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ZAPISNIK SA 5.REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN 

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

dana 11.ožujka 2022.godine u Općine Primošten“ na adresi sv. Josipa 7, s početkom 11,00 

sati. 

Sjednici je predsjedavao Jere Gracin, predsjednik Općinskog Vijeća Općine 

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

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten. 

Predsjednik Vijeća otvorio je sjednicu, pozdravio vijećnike i druge prisutne. 

Konstatirao je da je na sjednici od trinaest vijećnika Općinskog vijeća prisutno  dvanaest (12) 

vijećnika . Na sjednici su prisutni vijećnici:, Tomislav Pancirov, Jurica Soža, Jere Gracin, 

Ivana Huljev, Jere Nižić, Antonija Gracin, Nikolina Friganović, Stipe Gruja ,Čobanov Živana  

Nediljko Marinov, Anita Perkov i Šime Šarić. 

Na sjednici nisu prisutni vijećnici: Ante Jurić koja je opravdao svoj nedolazak  na sjednicu. 

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje 

odnosno od trinaest (13) vijećnika Općinskog vijeća od kojih je prisutno dvanaest (12) 

vijećnika. 

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

Od predstavnika medija nitko nije prisutni mada su pozvani. 

Predsjednik je pitao da li se netko javlja za vijećničko pitanje? Za pitanje  se javio Nediljko 

Marinov i pitao što se dešava sa školom u Bratskom Docu koja izgleda jako loše. Za odgovor 

se javio načelnik Petrina i pojasnio da će se škola rekonstruirati odnosno obnoviti za Dom za 

stare i nemoćne, te da postoji  potpisan ugovor sa izvođačima za  radove, ali da općina 

trenutno nema 10 000 000,00  kuna da započne radove. Nada se da bi do kraja godine ti 

radovi trebali krenuti. 

Za vijećničko pitanje javila se Nikolina Friganović i postavila pitanje što je s dopisom koji su 

poslali obitelj Skorin Kapov  od 31. siječnja 2022. godine „Skorin -Kapov primjedbe 

povodom odluke o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten.  

Vijećnica je pitala da li će im se odgovoriti na taj dopis, odnosno  da ne bi željela to„ostane u 

zraku“ jer nije stavljeno kao točka dnevnog reda. Za riječ se javio predsjednik Jere Gracin i 

kazao da je on dobio također dopisa ali da oni nigdje ne traže da se o tom dopisu treba 

raspravljati na Vijeću, već traže“ da se vodi računa o tome“. 
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Za riječ se javio načelnik Petrina i kazao da su prvi problemi obitelj Kapov- Skorin nastali sa  

njihovom legalizacijom objekta u Raduči. Kazao je da oni svoj objekt nisu mogli legalizirati 

jer se njihov objekt nalazio u zoni T -1 UPU Velika Raduča i tu je već nastao njihov problem. 

Objekt se nalazio u hotelskoj zoni u kojoj se nisu mogle legalizirati kuće jer je bilo 

predviđeno samo za gradnju hotelskog smještaja. Općina Primošten ima je  pomogla riješiti 

taj problem, na način da Općina Primošten donosu izmjene i dopune UPU Raduča i taj njihov 

dio stavlja u UPU  naselja Primošten u zelenu površinu  kao bi mogli legalizirati oni i još 

dvije kuće u blizini a sve po naputku županijskog Zavoda za prostorno uređenje  kako bi se 

kasnije moglo staviti u žuto. Tek kada je to napravljeno oni su mogli dobiti rješenje o 

legalizaciji svog objekta. Općina Primošten je od Ministarstva  tražila da se očituje da li je ta 

legalizacija legalna, Ministarstvo je to prije mjesec dana proslijedilo Zavodu za prostorno 

uređenje u Šibeniku da se očituje, sada čekamo odgovor, kazao je načelnik   

Što se tiče njihovih pisanja knjige načelnik Petrina je kazao da misli da oni vrše 

„administrativni terorizam“ prema svima. Kazao je da su oni“ jedini problem“ jer su od 

„ničega stvorili problem“ i sve institucije ove države negiraju. 

Postavio je pitanje „zašto bi se njihov problem stavio na sjednicu Općinskog vijeća“ jer oni 

smatraju da pored njih nitko ne može graditi. Kazao je da ne ulazi u problem dobivanja 

građevinske dozvole za firmu  Kaskada d.o.o. da li oni imaju dozvolu i da li mogu graditi jer 

mi to ne znamo, jer  Općina Primošten ne izdajemo građevinske dozvole. Načelnik je kazao 

da  je njegov prijedlog bio da se svih petnaest čestica do Bau-bara stavi u žuto odnosno 

građevinsku zonu, no međutim Goran Pauki i Damir Lučev to tada nisu htjeli .  

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

materijale za sjednicu o predloženim točkama dnevnog reda koje će se raspravljati. 

Predsjednik je najprije na  verifikaciju stavio Zapisnik sa 4. radne sjenice Općinskog vijeća i 

pitao da li netko ima primjedbe na isti. Nitko nije ima primjedbe na zapisnik. Predsjednik je 

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća stavio na usvajanje.  

Zapisnik je usvojen sa (11) jedanaest  glasova „za“ ,(1) jedan „suzdržan“,( nitko) 

„protiv. 

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

materijale  o predloženim točkama dnevnog reda o kojima će se raspravljati. Za riječ se javio 

načelnik Općine Primošten i rekao da predlaže da se po prijedlog dopisa  HDZ-a raspravi kao 

15. točka dnevnog reda „Organiziranje usluge prijevoza za stanovnike Burnog i Južnog 

Primoštena. Predsjednik jeda se ovaj prijedlog  kao točka 15. dnevnog reda usvoji.  

Predsjednik je prijedlog dnevnog reda stavio na glasovanje:  

1. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika od 

1.srpnja do 31. prosinca 2021. godine 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o sklopljenim ugovorima jednostavne i 

javne nabave za 2021. godinu. 

3. Prijedlog Zaključka o donošenju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika 

o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten 

4. Prijedlog Zaključka o donošenu prethodne suglasnosti na izmjenu i dopunu Pravilnika 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Općine Primošten 
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5. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Općine Primošten 

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja „Primošten“ 

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izbor direktorice Primošten odvodnje d.o.o. 

8. Prijedlog odluke o odobravanju financijske pomoći za saniranje oštećenja stambenog 

objekta zbog udara groma 

9. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Primošten za 

razdoblje 2022.-2028. godine 

10. Prijedlog etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Primošten 

11. Prijedlog odluke o izmjeni i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobra  

2022. godine  

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o sklapanu ostalih ugovora za 2021. godinu 

13. Obavijest-obaveze članova predstavničkog tijela lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa 

14. Informacije u svezi izgradnje Mare II. 

15. Organiziranje usluge prijevoza za stanovnike Burnog i Južnog Primoštena  

 

Dnevni red sa predloženom dopunom usvojen je sa (11) jedanaest glasova „za“ i  (1) 

jedan  „suzdržan“ .  

Prešlo se na raspravljanje po utvrđenom dnevnom redu . 

 

Točka 1. 

Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika od 

1.srpnja do 31. prosinca 2021. godine 

 

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

materijalima dobili Izvješće načelnika Općine Primošten za vremensko razdoblje od 1.srpnja 

do 31. prosinca 2021. godine od dana 4.ožujka 2022. godine. Predsjednik je otvorio raspravu  

te pitao dali netko želi postaviti pitanje u svezi Izvješća načelnika. Nakon što se nitko nije 

javio za raspravu  predsjednik je zaključak o prihvaćanu Polugodišnjeg Izvješća  o radu 

načelnika Općine Primošten  za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. 

godine stavio na glasanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko 

„protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je 

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Načelnika Općine Primošten za 

vremensko razdoblje od 1.srpnja do 31.  prosinca 2021. godinen;KLASA:023-01/22-

01/1,URBROJ:2182/02-21-1 od 11.ožujka 2022. godine. 

 

Zaključak i Izvještaj su sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog.  
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Točka 2. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o sklopljenim ugovorima jednostavne i javne 

nabave za 2021. godinu  

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

materijalima dobili prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o sklopljenim ugovorima 

jednostavne i javne nabave .Predsjednik je pitao da li se netko javlja za raspravu. Nakon što se 

nitko nije javio za raspravu predsjednik je prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o 

sklopljenim ugovorima jednostavne i javne nabave za 2021. godinu stavio  na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, (1) jedan „protiv“ nitko 

„suzdržan“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova donijelo je  

Zaključak o prihvaćanju izvješća o sklopljenim ugovorima jednostavne i javne nabave  

od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.;KLASA:402-08/22-01/01, URBROJ:2182/02-

01-21-1 od 11.ožujka 2022. godine 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o sklopljenim ugovorima su sastavni dio zapisnika i nalazi 

se u privitku istog. 

Točka 3. 

Prijedlog Zaključka o donošenju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune 

Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten 

 

Predsjednik je  otvorio raspravu pod točkom 3. dnevnog rada. Kazao je da su svi vijećnici 

elektronski u svojim materijalima dobili Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća koja je 

održana dana 25.siječnja 2022.godine u kojem traže prethodnu suglasnost  na Izmjene i 

dopune  pravilnika o radu  Dječjeg vrtića Općine Primošten.  

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

raspravu predsjednik je prijedlog Zaključak o donošenju prethodne suglasnosti na Izmjene i 

dopune Pravilnika o radu  Dječjeg vrtić Općine Primošten stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (12) dvanaest vijećnika, nitko  „suzdržan ,nitko 

„protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo  Zaključak o 

donošenju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika  o radu Dječjeg vrtića 

Općine Primošten ;KLASA:601-02/22-01/01, URBROJ:2182/02-01-22-1 od 11. ožujka  

2022. godine.  

Zaključak  donošenju prethodne suglasnosti  je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku 

istog. 

Točka 4. 
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Prijedlog Zaključka o donošenu prethodne suglasnosti na Izmjenu i dopunu 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Općine 

Primošten 

 

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

elektronski u svojim materijalima dobili Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća koja je 

održana dana 25.siječnja 2022.godine u kojem traže prethodnu suglasnost  na Izmjene i 

dopune  pravilnika o radu  Dječjeg vrtića Općine Primošten.  

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

raspravu predsjednik je prijedlog Zaključak o donošenju prethodne suglasnosti na Izmjene i 

dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  Dječjeg vrtić Općine Primošten Općinu Primošten 

stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (12) dvanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko 

„protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo  Zaključak o 

donošenju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu Dječjeg vrtića Općine Primošten ;KLASA:601-02/22-01/02, 

URBROJ:2182/02-01-22-1 od 11. ožujka  2022. godine.  

Zaključak o donošenju prethodne suglasnosti  je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku 

istog. 

Točka 5. 

Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Općine Primošten 

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

elektronski u svojim materijalima dobili Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća koja je 

održana dana 25.siječnja 2022.godine.Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine 

Primošten je da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Općine Primošten imenuje Erika Nižić koja 

je priložila svu dokumentaciju koja se tražila u natječaju koji je objavljen na mrežnim 

stranicama Dječjeg vrtića Općine Primošten kao i u dnevnom tisku Slobodne Dalamacije. 

Upravno vijeće uzelo je u obzir i dosadašnji rad Erike Nižić koja je obnašala dužnost 

ravnateljice. 

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

raspravu predsjednik je Prijedlog  odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Općine 

Primošten stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (10) deset vijećnika, (2) dvoje  „suzdržan ,nitko 

„protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova  je donijelo Odluku 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Općine Primošten ;KLASA:021-01/22-01/01, 

URBROJ:2182/02-01-22-1 od 11. ožujka 2022. godine. 
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Odluka o imenovanju  je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku istog. 

Točka 6. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja „Primošten 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 6.dnevnog rada. Kazao je da su svi vijećnici 

elektronski u svojim materijalima dobili prijedlog odluke  o izmjenama i dopunama odluke o 

izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja Primošten. 

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

predsjednik je prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o izrado III. Izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja Primošten stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest  vijećnika, (1) jedan „suzdržan ,nitko 

„protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova  je donijelo Odluku  

o izmjeni i dopuni odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plan uređenja  

šireg područja  naselja Primošten  ;KLASA:350-02/21-01/01, URBROJ:2182/02-01-22-5 

od 11. ožujka 2022. godine. 

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

Točka 7. 

  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izbor direktorice Primošten odvodnje d.o.o. 

Predsjednik je  otvorio raspravu pod točkom 7. dnevnog rada. Kazao je da su svi vijećnici 

elektronski u svojim materijalima dobili Odluku Skupštine Primošten odvodnje d.o.o.  o 

imenovanju direktora Jagode Perković trgovačkog društva Primošten odvodnje d.o.o.  

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

predsjednik je prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izbor direktorice „Primošten 

odvodnje d.o.o. stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, (1) jedan „suzdržan ,nitko 

„protiv“. 

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

davanju suglasnosti na izbor direktorice Primošten odvodnje d.o.o.;KLASA:119-01/22-

01/01, URBROJ:2182/02-01-22-1 od 11. ožujka 2022. godine.  

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

Točka 8. 

Prijedlog odluke o odobravanju financijske pomoći za saniranje oštećenja stambenog 

objekta zbog udara groma 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 8. dnevnog rada. Kazao je da su svi vijećnici 

elektronski u svojim materijalima dobili  zamolbu  gos. N.G. kojemu je grom oštetio stambeni 
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objekt i kućanske aparate u njemu. Predsjednik je pitao da li se netko javlja za raspravu i da li 

želi postaviti pitanja u svezi ove zamolbe. Nakon što se nitko nije javio za raspravu 

predsjednik je prijedlog odluke o odobravanju financijske pomoći za saniranje oštećenja 

stambenog objekta zbog udara groma u iznosu od 5000,00 kuna stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (12) dvanaest vijećnika, nitko  „suzdržan ,nitko 

„protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluku o 

odobravanju financijske pomoći za saniranje oštećenja stambenog objekta zbog udara 

groma;KLASA:402-08/21-03/39, URBROJ:2182/02-01-22-1 od 11. ožujka 2022. godine.  

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

Točka 9. 

Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Primošten za 

razdoblje 2022.-2028. godine 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 9. dnevnog rada. Kazao je da su svi vijećnici 

elektronski u svojim materijalima dobili odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja 

Općine Primošten za razdoblje 2022.-2028. godine . Predsjednik je pitao da li se netko javlja 

za raspravu i da li želi postaviti pitanja u svezi odluke. Nakon što se nitko nije javio za 

raspravu predsjednik prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine 

Primošten za razdoblje 2022.-2028. godine stavio je na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, jedan (1) „suzdržan ,nitko 

„protiv“. 

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

pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Primošten za razdoblje 2022.-2028. 

;KLASA:302-02/22-02/01, URBROJ:2182/02-01-22-1 od 11. ožujka 2022. godine.  

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

Točka 10. 

Prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Primošten 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 10. dnevnog rada. Kazao je da su svi vijećnici 

elektronski u svojim materijalima dobili prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih 

dužnosti . Predsjednik je pitao da li se netko javlja za raspravu i da li želi postaviti pitanja u 

svezi odluke. Nakon što se nitko nije javio za raspravu, prijedlog Etičkog kodeksa nositelja 

političkih dužnosti u Općini Primošten predsjednik je stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (12) dvanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko 

„protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Etički kodeks 

nositelja političkih dužnosti u Općini Primošten ;KLASA:023-01/22-02/01, 

URBROJ:2182/02-01-22-1 od 11. ožujka 2022. godine.   
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Etički kodeks je sastavni dio zapisnika i nalazi se u privitku  istog. 

Točka 11. 

Prijedlog odluke o izmjeni i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim 

dobra  2022. godine 

 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 11. dnevnog rada. Kazao je da su svi vijećnici 

elektronski u svojim materijalima dobili prijedlog odluke o izmjeni i dopune Godišnjeg plana 

upravljanja pomorskim dobra  za 2022. godine. Predsjednik je pitao da li se netko javlja za 

raspravu i da li želi postaviti pitanja u svezi odluke. Nakon što se nitko nije javio za raspravu  

predsjednik odluku o izmjeni i dopuni Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobro 2022. 

godine  stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (12) dvanaest vijećnika, nitko „suzdržan ,nitko 

„protiv“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten jednoglasno je donijelo Odluku  o 

izmjeni i dopuni Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobra 2022. godine 

;KLASA:934-01/21-03/03, URBROJ:2182/02-01-22-1 od 11. ožujka 2022. godine.  

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

Točka 12. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o sklapanju ostalih ugovora za 2021. godinu 

Predsjednik je otvorio raspravu pod točkom 11. dnevnog rada. Kazao je da su svi vijećnici 

elektronski u svojim materijalima dobili prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o 

sklapanju ostalih ugovora za 2021. godinu. Svi su u materijalima dobili tablicu popisa ostalih 

ugovora koji su sklopljeni u 2021.godini. Predsjednik je pitao da li se netko javlja za raspravu 

i da li želi postaviti pitanja u svezi ove točke dnevnog reda.. Nakon što se nitko nije javio za 

raspravu predsjednik  je Zaključk o prihvaćanju izvješća o sklapanju ostalih ugovora za 2021. 

godinu stavio na glasovanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, jedan (1)„protiv“, nitko 

„suzdržan“. 

ZAKLJUČAK: Općinsko vijeće Općine Primošten većinom glasova je donijelo 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o sklapanju ostalih ugovora za 2021. godinu  

;KLASA:934-01/21-03/03, URBROJ:2182/02-01-22-1 od 11. ožujka 2022. godine.  

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

Točka 13. 

Obavijest-obaveze članova predstavničkog tijela lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa 
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Predsjednik je u točki 13. dnevnog reda rekao da su svi članovi općinskog vijeća dobili dopis  

predmet: Obveze članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u svrhu sprečavanja sukoba interesa-obavijest od dana 2. veljače 2022. godine  a 

dopis je poslan od Šibensko kninske županije, Upravnog odjela za poslove Župana, 

Županijske skupštine i službeniče odnose. Temeljem Zakona o sprečavanju sukoba interesa 

(Narodne novine broj, 143/21) članka 4. stavka 5. članovi predstavničkog tijela dužni su 

pismenim putem u roku 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos 

subjekta u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i 

područne (regionalne ) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela tim 

trgovačkim društvom  i drugim pravnim osobama kojima je jedinica jedini osnivač ili član. 

Predsjednik je kazao da je ova točka informativnog karaktera za sve članove vijeća. 

 

Članak 15. 

Mogućnost svakodnevnog prijevoza iz Primoštena u Primošten Burnji i Južni 

Predsjednik Vijeća je kazao da neposredno prije početka sjednice Vijeća, predstavnici HDZ-a 

gosp. Marinov Nediljko priložio je dopis u kojem traži da stanovnici Burnjeg i Južnog 

Primoštena a pretežno se odnosi na staračko stanovništvo koje nije mobilno, da im se 

omogući svakodnevni prijevoz do mjesta Primoštena. Prijevoz im je potreban zbog korištenja 

zdravstvene zaštite koja je smještena u Primoštenu ,zatim  autobusne stanice  gdje idu u 

smjeru Šibenika ili Splita. Vijećnik Marinov je rekao da ljudi koji nemaju auto jednostavno su 

odsječeni jer ne postoji prijevoz iz Burnjeg i Južnog Primoštena do Primoštena. Prijedlog 

predsjednika Vijeća je da Općina Primošten iznađe rješenje za raspisivanje natječaj za 

davanje koncesija nekom prijevozniku koji bi tu mogućnost obavljao za općina Primošten  a 

Općina Primošten bih tu uslugu lokalnog prijevoza sufinacirala  mjesečno u iznosu od cca 

1500 Eura  protuvrijednosti. Predsjednik je ovaj prijedlog načelnika da Općina Primošten 

raspiše natječaj za koncesionara koji bi obavljali tu djelatnost  a koju bi Općina Primošten 

financirala za lokalni prijevoz od  Primošten do svih  naselja koji se nalaze u  Općini 

Primošten stavio na glasanje. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

ZAKLJUČAK: Općina Primošten raspisat će natječaj za obavljanje lokalnog prijevoza 

za područje Općine Primošten.  

Predsjednik konstatira  da je vijećnik  Nediljko Marinov morao napustio sjednicu zbog 

privatnih obaveza koje ima.   

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje 

odnosno od trinaest (13) vijećnika Općinskog vijeća od kojih je prisutno jedanaest  (11) 

vijećnika. 

 

Članak 14. 



10 
 

Informacije u svezi izgradnje Mare II. 

Predsjednik je dao riječ načelniku Općine Primošten da nešto kaže o ovoj temi. Načelnik 

Petrina ja kazao da su svi vijećnici dobili pismenu  korispodenciju između Općine Primošten i 

M.L Bay Development  investitora izgradnje hotela u Marinoj Lučici zadnja tri mjeseca. 

Načelnik je kazao da su oni dobili građevinske dozvole za gradnju Resorta. Problem je ne 

plaćanje  radova za izvođenje pročistivaća kanalizacije koja se radi a koju izvodi Primošten 

odvodnja d.o.o .koja je u vlasništvu Općine Primošten i koja bi mogla doći u problema zbog 

neplaćanja izvođenja radova. Prijedlog investitora je da Općina Primošten oslobodi investitora  

komunalnog doprinosa a komunalnu infrastrukturu bih izgradio investitor. Ova točka dnevnog 

reda je informativnog karaktere. 

Prijedlog načelnika je da se donese Zaključak u kojem će se investitor osloboditi  komunalnog 

doprinosa ali prije toga da se pripremiti nacrti odluka u kojemu bi se predvidjele sve 

mogućnosti. Tematska sjednica bi se sazvala ponovno samo sa jednom točkom dnevnog reda. 

Predsjednik je ovaj prijedlog  Zaključka stavio na glasanje. 

Konstatira se da je „ZA“ glasovalo (11) jedanaest vijećnika, jedan (1)„protiv“, nitko 

„suzdržan“. 

Zaključak je usvojen većinom glasova.   

ZAKLJUČAK:  U roku 10 dana napravit će se nacrt prijedloga odluka za oslobađanje 

od  plaćana komunalnog doprinosa (kompenziranje komunalnog doprinosa)  te će 

sazvati  tematska sjenica na kojoj će se prezentirati  nacrti akta koje Vijeće treba 

izglasati.   

Predsjednik je zaključio sjednicu i zahvalio vijećnicima što su došli, sjednica je završena u 

12,00 sati. 

 

Zapisnik uredila: 

Stručni suradnik za sjednice i dokumentaciju  

Milena Pleić upr. pra. 

   

                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG 

 VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN 

           Jere Gracin 

    

                                                                                                    

 

 

 

  

 

  

 


