA za jedan (1) vijećnički 
mandat 987,65 kuna.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuje, Jedin-
stveni upravni odjel Općine Primošten, na prethodno 
dostavljeni žiro račun političkih stranaka  zastupljenih 
u Općinskom vijeću Općine Primošten. 

Sredstva se doznačuju tromjesečni u  2021. godine. 

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ .
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važi-

ti  Odluka o raspoređivanju sredstava za fi nanciran-
je političkih stranaka i nezavisnog vijećnika pred-
stavničkog tijela Općine Primošten izabranih s liste 
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 
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Primošten za 2021. godinu objavljena u broju Služben-
og vjesnika Općine Primošten  1/21 .

Klasa: 402-08/21-01/02 
Ur. broj: 2182/02-01-21-1 
Primošten, 9. rujna 2021. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

45
Na temelju članka 18. st.1 i 4. Pravilnika o polu-

godišnjem i  godišnjem izvještaju o izvršenju proraču-
na (Narodne novine , broj 24/13,102/17) članka 37. 
Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine 
Primošten broj, 1/21,2/21 ) Općinsko vijeće Općine 
Primošten na svojoj 25.redovnoj sjednici Općinskog 
vijeća održanoj dana 9. rujna 2021. godine donosi

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju godišnjeg fi nancijskog 

izvješća o poslovanju
„Dječjeg vrtića Općine Primošten” za 2020.

1.Prihvaća  se Godišnje fi nancijsko izvješće o poslo-
vanju „Dječjeg vrtića  Općine Primošten“ za 2021. go-
dinu ;KLASA:400-05/21-03/01,UR.BROJ:314-21-1 
od 22.veljače 2021. godine ,zaprimljeni pod rednim 
brojem pošiljke 527. i 527.koje je kao takvo podnijeto 
predstavničkom tijelu  na znanje.

2.Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ovog Zaključ-
ka i kao takvo nalazi se u privitku istog.

3.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošen-
ja i objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Pri-
mošten“

KLASA:402-08/21-01/02
UR.BROJ:2182/02-01-21-1
Primošten,9. rujan 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

46
Na temelju članka 18. st.1 i 4. Pravilnika o polu-

godišnjem i  godišnjem izvještaju o izvršenju proraču-
na (Narodne novine, broj 24/13, 102/17) članka 37. 
Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine 

Primošten broj, 1/21, 2/21) Općinsko vijeće Općine 
Primošten na svojoj 2.redovnoj sjednici Općinskog vi-
jeća održanoj dana 9. rujna 2021. godine donosi

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Polugodišnjeg fi nancijskog 

izvješća o poslovanju
„Dječjeg vrtića Općine Primošten” za 2021.

1. Prihvaća se Polugodišnje fi nancijsko izvješće 
o poslovanju „ Dječjeg vrtića  Općine Primošten“ za 
2021. godinu ; KLASA:601-02/20-03/01, UR.BRO-
JA: 314-20-11 od 12.veljače 2021. godine, zapriml-
jeno na protokol Općine Primošten koje je kao takvo 
podnijeto predstavničkom tijelu  na znanje.

2. Izvješće iz članka 1. sastavni je dio ovog Zakl-
jučka i kao takvo nalazi se u privitku istog.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošen-
ja i objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Pri-
mošten“

KLASA:402-08/21-01/02
UR.BROJA:2182/02-01-20-1
Primošten, 9. rujan 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

47
Na temelju  članka 37. Statuta Općine Primošten 

(Službeni vjesnik Općine Primošten broj, 1/21, 2/21) 
Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 2. redov-
noj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 9. rujna 
2021. godine donosi

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  Financijskog izvješća 

DVD-a  za 2020.

1. Općinsko vijeće Općine Primošten prihvaća Fi-
nancijsko izviješće DVD-a za 2020. godinu zapriml-
jen pod brojem KLASA: 400-09/21-03/02, UR.BROJ: 
366-21-1 od 3. ožujka 2021. broj protokola 613.

2. Izvješća iz članka 1. sastavni su dio ovog Zakl-
jučka i kao takvo nalazi se u privitku istog i sačinjava-
ju njegov sastavni dio.

3.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošen-
ja i objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Pri-
mošten“
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KLASA:402-07/21-01/02
UR.BROJ:2182/02-01-21-1
Primošten, 9. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

48
Na temelju članka 6. Uredbe o postupku davan-

ja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 
(„Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) 
i članka 37. Statuta Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ br. 1/21 i 2/21), Općinsko 
vijeće Općine Primošten na svojoj 2. sjednici održanoj 
dana  9. rujna 2021. u Primoštenu, donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE
Rješenja o imenovanju članova 

Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
Općine Primošten

1. Mijenja se toč. 1. b) Rješenja o imenovanju čla-
nova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 
6/18 i 1/19) na način da se kao predstavnik Općine 
Primošten, umjesto Jerko Prgin, imenuje Jere Gracin.

2.  Svi ostali dijelovi Rješenja iz toč. 1. ove izmjene 
i dopune ostaju neizmijenjeni.

3. Ova izmjena i dopuna stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 
Primošten.“

KLASA: 934-01/18-01/1
URBROJ: 2182/02-01-21-2
Primošten, 9. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

49
Na temelju čl.43 a .Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj samoupravi (Narodne novine, broj,33/0
1,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,1
9/13-pročišćen tekst,137/15, 123/17,98/19, 144/20) i 
članka 37. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik 
Općine Primošten 1/21, 2/21) Općinsko vijeće općine 
Primošten  na svojoj 2. sjednici održanoj dana  9. rujna 
2021. godine donosi

ODLUKU 
o imenovanju privremene zamjenice 

načelnika Općine Primošten u slučaju duže 
spriječenosti u obnašanju dužnosti načelnika

1. Općinski načelnik Općine Primošten za privre-
menu zamjenicu načelnika Općine Primošten imenuje 
Ivanu Huljev vijećnicu u Općinskom vijeću Općine 
Primošten .

2. Privremena zamjenica imenuje se za slučaj duže 
spriječenosti u obavljanja dužnosti općinskog načel-
nika u  Općine Primošten  zbog teže bolesti ili nekih 
drugih opravdanih razloga.

3. Institut privremene zamjenice načelnika Općine 
Primošten aktivirat će s u slučaju potrebe, pri čemu će 
se obavijesti Općinsko vijeće Općine Primošten.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten. 

  
KLASA:119-01/21-01/07
UR.BROJ:2182/02-01-21-1
Primošten,9. rujna 2021. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

50
Na temelju čl.71.Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj samoupravi (Narodne novine, broj,33/0
1,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,1
9/13-pročišćen tekst,137/15, 123/17,98/19, 144/20) te 
članka 63. Zakona o proračunu (87/08, 136/12, 15/15) 
i članka 37. Statuta Općine Primošten (Službeni 
vjesnik Općine Primošten broj, 1/21,2/21 ) Općinsko 
vijeće Općine Primošten na svojoj 2. redovnoj sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 9. rujna 2021. godine 
donosi

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje  

Financijskog izvješća o poslovanju
Komunalnog poduzeća „Bucavac”  d.o.o.

za 2020.

1. Općinsko vijeće Općine Primošten prima na 
znanje  Odluku o utvrđivanju godišnjeg fi nancijsk-
og izvješća o poslovanju  Komunalnog poduzeća 
„Bucavac“ d.o.o. Općine Primošten za 2020. godi-
nu i Odluku o raspodjeli dobitka za 2020. godinu, 
pod poslovnim brojem; Klasa: 400-09/21-03/04, 
Ur.broj:379-21-1 od  1. rujna 2021. godine, zaprimlje-
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ni pod rednim brojem pošiljke 1992. koje je kao takvo 
podnijeto predstavničkom tijelu  na znanje.

 
2. Izvješća iz članka 1. sastavni su dio ovog Zak lju-

čka i kao takvo nalazi se u privitku istog i sačinjavaju 
njegov sastavni dio.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošen-
ja i objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Pri-
mošten“

Klasa: 402-07/21-01/01
Ur.broj: 2182/02-01-21-1
Primošten, 9. rujna  2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

51
Na temelju čl.71.Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj samoupravi (Narodne novine, broj,33/0
1,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,1
9/13-pročišćen tekst,137/15, 123/17,98/19, 144/20) te 
članka 63. Zakona o proračunu (87/08, 136/12, 15/15) 
i članka 37. Statuta Općine Primošten (Službeni 
vjesnik Općine Primošten broj, 1/21,2/21 ) Općinsko 
vijeće Općine Primošten na svojoj 2.redovnoj sjednici 
Općinskog vijeća održanoj dana 9.rujna 2021. godine 
donosi

ZAKLJUČAK 
o primanju na znanje  Financijskog izvješća 

o poslovanju Komunalnog poduzeća 
„Primošten odvodnja”  d.o.o.  za 2020.

1. Općinsko vijeće Općine Primošten prima na 
znanje  fi nancijskog izvješća o poslovanju  Komunal-
nog poduzeća „Primošten odvodnja” d.o.o. Općine 
Primošten za 2020. godinu od neovisnog revizora, pod 
poslovnim brojem; Klasa: 400-09/21-03/05, Ur.broj: 
374-21-1 od 2. rujna 2021.godine, zaprimljeni pod 
rednim brojem pošiljke 1999. koje je kao takvo podni-
jeto predstavničkom tijelu na znanje.

 
2. Izvješća iz članka 1. sastavni su dio ovog Zaklju-

čka i kao takvo nalazi se u privitku istog i sačinjavaju 
njegov sastavni dio.

3.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošen-
ja i objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Pri-
mošten“

Klasa:402-07/21-01/01
Ur.broj:2182/02-01-21-1
Primošten, 9.rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

52
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi 

(Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 
16/17, 130/17, 64/20, 138/20) i članka 37. Statu-
ta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Pri-
mošten, 1/21,2/21), Općinsko vijeće Općine Primošten 
na svojoj 2. sjednici održanoj dana 9. rujna 2021. go-
dine, donosi

O D L U K U
o socijalnoj skrbi na području 

Općine Primošten

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se prava i pomoći u sus-

tavu socijalne skrbi koje osigurava Općina Primošten 
(u daljnjem tekstu: Općina) propisana Zakonom o so-
cijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), korisnici so-
cijalne skrbi, uvjeti i način, te postupak za ostvarivanje 
tih prava i pomoći.

Članak 2.
Poslove u vezi s ostvarivanjem prava iz socijalne 

skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni 
upravni odjel Općine Primošten (u daljnjem tekstu: 
Upravni odjel), ukoliko ovom Odlukom nije drukčije 
određeno.

Članak 3.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom i 

Programom javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine 
Primošten  ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je 
Zakonom ili drugim propisom utvrđeno da se ta prava 
ostvaruju na teret Republike Hrvatske, Šibensko-knin-
ske županije te drugih pravnih ili fi zičkih osoba.

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlu-
kom osiguravaju se u Proračunu Općine sukladno 
proračunskim mogućnostima za tekuću godinu, a ra-
spoređuju se Programom javnih potreba u socijalnoj 
zaštiti kojeg donosi Općinsko vijeće za svaku godinu.

Članak 4.
Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava 

utvrđenih ovom Odlukom, odnosno pružanje usluga ili 
dijela usluga korisnicima prava iz ove Odluke, Općina 
može povjeriti i nekoj drugoj pravnoj ili fi zičkoj osobi 
ovlaštenoj za obavljanje tih poslova na temelju poseb-
nog Ugovora. 

U slučaju da Općina daje pomoć pravnoj ili fi zičkoj 
osobi za provedbu određenog Programa iz socijalne 
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skrbi Općina u pravilu sklapa s istim Ugovor o reguli-
ranju međusobnih prava i obveza.

Broj korisnika koji mogu ostvariti prava iz socijalne 
skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen 
ovisno o stanju sredstava Proračuna Općine, osim u 
slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je 
Općina obvezna.

Članak 5. 
Izraze koji se koriste u ovoj Odluci imaju rodno 

značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili 
ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i 
ženski rod.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sl-
jedeće značenje:

1. Samac je osoba koja živi sama.
2. Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica oso-

ba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez 
obzira na srodstvo.

3. Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvan-
bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, 
privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga 
zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi 
u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redo-
vitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine 
života.

4. Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za 
svoje dijete i uzdržava ga.

5. Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine di-
jete, odnosno djeca i jedan roditelj.

6. Dijete je osoba do navršenih osamnaest godina 
života.

7. Izvanbračna zajednica je životna zajednica neu-
dane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava 
uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju 
obiteljski odnosi.

8. Mlađa punoljetna osoba je osoba koja je navrši-
la osamnaest, a nije navršila dvadeset i jednu godinu 
života.

9. Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugo-
trajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna 
oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim pre-
prekama mogu sprječavati njezino puno i učinkovito 
sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s oso-
bama bez invaliditeta.

10. Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje 
zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govo-
rno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu 
podršku za učenje i razvoj, kako bi ostvarilo najbolji 
mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost.

11. Starija osoba je osoba u dobi od 65 i više godina 
života.

12. Osoba potpuno nesposobna za rad je osoba star-
ija od 65 godina života, dijete do navršene 15. godine 
života i osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena 
prema posebnim propisima, ako ovim Zakonom nije 
drukčije određeno.

13. Beskućnik je osoba koja nema gdje stanovati, 
boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije namijen-
jeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla 
podmiriti potrebu stanovanja.

14. Osnovne životne potrebe su: prehrana, sm-
ještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe. Os-
novne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i 
potrebe koje proizlaze iz njihovog razvoja i odrastan-
ja te odgoja i obrazovanja. Osnovne životne potrebe 
djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invalid-
itetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz 
njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta.

15. Primatelj usluge je korisnik prava na socijalne 
usluge u smislu članka 21. ovoga Zakona te druga 
fi zička osoba, obitelj ili kućanstvo kojem se pružaju 
socijalne usluge izvan mreže.

16. Imovinsko stanje čine prihod i imovina samca 
ili članova kućanstva.

17. Prihodom se smatraju sva novčana sredst-
va ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od 
imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak 
od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) ostvare-
na u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o 
oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog 
poreza i prireza.

18. Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, 
imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj 
valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim 
računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, di-
onice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osig-
uranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu. 
Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih 
branitelja koje potječu po osnovi statusa hrvatskog 
ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa 
člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.
Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: 

korisnik) određen je Zakonom i ovom Odlukom. 
(1) Korisnici socijalne skrbi su:
– samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sred-

stava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu 
ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od 
imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način

– dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditel-
jske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obitel-
jskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgo-
vanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i 
mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, 
dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog 
prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle os-
obe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete stra-
ni državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike 
Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe 
koja je odgovorna skrbiti o njemu

– trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana 
života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta 
za život

– obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili dru-
gih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili 
druga podrška

– odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mo-
gućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
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– odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja 
te žrtva trgovanja ljudima

– osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može sa-
mostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama

– osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i 
drugim oblicima ovisnosti

– beskućnik
– druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane 

Zakonom.

Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđenih 
ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljani-
ma koji imaju prebivalište na području Općine.

Samo iznimno se prava propisan ovom Odlukom 
mogu privremeno odobriti osobama koje nemaju pre-
bivalište na području Općine, te stranim državljani-
ma i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom 
odnosno trajnim nastanjenjem na području Općine Pri-
mošten ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima 
se našla.

Članak 7.
Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđena 

ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu 
niti nasljeđivati.

Ukoliko korisnik ili članovi kućanstva imaju du-
govanje prema Općini s bilo koje osnove, Općina im 
može uskratiti zahtijevano pravo.

Korisnik socijalne skrbi može ostvariti istovreme-
no i više pojedinačnih prava odnosno oblika socijalne 
pomoći, ukoliko njihovo istovremeno ostvarivanje nije 
proturječno svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno 
ili ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

III. PRAVA I POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 13.
Korisnici socijalne skrbi mogu temeljem i na način 

defi niran ovom Odlukom ostvariti slijedeća prava i po-
moći iz socijalne skrbi Općine:

1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva,
3. Jednokratna pomoć,
4. Potpora za novorođeno dijete,
5. Ostali oblici pomoći
Korisnik može ostvariti više pojedinačnih prava i 

pomoći iz stavka 1. ovog članka, ako njihovo istovre-
meno ostvarivanje nije u suprotnosti s odredbama ove 
Odluke i svrsi kojoj je ostvarivanje prava namijenjeno.

1. Naknada za troškove stanovanja

Članak 14.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose 

se na najamninu, komunalnu naknadu, naknadu za 
uređenje voda, naknadu za električnu energiju, odvoz 
smeća, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u 
skladu s posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje 
se korisniku zajamčene minimalne naknade   do iznosa 
polovice iznosa zajamčene minimalne naknade.

Naknada za troškove stanovanja može se odobri-
ti u novcu izravno korisniku ili na način da Općina 
djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj 
pravnoj ili fi zičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Članak 15.
Postupak za ostvarivanje naknade za troškove sta-

novanja pokreće se podnošenjem zahtjeva  Jedinstven-
om  Upravnom odjelu.  Iznimno,  Jedinstveni Upravni 
odjel može pokrenuti postupak i po  službenoj dužnos-
ti kada utvrdi ili sazna da je radi zaštite interesa osobe 
potrebno pokrenuti postupak.

Članak 16.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za 
troškove stanovanja, korisnik je dužan dostaviti Jedin-
stvenom upravnom odjelu:

- Rješenje centra za socijalnu skrb o priznanju pra-
va na zajamčenu minimalnu naknadu,

- preslik osobne iskaznice,
a po potrebi i druge isprave i dokaze na zahtjev 

službenika Jedinstvenog upravnog odjela, mjero-
davnih za odlučivanje o zahtjevu.

Članak 17.
Jedinstveni upravni odjel o zahtjevu iz članka 15. 

odlučuje Rješenjem, protiv kojeg je dopuštena žal-
ba nadležnom Upravnom odjelu Šibensko-kninske 
županije.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

2. Naknada za troškove ogrjeva

Članak 18.
Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene mini-

malne naknade koji se grije na drva priznaje se pra-
vo na troškove ogrjeva na način propisan odlukom 
Šibensko-kninske županije.

Postupak podnošenja zahtjeva i način isplate 
određuje nadležni upravni odjel Šibensko-kninske 
županije.

3. Jednokratna pomoć

Članak 19.
Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili 

obitelji koji zbog posebno teškog trenutačnog stanja 
ili zbog teških okolnosti (bolest ili smrt člana obitel-
ji, elementarne nepogode, materijalne nepogode iza-
zvane požarom, nesrećom ili sl., nedostatak prihoda 
za osnovne životne potrebe i dr.) nisu u mogućnosti 
djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne 
potrebe.

Članak 20.
Postupak za dodjelu jednokratne pomoći pokreće 

se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti kada 
Jedinstveni Upravni odjel utvrdi ili sazna da je radi 
zaštite interesa osobe potrebno pokrenuti postupak.

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti doku-
mentaciju i dokaze o postojanju potrebe za odobravan-
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je jednokratne pomoći i visini iznosa kojim se potreba 
može podmiriti.

Istom korisniku odnosno kućanstvu jednokratna 
novčana pomoć odobrava se u pravilu jednom godišn-
je.

 
Članak 21.

O priznavanju prava i visini jednokratne pomoći 
Jedinstveni Upravni odjel donosi Rješenje protiv ko-
jeg je dopuštena žalba, koja se podnosi  Općinskom 
načelniku.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 22.
Jednokratna naknada odobrava se u novcu, a iznim-

no, ako postoji vjerojatnost da se novčanom isplatom 
ne bi ostvarila svrha naknade, isplata se može zamijen-
iti prikladnom isplatom u naravi ili uslugama.

4. Potpora za novorođeno dijete

Članak 21.
Novčanu potporu za novorođeno dijete ostvaruju 

jedan od roditelja/posvojitelja ili skrbnika koji ima hr-
vatsko državljanstvo i prebivalište na području Općine 
Primošten pod uvjetima propisanim posebnom Odlu-
kom o jednokratnoj naknadi za novorođenu djecu 
Općine Primošten.

Način ostvarivanja prava i visina potpore za nov-
orođeno dijete utvrđeno je Odlukom o jednokratnoj 
naknadi za novorođenu djecu Općine Primošten.

5. Ostali oblici pomoći

Članak 22.
Općinski načelnik može odobriti i ostale oblike po-

moći kao što su: novčana pomoć studentima i učenici-
ma, novčana pomoć umirovljenicima i socijalno 
ugroženim osobama, poklon paketi djeci za Božićne 
blagdane, pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 
socijalno ugroženima , pomoć teže bolesnim i inval-
idnim osobama kod nabavke lijekova ili opreme, po-
moć za podmirenje troškova smještaja djece u Dječjim 
vrtićima Općine Primošten  D.V. „Bosiljak“, te ostale 
slične pomoći.

    
Članak 23. 

Postupak za dodjelu jednokratne pomoći pokreće 
se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti kada  
Jedinstveni Upravni odjel utvrdi ili sazna da je radi 
zaštite interesa osobe potrebno pokrenuti postupak.

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti doku-
mentaciju i dokaze o postojanju potrebe za odobra-
vanje pomoći i visinu  iznosa kojim se potreba može 
podmiriti.

Članak 24. 
O priznavanju prava i visini jednokratne pomoći 

Jedinstveni Upravni odjel donosi Rješenje protiv ko-
jeg je dopuštena žalba, koja se podnosi  Općinskom 
načelniku.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

IV. UVJETI ZA OSTVARIVANJA PRAVA IZ SO-
CIJALNE SKRBI

Članak 25.
Postupak za ostvarivanje prava i pomoći iz ove 

odluke, ako ovom odlukom nije drugačije određeno 
pokreće se na zahtjev stranke. 

Iznimno, Jedinstveni Upravni odjel može pokrenu-
ti postupak po službenoj dužnosti kad utvrdi ili sazna 
da je s obzirom na postojeće činjenično stanje radi zaš-
tite stranke, potrebno pokrenuti takav postupak.

    
Članak 26.

Jedinstveni Upravni odjel može odlučiti da se 
posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti o ko-
jima ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava i pomoći 
provođenjem očevida na adresi stanovanja podnositel-
ja zahtjeva odnosno korisnika ili na drugi odgovara-
jući način.

Članak 27.
O zahtjevu za ostvarivanje prava i pomoći Jedinst-

veni upravni odjel odlučuje rješenjem, ukoliko ovom  
odlukom nije drugačije uređeno.

 O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja Jedinst-
venog upravnog odjela odlučuje  Općinski načelnik, 
osim o žalbi protiv prvostupanjskog rješenja Jedinst-
venog upravnog odjela kojim se odlučuje o pravo na 
naknadu za troškove stanovanja,  o kojoj odlučuje na-
dležno upravno tijelo Šibensko-kninske županije.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 28.
Korisnik kojem je priznato pravo na ostvarivanje 

prava i pomoći, dužan je  Jedinstvenom upravnom 
odjelu pravodobno prijaviti svaku promjenu činjenica 
i okolnosti koje utječu na daljnje ostvarivanje prava i 
pomoći ili opseg prava i pomoći u roku osam (8) dana 
od dana nastanka promjene.

Jedinstveni upravni odjel povremeno preispituje 
činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava 
i pomoći utvrđenih ovom Odlukom te ukoliko su se 
iste promijenile donosi novo rješenje.

Članak 29.
Korisnik koji je ostvario pravo ili pomoć iz ove 

Odluke, dužan je vratiti neosnovano primljenu nakna-
du, odnosno pomoć ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za 
koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da 
su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupra-
van način ostvario pravo ili pomoć koje mu ne pripada,

- ostvario pravo ili pomoć zbog toga što on ili 
njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na 
gubitak ili opseg prava i pomoći za koju je on odnosno 
njegov skrbnik znao ili je morao znati.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.
Postupci za ostvarivanje prava započeti prije poč-

etka primjene ove Odluke dovršit će se po odredbama 
ove Odluke.
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Članak 31.
Korisnik koji je ostvario neko od socijalnih prava priznatih na osnovi i pod uvjetima Odluke o socijalnoj skrbi 

na području Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten broj 2/13), ostvaruje priznata prava i nakon 
stupanja na snagu ove Odluke, sve dok nadležno upravno tijelo rješenjem ne utvrdi ispunjava li korisnik uvjete 
za ostvarenje prava na osnovi ove Odluke.

Članak 32.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Primošten 

(Službeni vjesnik Općine Primošten, broj 2/13).

Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA:550-01/21-01/01
URBROJ :2182/02-02-01-1 
Primošten, 9. rujna 2021. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten” broj 1/21 i 2/21) 

Općinsko vijeće Općine Primošten na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 9. rujna 2021. godine donosi 

O D L U K U
o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu za područje Grada Šibenika te 

Općina Bilice, Marina, Primošten i Rogoznica

Članak 1.
U svrhu implementacije CLLD Programa u Republici Hrvatskoj, Općina Primošten je ovom Odlukom sug-

lasna sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu koja će obuhvatiti područje grada 
Šibenika te općina Bilice, Marina, Primošten i Rogoznica (u daljnjem tekstu: FLAG), kao jedan od suosnivača, a 
koja se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ukupnog razvoja područja FLAG-a.

Članak 2.
Za imenovanje predstavnika u skupštini FLAG-a zadužuje se općinski načelnik Općine Primošten.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.

KLASA: 910-01/21-01/01
URBROJ: 2182/02-01-21-1
Primošten, 9. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/21 i 2/21), 

Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 2. sjednici održanoj dana 9. rujna 2021. godine donosi:
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 ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Sporazum između Općine Primošten i Rock d.o.o.

1. Daje se suglasnost na Sporazum sklopljen između Općine Primošten i Rock d.o.o. u svezi obročnog plaćan-
ja komunalnog doprinosa sklopljen dana 01. srpnja 2021. godine KLASA: 740-06/21-02/88, URBROJ: 2182/02-
02-21-1 po Rješenju Općine Primošten Jedinstveni upravni odjel, KLASA: UP/I-361-03/21-03/02, URBROJ: 
2182/02-03/08-21-02 od dana 19. siječnja 2021. godine.

2. Sporazum iz čl. 1. sastavni je dio ovog Zaključka i kao takav nalazi se u privitku istog.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od stupanja na snagu Sporazuma iz čl. 
1. ove Odluke.

4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 740-06/21-01/88
URBROJ: 2182/02-01-21-2
Primošten. 9.rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju čl. 9. st. 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ br. 54/88), članka 37. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten br. 1/21, 2/21), Općinsko vijeće Općine Primošten, na Prijedlog Komisije 
za imenovanja i preimenovanja ulica Općine Primošten od dana 03. rujna 2021. godine, na svojoj 2. redovnoj 
sjednici održanoj dana  9. rujna  2021. godine, donosi:

ODLUKU 
o imenovanju ulice na području Općine Primošten

Članak 1.
Pobrojane katastarske čestice u k.o. Primošten kako slijedi: 
- dio katastarske čestice 19700, odnosno magistrale i to od čestice zemlje 679/13 odnosno 679/12 na istoku 

do čestice zgrade *1336 odnosno čestice zemlje 774/3 na zapadu.
- sve ulice i uličice omeđene sa jedne strane sa magistralom odnosno česticom 19700 i sa druge strane sa 

česticama: 774/2, 803/11, *1412, 803/42, 803/149, 803/150, 803/34, *1663, 803/155, 803/156, 803/171, *1440, 
803/169, 803/60, 803/158, 19666/4, *1601, 803/137, 804/1, *1575, 804/16, 804/7, 819/26, 819/25 i 815/2, 
imenuju se ulicom Dalmatinska ulica.

Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je:
Grafi čki prilog s prikazom trase ceste označeno crvenom odnosno žutom bojom.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“, a njez-

inim stupanjem na snagu prestaje važiti odluka o imenovanju ulice Dalmatinska ulica koja je već bila na snazi.

KLASA: 023-01/21-01/3
URBROJ: 2182/02-01-21-2
Primošten, 9. rujna 2021. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju čl. 9. st. 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ br. 54/88), članka 37. Statuta Općine Primošten 

(„Narodne novine“ br. 1/21 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Primošten, na Prijedlog Komisije za imenovanja i 
preimenovanja ulica Općine Primošten od dana 03. rujna 2021. godine, na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj 
dana 9. rujna 2021. godine, donosi:

ODLUKE 
o imenovanju ulice na području Općine Primošten

Članak 1.
Pobrojane katastarske čestice kako slijedi:
- dijelovi: k.č.br. 11710/5, 19641/3, 11675/5, 19641/3, 11710/13, sve k.o. Primošten, sve k.o. Primošten, na 

pripadajućem grafi čkom izvatku označen crvenom bojom, imenuju se kao ulica: NC 101.

Članak 2.
Put je u naravi dio čestice 11710/5, te čestice 19641/3, sve k.o. Primošten. NC 101 počinje na mjestu gdje 

ulica Krčulj Gracini pružajući se u smjeru istoka, odnosno naselja Široke prođe česticu 11675/5, k.o. Primošten. 
NC 101 se pruža u smjeru zapada česticom 19641/3 k.o. Primošten, te kasnije prelazi u česticu 11710/5 k.o. Pri-
mošten koja se nastavlja i završava kao i sam put – NC 101 do čestice zemlje 11710/13 k.o. Primošten.

Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je:
Grafi čki prilog s prikazom trase ceste označeno crvenom bojom.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 023-01/21-01/1
URBROJ: 2182/02-01-21-2
Primošten, 9. rujna 2021. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

____________________
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Na temelju čl. 9. st. 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ br. 54/88), članka 37. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/21 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Primošten, na Prijedlog Komisije 
za imenovanja i preimenovanja ulica Općine Primošten od dana 03. rujna 2021. godine, na svojoj  2. redovnoj  
sjednici održanoj dana 9. rujna 2021. godine, donosi:

ODLUKA 
o imenovanju ulice na području Općine Primošten

Članak 1.
Pobrojane katastarske čestice kako slijedi:
- dijelovi k.č.br. 14051, 14052/2, 14052/24, 14052/23, 14052/22, 14052/3, 14052/4 i 14306/1, sve k.o. Pri-

mošten, imenuju se kao ulica - NC 102.

Članak 2.
NC 102 u naravi predstavlja dio čestica zemlje 14051, 14052/2, 14052/24, 14052/23, 14052/22, 14052/3, 

14052/4 i 14306/1, sve k.o. Primošten. NC 102 počinje na mjestu gdje cesta koja ide od naselja Prhovo prema Pri-
moštenu označena kao katastarska čestica 19658 k.o. Primošten prolazi put koji dolazi iz smjera zaseoka Furčićevi 
kat. čest. 19649 k.o. Primošten. NC 102 pruža se u smjeru jugozapada i počinje katastarskom česticom 14051 k.o. 
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Primošten, te kasnije prelazi u rubne dijelove čestica 14052/2, 14052/24, 14052/23, 14052/22, 14052/3, 14052/4 
i 14306/1. NC 102 skoro cijelim svojim dijelom pruža se uz sjeverozapadni rub čestice 14051 k.o. Primošten. NC 
102 završava kada se pružajući se u navedenom smjeru dođe do čestice zemlje 19649 k.o Primošten.

Članak 3.
Sastavni dio ove Odluke je:
Grafi čki prilog s prikazom trase ceste označeno crvenom bojom.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 023-01/21-01/2
URBROJ: 2182/02-01-21-2
Primošten, 9. rujna 2021. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

____________________
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Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 73/00, 

114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 37. Statuta Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ br. 1/21 i 2/21) i članka 103. st. 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 
22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 2. redovnoj sjednici održanoj 
dana 9. rujna 2021 godine donijelo je:

IZMJENU I DOPUNU 
Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 19613 k.o. Primošten

Članak 1.
Ovom izmjenom i dopunom uređuje se pravni status nekretnine čest. zem. 19613/2, zk. ul. 6986, k.o. Pri-

mošten (čl. 2. ranije Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na čest. zem. 19613 k.o. Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ br. 8/19) defi nirane kao dio nekretnine čest. zem. 19613 k.o. Primošten, u površini od 
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ukupno 45 m2, koji dio je prema geodetskom snimku 
ovlaštenog inženjera geodezije Slavena Lambaša dipl. 
inž. geod., omeđen slovima: D-E-F-G-H-L-D.

Naime, provedbom parcelacije na predmetnome di-
jelu nekretnine čest. zem. 19613 k.o. Primošten, novo-
formirana nekretnina dobila je novu oznaku 19613/2 
k.o. Primošten, pa se ta nova činjenica uređuje ovom 
izmjenom i dopunom.

Članak 2.
Mijenja se i dopunjuje se čl. 1. Odluke o ukidan-

ju statusa javnog dobra na čest. zem. 19613 k.o. Pri-
mošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 
8/19) na način da isti sada glasi: „Nekretnina zemljiš-
noknjižne oznake čest. zem. 19613/2 zk. ul. 6986 k.o. 
Primošten, upisana je pri zemljišno-knjižnom odjelu 
Općinskog suda u Šibeniku kao pašnjak površine 17 
m2, dok je kao nositelj prava vlasništva upisano: jav-
no dobro u općoj upotrebi - Općina Primošten, OIB: 
16878804200.“

Članak 3.
Mijenja se i dopunjuje čl. 2. Odluke iz čl. 1. ove 

izmjene i dopune na način da isti sada glasi: „Prihvaća 
se prijedlog Morisa Sepić od dana 23. siječnja 2019. 
godine, pa Općinsko vijeće Općine Primošten ukida 
status javnog dobra na čest. zem. 19613/2, zk. ul. 6986 
k.o. Primošten, pašnjak površine 17 m2, sve iz razloga 
što je trajno prestala potreba korištenja predmetne ner-
azvrstane ceste.“

Članak 4.
Svi ostali članci Odluke iz čl. 1. ove izmjene i 

dopune ostaju neizmijenjeni u cijelosti.

KLASA: 340-09/21-01/2
URBROJ: 2182/02-01/21-2
Primošten, 9. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Općine Primošten” broj 1/21 i 
2/21) Općinsko vijeće Općine Primošten 2. redovnoj 
sjednici održanoj dana 9. rujna 2021. godine donosi 

O D L U K E
o prihvaćanju zamolbe Investitora 

za izradu prometne dokumentacije unutar 
UPU-a Aurora

Članak 1.
Postoji zajednički interes Općine Primošten i In-

vestitora za uređenje građevinskog zemljišta na kojem 

Investitor namjerava izgraditi više stambenih objekata 
za stanovanje i najam, a koje se planiraju izgraditi na 
nekretninama u vlasništvu Investitora koje se nalaze 
na području obuhvaćenim konkretnim urbanističkim 
planom - UPU Aurora.

Članak 2.
Prihvaća se zamolba Investitora Joška Jurića (In-

vestitor) za fi nanciranje izrade projektne  dokumentaci-
je (za javne prometnice, nogostupe, javnu rasvjetu, 
struju, vodu, telefon, DTK mrežu i dr.) unutar UPU-a 
Aurora, koju će fi nancirati Investitor, na način da će 
upravo Investitor na ime predujma komunalnog do-
prinosa Općini Primošten uplatiti iznos od 160.000,00 
kuna (odmah po stupanju na snagu Odluke Općinskog 
vijeća) i koji iznos će se utrošiti na nabavu projektne 
dokumentacije nužne za dobivanje lokacijske dozvole.

Članak 3.
Općina Primošten ne obvezuje se na isplatu konk-

retnih troškova niti preuzima ikakve druge obveze 
osim da se Investitoru naknadno kroz iznos komunal-
nog doprinosa prizna iznos stvarnih troškova izrade 
projektne dokumentacije iz članka 2. ove Odluke un-
utar UPU-a Aurora tako da će iste kompenzirati pre-
bijanjem s obračunatim iznosom na ime komunalnog 
doprinosa kojeg bi Investitor inače bio obvezan platiti 
Općini Primošten po ishođenju građevinskih dozvola 
za više stambenih objekata za stanovanje i najam koje 
namjerava graditi na nekretninama u svom vlasništvu.

Članak 4.
Prava i obveze Općine Primošten i Investitora 

glede fi nanciranja regulirati će se Ugovorom između 
Općine Primošten i Investitora, koji će naknadno biti 
prezentiran predstavničkom tijelu.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objaviti će se u ‘’Službenom vjesniku Općine Pri-
mošten’’.

KLASA: 350-06/21-02/01
URBROJ: 2182/02-01-21-1
Primošten, 9. rujna 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju zamolbe I. M. (OIB: 117331724488 

),Resnica 4, iz Primoštena  i članka 37. Statuta Općine 
Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, br. 
1/21, 2/21.), Općinsko vijeće Općine Primošten na 
svojoj 2. redovnoj  sjednici održanoj 9. rujna  2021. 
godine donosi:
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ODLUKU
o prihvaćanju zahtjeva za podmirenjem računa geodeta

Članak 1.
1. Prihvaća se  zahtjev I M .(OIB: 117331724488 ),Resnica 4, iz Primoštena  koje je Općina Primošten 

zaprimila dana 7. rujna  2021. godine pod .; Klasa: 930-01/21-01/01, Ur.broj:15-21-1 za podmirenjem računa 
geodeta – parcelacija na kat. čes. 5581/1 i 5586 k.o Primošten-javni put.

2. Općina Primošten  će podmiriti obveze po osnovi računa  u iznosi 4375,00  kuna Geodetskom  Uredu za 
izmjeru d.o.o.  (OIB : 65544366982).  

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“

KLASA: 930-01/21-01/01
URBROJ:2182/02-01-21-1
Primošten, 9. rujna 2021. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

II. 
OPĆINSKI NAČELNIK

10
Na temelju članka 28.stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 106/16) i članka 2. Pravilnika 

o  planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine  
101/17) i članka 53. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik  Općine Primošten ;broj 1/21,2/21)  načelnik 
Općine Primošten  dana 10. lipnja 2021. donosi 

II. IZMJENE  I DOPUNE 
Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Članak 1.

Evidencijski 
broj nabave 

Predmet 
nabave 

Brojčana 
oznaka 

predmeta 
nabave iz 

CPV-a 

Procijenjena 
vrijednost 
nabave (u 
kunama) 

Vrsta 
postupka 

(uključujući 
jednostavne 

nabave) 

Posebni 
režim 

nabave 
Predmet 

podijeljen 
na grupe 

Sklapa se 
Ugovor/okvirni 

sporazum 
Ugovor/okvirni 
sporazum se 
financira iz 
fondova EU 

Planirani 
početak 

postupka 
Planirano 
trajanje 

ugovora ili 
okvirnog 

sporazuma 

Vrijedi 
od 

Vrijedi 
do 

Napomena Status 
promjene 

EV-JED-46/ /21 Postavljanje javne 
rasvjete na 
Kamenaru  II  

 38.575,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor    .2021    

EV-JED-47/21 Nabava javne 
rasvjete Bila 
Lučica 

 69.700,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor         .2021    

EV-JED- 48/21 Nabava 
motocikla za 
potrebe 
komunalnog 
redarstva  

 25 463,00 Postupak 
javne nabave  NE Ugovor      2021    

EV-jed-49/21 Postavljanje 
javne rasvjete 
produženje 
Norveške vile 

  38.150,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor           2021    
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Članak 2.
Plana nabave stupa na snagu danom donošenja objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ i  u 

Oglasniku javne nabave. 

Klasa:406-01/21-02/01
Ur.broj:2182/02-02-21-3
Primošten, 10. lipnja  2021.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

11
Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite (‘’Narodne novine’’, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), 

članka 5. stavka 7., članka 6. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, 
zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (‘’Narodne novine’’, broj 126/19) te članka 53. Statuta 
Općine Primošten (‘’Službeni vjesnik Općine Primošten’’, broj 1/21, 2/21) općinski načelnik Općine Primošten 
dana 5. srpnja 2021. godine donosi 

O D L U K U
o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Primošten

Članak 1.
Stožer civilne zaštite (u nastavku teksta: Stožer) je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje 

mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području Općine Primošten, sukladno 
Zakonu o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

EV-JED-50/21 Nabava novih 
kompjutera 

 29 500,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor           2021    

EV-JED-51/21 Nabava  
programa za 
uredsko 
poslovanje 

         25.000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor            2021    

EV-JV- 3/21 Izgradnja 
parkirališta na 
brdu Gaj  

45223300-
9 800 000,00 Postupak 

javne nabave  NE Ugovor    .2021    

EV-JV-52/21 Radovi 
uređenja oko 
sportskog 
centra Bratski 
Dolac 

       39 000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor    2021    

EV-JED-53/21 Izrada plana 
razvoja Općine 
Primošten 

 40 000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor    .2021    

EV-JED- 54/21 Čišćenje puta 
kod Konjuške 

 37 000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor    .      2021    

EV-JED-55/21 Izrada 
projektne 
dokumentacije 
za  autobusni 
kolodvor 

 199 500,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor       2021    

EV-JED-56/21 Nastavak izrade 
šetnice od 
velikog usjeka 
do Bau bara 

 300 000,00 Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor         .2021    

    Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor          2021    

    Postupak 
jednostavne 
nabave 

 NE Ugovor            2021    
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Članak 2.
Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prik-

upljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o 
mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za 
svaku veliku nesreću i katastrofu pripremaju detaljne 
i specifi čne radne operativne postupke od značaja za 
koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava 
civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne 
zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i pred-
laže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i 
aktivnosti u sustav civilne zaštite.

Članak 3.
Stožer se sastoji od načelnika, zamjenika načelnika 

i šest članova.

Članak 4.
Na temelju provedbenog postupka i po prijed-

lozima nadležnih navedenih u Pravilniku o sastavu 
Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načel-
nika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne 
zaštite (‘’Narodne novine’’, broj 126/19) u Stožer 
civilne zaštite Općine Primošten imenuju se sljedeći 
članovi:

 Stipe Petrina – načelnik Stožera
 Josip Jadrijević – zamjenik načelnika Stožera
 Ivona Slavica – član Stožera
 Tatjana Bračanov – član Stožera
 Anđelko Orlović – član Stožera
 Ante Bogdan – član Stožera
 Ivica Babačić – član Stožera
 Jere Gracin – član Stožera

Članak 5.
Članovi Stožera civilne zaštite dužni su u roku od 

godine dana od dana imenovanja završiti osposoblja-
vanje koje provodi središnje tijelo državne uprave na-
dležno za poslove civilne zaštite, javna ustanova ili 
druga pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane 

pojedinačnim programom i propisom koji donosi 
čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za 
poslove civilne zaštite.

Članak 6.
Način rada Stožera utvrđuje se Poslovnikom kojeg 

donosi načelnik Općine Primošten.

Članak 7.
Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik 

Stožera, a u njegovoj odsutnosti zamjenik, a kada se 
proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima općins-
ki načelnik.

Članak 8.
Administrativne i tehničke poslove za potrebe 

Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Pri-
mošten.

Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važi-

ti Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten”, broj 
6/17,1/18,5/19, 4/20).

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

a objaviti će se u ‘’Službenom vjesniku Općine Pri-
mošten’’.

KLASA: 833-02/21-02/01
URBROJ: 2182/02-02-21-01
Primošten, 16. srpnja 2021.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

____________________

Izdavač: OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, 22202 PRIMOŠTEN
Uređuje: Stipe Petrina, tel. 022/571-900, fax: 022/571-902

www.primosten.hr, info@primosten.hr
Tisak: PRINT MALENICA j.d.o.o., Šibenik


