
1 
 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK SA 4.REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN 

 

4.redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten u sazivu 2021-2025. održana je dana 

13.prosinca 2021.godine u Općine Primošten“ na adresi sv. Josipa 7, s početkom 11,00 sati. 

Sjednici je predsjedavao zamjenik predsjednik Općinskog vijeća  Općine Primošten Stipe Gruja, 

zapisnik je vodila Milena Pleić stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Primošten. 

 Zamjenik predsjednika Vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i druge prisutne koji su  došli. 

Konstatirao je da je na sjednici od trinaest vijećnika Općinskog vijeća prisutno deset (10) vijećnika . 

Na sjednici su prisutni vijećnici:, Tomislav Pancirov, Jurica Soža, Šime Šarić, Ivana Huljev, Ante 

Jurić, Antonija Gracin, Nikolina Friganović, Stipe Gruja , Čobanov Živana i Nediljko Marinov. 

Na sjednici nisu  prisutni (3)vijećnika : Anita Perkov, Jere Gracin i Jere Nižić su opravdali svoj 

nedolazak  na sjednicu. 

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje 

odnosno od trinaest (13) vijećnika Općinskog vijeća od kojih je prisutno  deset (10) vijećnika. 

Konstatira se na da je na sjednici prisutan općinski načelnik, g. Stipe Petrina. 

Od predstavnika medija prisutna je Vedrana Stočić iz Slobodne Dalmacije.  

Od građana je prisutan Z. G. 

Predsjednik je pitao da li netko javlja za vijećničko pitanje? Nitko se nije javio za vijećnika pitanja. 

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

za sjednicu sa predloženim točkama dnevnog reda o kojima će se raspravljati. 

Predsjednik je na verifikaciju stavio Zapisnik sa 3. radne sjenice Općinskog vijeća i pitao da li netko 

ima primjedbe na isti. Nitko nije ima primjedbe na zapisnik. Predsjednik je Zapisnik sa 3. sjednice 

Općinskog vijeća stavio na usvajanje.  

Zapisnik je usvojen sa (10) deset glasova „Za“ , (nitko) „suzdržan“,( nitko) „protiv. 

Zamjenik predsjednika je konstatirao da su svi vijećnici za današnju sjednicu elektronski dobili poziv i 

materijale  o predloženim točkama dnevnog reda o kojima će se raspravljati. 

Predsjednik je  prijedlog dnevnog reda stavio na glasovanje:  

1.Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2021. godine 
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1.1.Prijedlog II .izmjene i dopune Programa građenja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

1.2.Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja objekta i uređenja komunalne infrastrukture 

Općine Primošten za 2021. godinu 

1.3.Prijedlog I. izmjene i dopune Programa u kulturi Općine Primošten za 2021. godinu 

1.4.Prijedlog I. izmjene i dopune Programa u sportu za 2021. godine  

1.5. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa socijalne zaštite u Općini Primošten za 2021. godinu  

2.Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju proračuna za  Općinu Primošten za 2021. godine 

3.Prijedlog Proračun Općine Primošten za 2022. godine i projekcije  za 2023. 2024. godine 

4.Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2022.godinu 

5.Prijedlog Plana razvojnih programa za 2022. godine s projekcijama za 2023. i 2024. godine 

6.Prijedlog Programa građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2022. 

godine 

7.Prijedlog Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 

2022. godine 

8.Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primoštenu 2022.godine 

9.Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2022. godine 

10.Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2022. godine 

11.Prijedlog Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u 

Općini Primošten za 2022. godine 

12.Prijedlog Odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja komunalnog poduzeća 

„Primošten odvodnje“ d.o.o. 

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i          

Programa rada Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku godinu  2020/2021. godinu 

14. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Općine 

Primošten za pedagošku godinu 2021/2022. godine  

15. Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju odgojno-obrazovnog programa rada po načelima Marije 

Montessori za djecu vrtićke dobi 

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Općine Primošten  za pedagošku 

godinu 2021/2022. 

17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Kineziološkog programa u Dječjem vrtiću Općine Primošten  

18.Prijedlog odluke  o zahtjevima za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u sklopu 

postupka legalizacije 

18.1. J. M., KLASA:350-05/21-02/86 

18.2. S. S. ,KLASA: 350-05/21-02/87 

19. Zahtjev  T.O. Shark Attack     
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20. Prijedlog Odluke o izradi X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten 

21.Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2021. godine sa financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Primošten 

22.Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito  godišnje financiranje političkih stranka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten za 2022. godinu 

23.Prijedlog odluke o povećanju  osnovice za obračun plaća djelatnika DV Općine Primošten 

(Bosiljak) i DV  Brat Sunce na području Općine Primošten 

24. Prijedlog odluke o zaduženju za dugoročni kredit  Općine Primošten( refinanciranje kredita kod 

Hrvatske poštanske banke d.d.) 

25.Prijedlog odluke o izradi skulpture  „Ribar pod osti“ 

26.Prijedlog provedbenog Programa Općine Primošten za mandatno razdoblje 2021 -2025. 

27. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten  

28. Prijedlog odluke o otkupu suvlasničkog dijela nekretnine za vraćanje zajma  

29. Prijedlog odluke o izmjene i dopune  Urbanističkog plana uređenja „Aurora“ 

30. Zaključak o prihvaćanju Odluke o broju i vrsti stipendije u školskoj i akademskoj godini 

2021/2022  

Zamjenik predsjednika je predloženi dnevni red sa nadopunom točke 30. stavio na glasanje.  

Dnevni red usvojen je jednoglasno sa predloženom nadopunom .  

 

Prešlo se na raspravljanje po utvrđenom dnevnom redu. 

Točka 1. 

Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2021. godine 

 

Zamjenik predsjednika otvorio je raspravu pod točkom 1. dnevnog reda. Predsjedavajući  

 je kazao da su svi u materijalima dobili II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten  za 2021. 

godinu. Zamjenik predsjednika otvorio je raspravu i pitao da li netko javlja za raspravu. Nakon što se 

nitko nije javio na raspravu, predsjedavajući je  Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine 

Primošten za 2021. godine stavio na glasanje. 

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

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

dopune proračuna Opčine Primošten za 2021. godinu; KLASA:400-06/21-01/02, 

URBROJ:2182/02-01-21-1, od 13.prosinca 2021. godine. 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten  za 2021. godinu sastavni su dio zapisnika i nalaze 

 

Točka 1.1. 

1.1.Prijedlog II .izmjene i dopune Programa građenja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
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Zamjenik predsjednika otvorio je  raspravu pod točkom 1.1. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim 

materijalima dobili Prijedlog II .izmjene i dopune Programa građenja  objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture  Općine Primošten za 2021. godinu te pitao da li se netko javlja za raspravu. 

Nakon što se nitko nije javio za raspravu zamjenik predsjednika je Prijedlog II .izmjene i dopune 

Programa građenja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. godinu 

stavio je na glasovanje. 

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

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

dopune Programa građenja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture je ; KLASA:400-

06/21-01/03 ,URBROJ:2182/02-01-21-1, od 13.prosinca 2021. godine 

II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sastavni je dio 

zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

Točka 1.2. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja objekta i uređenja komunalne infrastrukture 

Općine Primošten za 2021. godinu 

 

Zamjenik predsjednika otvorio je  raspravu pod točkom 1.2. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim 

materijalima dobili Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja objekta i uređenja komunalne 

infrastrukture Općine Primošten za 2021. godinu te pitao da li se netko javlja za raspravu. 

Nakon što se nitko nije javio za raspravu zamjenik predsjednika je Prijedlog I .izmjene i dopune 

Programa održavanja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. godinu 

stavio je na glasovanje. 

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

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

Programa održavanja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. 

godinu  je ; KLASA:400-06/21-07/01 ,URBROJ:2182/02-01-21-1, od 13.prosinca 2021. godine 

II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sastavni je dio 

zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

 

Točka 1.3. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa u kulturi Općine Primošten za 2021. godinu 

Zamjenik predsjednika otvorio je  raspravu pod točkom 1.3. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim 

materijalima dobili Prijedlog I. izmjene i dopune Programa u kulturi Općine Primošten za 2021. 

godinu te pitao da li se netko javlja za raspravu. 

Nakon što se nitko nije javio za raspravu zamjenik predsjednika je Prijedlog I .izmjene i dopune 

Programa u kulturi Općine Primošten za 2021. godinu stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo devet (9) vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“. 
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ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo I .izmjene i dopune 

Programa u kulturi Općine Primošten za 2021. godinu  je ; KLASA:612-01/21-01/02 

,URBROJ:2182/02-01-21-1, od 13.prosinca 2021. godine 

Izmijene i dopune Programa u kulturi Općine Primošten za 2021. godine sastavni je dio zapisnika i 

nalazi se u privitku istog. 

Točka 1.4. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa u sportu za 2021. godine 

Zamjenik predsjednika otvorio je  raspravu pod točkom 1.4. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim 

materijalima dobili Prijedlog I. izmjene i dopune Programa u sportu Općine Primošten za 2021. 

godinu te pitao da li se netko javlja za raspravu. 

Nakon što se nitko nije javio za raspravu zamjenik predsjednika je Prijedlog I .izmjene i dopune 

Programa u sportu Općine Primošten za 2021. godinu stavio je na glasovanje. 

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

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

Programa u sportu Općine Primošten za 2021. godinu  je ; KLASA:620-01/21-01/02 

,URBROJ:2182/02-01-21-1, od 13.prosinca 2021. godine. 

I. Izmjene i dopuna Programa u sportu sastavni je dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

Točka 1.5. 

Prijedlog I. izmjene i dopune Programa socijalne zaštite u Općini Primošten za 2021. godinu 

Zamjenik predsjednika otvorio je  raspravu pod točkom 1.5. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim 

materijalima dobili Prijedlog I. izmjene i dopune Programa u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 

2021. godinu te pitao da li se netko javlja za raspravu. 

Nakon što se nitko nije javio za raspravu zamjenik predsjednika je Prijedlog I .izmjene i dopune 

Programa u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2021. godinu stavio je na glasovanje. 

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

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

Programa u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2021. godinu  je ; KLASA:620-01/21-01/02 

,URBROJ:2182/02-01-21-1, od 13.prosinca 2021. godine. 

Izmjena i dopuna Programa u socijalnoj zaštiti sastavni je dio zapisnika i nalazi se u privitku istog 

 

Točka 2. 

Prijedlog  II. izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021. godinu 

 

 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 2. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim materijalima 

dobili Prijedlog  odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Primošten za 2021. godine 
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Predsjednik je otvorio raspravu  te pitao dali netko želi postaviti pitanje i da li im nešto nije jasno. 

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

izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021. godinu. stavio na glasanje. 

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

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo II. Izmjenu dopunu   

o izvršenju Proračuna za 2021. godinu;KLASA:400-06/21-01/03, URBROJ:2182/02-21-1 od 

13.prosinca 2021. godine. 

 

Odluka o  II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2021.godine je 

sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.  

Točka 3. 

Prijedlog Proračun Općine Primošten za 2022. godine i projekcije  za 2023. 2024. godine 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 3. dnevnog rada. Kazao je da su svi u svojim 

materijalima dobili prijedlog Proračuna Općine Primoštena za 2022. godine za 2023. i 2024 sa 

objašnjenjem proračuna. Predsjednik je pitao da li se netko javlja za raspravu. Nakon što se nitko nije 

javio za raspravu predsjednik je prijedlog stavio je na glasovanje. 

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

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

Primošten za 2022. godinu  sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu ;KLASA:400-06/21-01/02, 

URBROJ:2182/02-01-21-1 od 13.prosinca 2021. godine 

Proračun Općine Primošten za 2022. godine i projekcije  za 2023. 2024. godine sastavni je dio 

zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

 

Zamjenik predsjednika Stipe Gruja konstatira da je na sjednicu ušao vijećnik Jere Nižič te da je 

ukupan broj vijećnika na sjednici 11. (jedanaest) od ukupno 13 (trinaest) vijećnika. 

Točka 4. 

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2022.godinu 

 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 5. dnevnog rada. Kazao je da su svi vijećnici 

elektronski u svojim materijalima dobili Prijedlog odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 

2022. godinu. 

Zamjenik predsjednika je pitao da li se netko javlja za raspravu. Nakon što se nitko nije javio za 

raspravu predsjednik je Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2022.godine 

Općinu Primošten stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset  vijećnika, jedan(1) „suzdržan ,nitko „protiv“ 

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

izvršenju Proračuna za 2022. godinu ;KLASA:400-06/21-01/01, ur.broj:2182/02-01-21-1 od 

13.prosinca 2021. godine.  
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Odluka o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2022. godinu  sastavni je dio zapisnika i nalazi se u 

privitku istog. 

Točka 5. 

Prijedlog Plana razvojnih programa za 2022. godine s projekcijama za 2023. i 2024. godine 

 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 5. dnevnog rada. Kazao je da su svi elektronski 

u svojim materijalima  dobili Prijedlog Plana razvojnih programa za 2022. godine s projekcijom za 

2023. i 2024. Zamjenik predsjednika je  otvorio raspravu  i pitao da li netko ima primjedbe ili se želi 

javiti za raspravu. Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Plana razvojnih 

programa za 2022. godine s projekcijama za 2023. i 2024. godine stavio na glasovanje. 

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

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Plan razvojnih 

programa za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu;KLASA:401-01/21-01/01, 

URBROJ:2182/02-01-21-1 od 13.prosinca 2021. godine 

Plan razvojnih programa za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu je sastavni dio 

zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

Točka 6. 

Prijedlog Programa građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 

2022. godine 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 6. dnevnog rada. Kazao je da su svi elektronski 

u svojim materijalima dobili Prijedlog Programa građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Primošten za 2022. godine. 

Predsjednik je otvorio raspravu  i pitao da li netko ima primjedbe ili se želi javiti za raspravu. 

Nakon što se nitko nije javio za raspravu predsjednik je Prijedlog Programa građenja objekta i uređaja 

komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2022. godine stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Programa 

građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2022. godinu   

;KLASA:361-01/21-01/01, URBROJ :2182/02-01-21-2 od 13.prosina 2021. godine. 

Programa građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2022. godine je 

sastavni dio Zapisnika i nalazi se u privitku istoga. 

Točka 7. 

Prijedlog Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 

2022. godine 

 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 7. dnevnog reda, kazao je da su svi elektronski 

u materijalima dobili Prijedlog Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Primošten za 2022. godine.  
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Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je  

Prijedlog Programa održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2022. 

godine stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, (1) jedan  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova  donijelo je  Program 

održavanja objekta i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2022. godine; 

KLASA:361-01/21-01/02,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Točka 8. 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primoštenu 2022.godine 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 8. dnevnog reda, kazao je da su svi elektronski 

u materijalima dobili Prijedlog Programa  javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2022. godine.  

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje predsjednik Prijedlog Programa 

javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2022. godine stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno donijelo Programa javnih 

potreba u kulturi Općine Primošten za 2022. godine; KLASA:612-01/21-

01/01,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Točka 9. 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Primošten u 2022. godine 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 9. dnevnog reda, kazao je da su svi elektronski 

u materijalima dobili Prijedlog Programa  javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2022. godine.  

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje predsjednik Prijedlog Programa 

javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2022. godine stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno  je donijelo Programa javnih 

potreba u sportu Općine Primošten za 2022. godine; KLASA:620-01/21-

01/01,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

 

Točka 10. 

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2022. godine 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 10. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog Programa  javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine 

Primošten za 2022. godine.  

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je 
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Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2022. godine stavio na 

glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Program javnih 

potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2022. godine; KLASA:550-01/21-

01/03,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

 

Točka 11. 

Prijedlog Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

Općini Primošten za 2022. godine 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 11. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog Programa o utrošku sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u Općine Primošten za 2022. godine.  

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je 

Prijedlog Programa o utrošku sredstava  naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru Općine Primošten za 2022. godine stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, (1) jedan  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova  donijelo Program utroška 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u Općini Primošten za 2022. 

godinu; KLASA:361-01/21-01/03,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

 

Točka 12. 

Prijedlog Odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja komunalnog poduzeća 

„Primošten odvodnje“ d.o.o. 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 12. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog Odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja 

komunalnog poduzeća „Primošten odvodnje“ d.o.o. za 2022. godine.  

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednik je 

Prijedlog Odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja komunalnog poduzeća „Primošten 

odvodnje“ d.o.o. stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, (1) jedan  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

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

djelomičnom financiranju redovitog poslovanja komunalnog poduzeća „Primošten odvodnja 

d.o.o. za 2022. godine; KLASA:361-01/21-01/03,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. 

godine. 

Točka 13. 



10 
 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i          

Programa rada Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku godinu  2020/2021. godinu 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 13. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog o Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješće o 

ostvarivanju Godišnjeg plana i Programa rada Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku godinu  

2020/2021. godinu.  

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je 

Prijedlog Odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja komunalnog poduzeća „Primošten 

odvodnje“ d.o.o. stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

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

prihvaćanju Godišnjeg izvješća ostvarivanju Godišnjeg plana i Programa rada Dječjeg vrtića 

Općine Primošten za pedagošku godinu  2020/2021.; KLASA:361-01/21-

01/03,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Točka 14. 

Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Općine 

Primošten za pedagošku godinu 2021/2022. godine 

 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 14. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješće o ostvarivanju 

Godišnjeg plana i Programa rada Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku godinu  2020/2021. 

godinu.  

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je 

Prijedlog Odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja komunalnog poduzeća „Primošten 

odvodnje“ d.o.o. stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

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

prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Godišnjeg plana i Programa rada Dječjeg vrtića 

Općine Primošten za pedagošku godinu  2020/2021.; KLASA:601-02/21-

01/02,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

 

Točka 15. 

Prijedlog Zaključaka o prihvaćanju odgojno-obrazovnog programa rada po načelima Marije 

Montessori za djecu vrtićke dobi 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 15. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog Zaključka o prihvaćanju odgojno-obrazovnog programa 

rada po načelima Marije Montassori za djecu vrtićke dobi.  
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Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je 

Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju odgojno-obrazovnog programa rada po načelima Marije 

Montessori stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten  jednoglasno je donijelo Zaključka o 

prihvaćanju odgojno-obrazovnog programa rada po načelima Marije Montessori  ; 

KLASA:601-02/21-01/03,URBROJ:2182/02-01-21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Točka 16. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Općine Primošten  za pedagošku 

godinu 2021/2022. 

Zamjenik predsjednika otvorio je raspravu pod točkom 16. dnevnog reda, kazao je da su svi  u  

elektronski u materijalima dobili Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića 

Općine Primošten  za pedagošku godinu 2021/2022. za djecu vrtićke dobi.  

Zamjenik predsjednika pitao je da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu. Nakon što nitko nije 

imao pitanje zamjenik predsjednika je Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića  

Općine Primošten stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten  jednoglasno  je donijelo Zaključak o 

prihvaćanju Kurikuluma Dječjeg vrtića Općine Primošten  za pedagošku godinu 2021/2022.; 

KLASA:601-02/21-01/04,URBROJ:2182/02-01-21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Točka 17. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Kineziološkog programa u Dječjem vrtiću Općine Primošten 

Zamjenik predsjednika otvorio je raspravu pod točkom 17. dnevnog reda, kazao je da su svi   

elektronski u materijalima dobili Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Kineziološkog programa Dječjeg 

vrtića Općine Primošten.  

Zamjenik predsjednika pitao je da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu. Nakon što nitko nije 

imao pitanje zamjenik predsjednika je Prijedlog  Zaključka o prihvaćanju Kineziološkog programa 

Dječjeg vrtića  Općine Primošten stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten  jednoglasno je donijelo Zaključka o 

prihvaćanju Kineziološkog programa  Dječjeg vrtića Općine Primošten ; KLASA:601-02/21-

01/05,URBROJ:2182/02-01-21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

 

Točka 18. 

Prijedlog odluke  o zahtjevima za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u sklopu 

postupka legalizacije 

Zamjenik predsjednika otvorio je raspravu pod točkom 18. dnevnog reda, kazao je da su svi   
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elektronski u materijalima dobili Prijedlog odluke  o zahtjevima za oslobađanje od plaćanja 

komunalnog doprinosa u sklopu postupka legalizacije i to dva prijedloga za oslobađanje;   

18.1. J. M., KLASA: 350-05/21-02/86 

Zamjenik predsjednik je rekao da su svi vijećnici dobili u materijalima prijedlog Odluke da se usvoji 

zahtjev M.J. za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonitu građevinu u postupku 

legalizacije. Predsjednik je prijedlog stavio na glasanje. 

„ZA“ je glasovalo jedanaest (11) vijećnika , nitko  „protiv“, nitko „suzdržan“ 

ZAKLJUČAK:  Odluka o pojedinačnom zahtjevu/zamolbi za oslobađanje od plaćanja komunalnog 

doprinosa u sklopu postupka legalizacije za J. M., KLASA: 350-05/21-02/86,URBROJ :2182/02-01-

21-1 od 13.prosinac 2021. jednoglasno je usvojena. 

Odluka je sastavni dio zapisnika. 

1.2. S. S, KLASA: 350-05/21-02/87 

Predsjednik je rekao da su svi vijećnici dobili u materijalima prijedlog Odluke da se usvoji zahtjev S. 

S. za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za nezakonitu građevinu u postupku legalizacije. 

Predsjednik je pitao tko je da se ova odluka usvoji o oslobađanju od plaćanja  komunalnog doprinosa. 

Predsjednik je prijedlog stavio na glasanje. 

„ZA“ je glasalo jedanaest (11) vijećnika , nitko  „protiv“, nitko „suzdržan“. 

ZAKLJUČAK:  Odluka o pojedinačnom zahtjevu/zamolbi za oslobađanje od plaćanja komunalnog 

doprinosa u sklopu postupka legalizacije ZA S. S. , KLASA: 350-05/21-02/87,URBROJ :2182/02-01-

21-1 od 13.prosinac 2021. jednoglasno je usvojena. 

Odluka je sastavni dio zapisnika. 

Točka 19. 

Zahtjev  T.O. Shark Attack 

Zamjenik predsjednika otvorio je raspravu pod točkom 19. dnevnog reda, kazao je da su svi  

elektronski u materijalima dobili Zahtjev od T.O. Shark Atatack, Rudina Biskupa J. Arnerića 2 iz 

Primoštena zaprimljenog u Općini Primošten dana 12. listopada 2021. godine  za dodatnim otpisom 

potraživanja prema Općini Primošten za najam poslovnog prostora.    

Zamjenik predsjednika pitao je da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu.  Zamjenik predsjednika 

ja kazao da je ovdje gos. G. Z. vlasnik T.O. Shark Attack koji bih htio nešto reći u svezi ovog 

njegovog zahtjeva. Zamjenik predsjednika ja kazao da su svi u materijalima dobili Zahtjev ali i 

Prijedlog Odluke da se odbije zahtjev za otpisom potraživanja po osnovi najma poslovnog prostora. 

Zamjenik predsjednika je dao riječ gos. Z. G. da nešto kaže u svezi svojeg Zahtjeva da mu se otpiše 

potraživanje po osnovi najma poslovnog prostora koji do 12. listopada 2021. godine iznosi 189.768,00 

kuna prema Općini Primošten. 

Za riječ se javio načelnik Općine Primošten i kazao da je on za prijedlog da se ovaj zahtjev za otpisom 

potraživanja odbije . Kazao je da je između Općine Primošten i T.O. Obrta Shar Attack postoj 

potpisan Ugovor o zakupu poslovnog prostora koji je potpisao gos. Gojanović, ako cijena nije bila 

prihvatljiva tada gos. G. nije trebao potpisati Ugovor o zakupu poslovnog prostora  koje je imao kao 

prvo zakupnik pravo , na osnovi procjene sudskog vještaka ,bez javnog natječaja da mu se produži 

ugovor o zakupu poslovnog prostora koji  koristi ( u prizemlju stare škole do Turističke zajednice)  

.Odnosno ako je smatrao da mu cijena zakup poslovnog prostora previsoka , nije trebao potpisati 
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Ugovor za zakup poslovnog prostora. Načelnik je rekao da se raspisao javni natječaj, cijena zakupa je 

mogla biti viša a možda bi cijena bila niža ali on je iskoristio svoje pravo da mu se ponudi prvozakup  

i nije se išlo u raspisivanje javnog natječaja , znači pristao je na cijenu koja piše u Ugovoru o zakupu 

koju je odredio sudski vještak. 

Nakon što nitko više nije  imao pitanje zamjenik predsjednika je  Općine Primošten je Prijedlog 

odluke o odbijanju zahtjeva za otpisom potraživanja po osnovi najma poslovnog prostora  stavio na 

glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (7) sedam vijećnika, troje (3) „suzdržan , jedan (1)  „protiv“. 

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

odbijanju zahtjeva za otpisom potraživanja po osnovi najma poslovnog prostora T.O. Shark 

Attack ; KLASA:363-03/21-01/02,URBROJ:2182/02-01-21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

 

Točka 20. 

Prijedlog Odluke o izradi X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 20. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog Odluke o izradi X. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Primošten  koje su donesene na prethodnoj sjednici ali zbog grešaka se  stavljaju van 

snage .   

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je 

Prijedlog Odluke o izradi X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten stavio na 

glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, (1) jedan  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluke o izradi 

X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten godine; KLASA:350-05/21-

01/04,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Odluka o izradi X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten je sastavni dio 

zapisnika. 

Točka 21. 

Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2021. godine sa financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Primošten 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 21. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Primošten u 

2021. godine sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje plana razvoja sustava civilne zaštite na 

području Općine Primošten  

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je 

Godišnju analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2021. godine sa financijskim 
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učincima za trogodišnje razdoblje plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Primošten 

stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Godišnju analizu 

stanja sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2021. godine sa financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Primošten; 

KLASA:810-01/21-01/02,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Točka 22. 

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito  godišnje financiranje političkih stranka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten za 2022. godinu 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 22. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito  godišnje 

financiranje političkih stranka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten za 2022. godinu   

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je 

Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito  godišnje financiranje političkih stranka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten za 2022. godinu stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno  je donijelo  Odluku o 

raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Primošten za 2022. godinu; KLASA:402-08/21-

01/04,URBROJ:2182/02-01-21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Točka 23. 

Prijedlog odluke o povećanju  osnovice za obračun plaća djelatnika DV Općine Primošten 

(Bosiljak) i DV  Brat Sunce na području Općine Primošten 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 23. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog Odluke o povećanju osnovice za obračun plaća djelatnika 

DV Općine Primošten (Bosiljak) i DV Brat Sunce na području Općine Primošten. Načelnik se javio za 

riječ i kazao da se djelatnicima dječjih vrtića u koje i spasa vrtić Brat sunce koje vode časne sestre a 

čije plaće financira Općina Primošten diže bruto plaća za 5%.  

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je 

prijedlog odluke o povećanju osnovice za obračun plaća djelatnika DV Općine Primošten (Bosiljak) i 

DV Brat Sunce na području Općine Primošten stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluke o povećanju 

osnovice za obračun plaća djelatnika DV Općine Primošten (Bosiljak) i DV Brat Sunce na 

području Općine Primošten ; KLASA:120-01/21-01/01,URBROJ:2182/02-01-21-1 od 13.prosinca 

2021. godine. 

Točka 24. 
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Prijedlog odluke o zaduženju za dugoročni kredit  Općine Primošten( refinanciranje kredita kod 

Hrvatske poštanske banke d.d.) 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 24. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog odluke o zaduženju za dugoročni kredit Općine Primošten 

(refinanciranje kredita kod Hrvatske poštanske banke)   

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda.  

Načelnik se javio za riječ i kazao da je ovo kredit koji služi da bi se refinancirao kredit po povoljnijoj 

kamatno stopi i to je razlog zašto nam treba ovaj kredit, što znači da ovaj kredit služi za 

reprogramiranje a ne kao neki novi kredit kao to Vlada RH tumači. Nakon što nitko nije imao pitanje 

zamjenik predsjednika je odluku o zaduženju za dugoročni kredit Općine Primošten( refinanciranje 

kredita kod Hrvatske poštanske banke d.d.)stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, nitko  „suzdržan ,jedan (1) „protiv“. 

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

zaduženju za dugoročni kredit Općine Primošten( refinanciranje kredita kod Hrvatske 

poštanske banke d.d.); KLASA:403-02/21-01/02,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. 

godine. 

Odluka je sastavni dio zapisnika. 

Točka 25. 

Prijedlog odluke o izradi skulpture  „Ribar pod osti“ 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 25. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog odluke o izradi sklupture „Ribar pod osti“   

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Za riječ se javio načelnik Perina i kazao da su svi u materijalima 

dobili sliku izgleda skulpture kao i ponude, koliko bi to okvirno to došlo, jedino je problem lokacije da 

li da to bude u Mandraču ili u ulici Podakraje. Načelnik je rekao da bi možda trebalo provesti raspravu 

pa da vidimo tko je za lokaciju u Mandraču ili možda u ulici Podakraje. Predsjednik je ovaj prijedlog 

da se ide u izradi skulpture „Ribar pod osti“  te da se provede  javna rasprava o lokaciji postavljanja 

skulpture. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluku o izradi 

Skulpture „Ribar pod osti“; KLASA: 360-02/21-01/01 , URBROJ: 2182/02-01-21-1 OD 13. 

prosinca 2021. godine 

 

Točka 26. 

Prijedlog provedbenog Programa Općine Primošten za mandatno razdoblje 2021 -2025. 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 26. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog provedbenog Programa Općine Primošten za mandatno 

razdoblje 2021-2025.  
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Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je odluku 

o prihvaćanju  provedbenog Programa općine Primošten za mandatno razdoblje 2021- 2025. stavio na 

glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, (1) jedan  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

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

prihvaćanju Provedbenog programa Općine Primošten za razdoblje od 2021- 2025. godine ; 

KLASA:350-05/21-01/04,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Provedbeni Program Općine Primošten za mandatno razdoblje 2021-2025. je sastavni dio zapisnika. 

Točka 27. 

Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2021. 

godinu 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 27. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili  Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na 

području Općine Primošten za 2021. godinu 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je 

Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 2021. 

godinu stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, (1) jedan  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

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

prihvaćanju Provedbenog programa Općine Primošten za razdoblje od 2021- 2025. godine ; 

KLASA:934-01/21-03/03;URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Provedbeni Program Općine Primošten za mandatno razdoblje 2021-2025. je sastavni dio zapisnika. 

Točka 28. 

Prijedlog Odluke o otkupu suvlasničkog dijela nekretnine radi vraćanja zajma 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 28. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili  Prijedlog  Odluke o otkupu suvlasničkog dijela nekretnine radi 

vraćanja zajma. Za riječ se javio načelnik Općine Primošten i kazao da čovjek nema vratiti novce koje 

je mu je posudila općina Primošten u iznosu od 10 000. 00 EUR-a  , ali da je voljan kao jamstvo koje 

je dao , i nudi da Općina Primošten otkupi  taj dio. Nekretnina se nalazi u obuhvatu Marine Lučice i ta 

nekretnina trenutno vrijedi 100 eura po m2. Načelnik je dao prijedlog da se otkupi taj dio.  

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda.  

Nakon što nitko nije imao pitanje zamjenik predsjednika je Odluke o otkupu suvlasničkog dijela 

nekretnine radi vraćanja zajma stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, (1) jedan  „suzdržan ,nitko „protiv“. 
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ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluku o otkupu 

suvlasničkog dijela nekretnine radi vraćanje zajma; KLASA:403-02/19-03/02,URBROJ:2182/02-

01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Odluka o otkupu suvlasničkog dijela nekretnine radi vraćanja zajma sastavni je dio ovog zapisnika. 

Točka 29. 

Prijedlog Odluke o izradi i dopuni Urbanističkog plana uređenja „Aurora“ 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 29. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja  „Aurora“.   

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda.  Načelnik je kazao da Urbanistički plan ima nekih tehničkih 

grešaka i da se zato ide u izmjenu .Nakon što nitko od vijećnika nije imao pitanje zamjenik 

predsjednika je Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  „Aurora“  

stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, (1) jedan  „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je Odluke o izradi 

izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja „Aurora“; KLASA:350-05/21-

02/04,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 

Odluka o izradi  izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Aurora“ je sastavni dio zapisnika. 

Točka 30. 

Zaključak o prihvaćanju Odluke o broju i vrsti stipendije u školskoj i akademskoj godini 

2021/2022 

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu pod točkom 30. dnevnog reda, kazao je da su svi 

elektronski u materijalima dobili Zaključak o prihvaćanju Odluke o broju i vrsti stipendije u školskoj i 

akademskoj godini 2021/2022.   

Zamjenik predsjednika je otvorio raspravu i pitao da li se netko od vijećnika  javlja za raspravu ili ima 

pitanje za ovu točku dnevnog reda. Načelni je kazao da imamo ukupno 45. zahtjeva ali samo je 25 

urednih zahtjeva koji imaju urednu dokumentaciju i koji ispunjavaju kriterije koje je propisala Općina 

Primošten .Načelnik je kazao ako prihvatimo sve kao lani srušit ćemo kriterije i svaku godinu imat 

ćemo sve više zahtjeva koje ne znam da li ćemo moći ispunjavati .Vijećnik Pancirov Tomislav kazao 

je da je njegov prijedlog da se poštuju  kriteriji i da ih  trebaju ispunjavati, oni koji  predaju zahtjev za 

stipendijom Općine Primošten. 

Nakon rasprave, zamjenik predsjednika je Zaključak o prihvaćanju Odluke o broju i vrsti stipendije u 

školskoj i akademskoj godini 2021/2022 . stavio na glasanje.  

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko „protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Zaključak o 

prihvaćanju Odluke o broju i vrsti stipendije u školskoj i akademskoj godini 2021/2022 ; 

KLASA:350-05/21-02/04,URBROJ:2182/02-01 -21-1 od 13.prosinca 2021. godine. 
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Zaključak o prihvaćanju Odluke o broju i vrsti stipendije u školskoj i akademskoj godini 2021/2022.  

je sastavni dio zapisnika. 

Predsjednik je zaključio sjednicu i zahvalio vijećnicima što su došli, sjednica je završena u 12,40 sati. 

 

Zapisnik uredila: 

Stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju  

Milena Pleić upr. pra. 

   

                                                       ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG 

 VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN 

           Stipe Gruja 

    

                                                                                                    

 

 

 

  

 

  

 

 


