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I.
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PRIMOŠTEN

1
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 5.sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022.
godine donosi

 ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Načelnika Općine Primošten

za vremensko razdoblje od 1. srpnja do 31.prosinca2021. godine

1. Općinsko vijeće prihvaća Polugodišnje Izvješće o radu Načelnika Općine Primošten za vremensko razdo-
blje od 1.srpnjado 31.prosinca 2021. godine, KLASA: 023-01/22-02/1; UR.BROJ: 2182/02-02-22-1  od dana 4. 
ožujka 2022. 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: 023-01/22-01/1
UR.BROJ: 2182/02-01-22-1
Primošten, 11.ožujak 2022.

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 
Primošten’’ broj; 1/21 i 2/21), Općinski načelnik Općine Primošten, dana 04. ožujka 2021. godine Općinskom 
vijeću Općine Primošten, podnosi

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O RADU NAČELNIKA OPĆINE PRIMOŠTEN

za vremensko razdoblje od 01. srpnja 2021. do 31. prosinca 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. srpnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine. U ovom 
izvještajnom razdoblju općinski načelnik obavljao je sve poslove i aktivnosti koje su mu u okviru odredbi članka 
48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostoj-
no 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 Statuta 
Općine Primošten (‘’Službeni vjesnik Općine Primošten’’, broj 1/21 i 2/21) stavljene u nadležnost, kao i proizašle 
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iz drugih posebnih propisa u kojima su utvrđene ob-
veze 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. srpnja do 31. prosinca 2021. godine, održane su 3 
sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten. Stručnu 
obradu i administrativno-tehničku pripremu  materi-
jala 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. Zbog spriječeno-
sti načelnika radi bolesti, u mjesecu prosincu 2021. 
godine isti je bio spriječen neposredno sudjelovati u 
radu, ali se svakodnevna komunikacija oko bitnih pi-
tanja odvijala telefonski putem i elektronskim putem 
kako bi se aktivnosti Općine odvijale u rokovima i 
sukladno zakonskim propisima.

Akti Općinskog vijeća Općine Primošten 
    
U drugom polugodištu održane su ukupno tri sjed-

nice Općinskog vijeća Općine Primošten, i to dana 09. 
rujna 2021. godine , dana 19. listopada 2021. godine te 
13. prosinca 2021. godine. 

Na sjednici održanoj dana 09. rujna 2021. godine 
su doneseni Odluka o raspoređivanju sredstava za fi -
nanciranje političkih stranaka u Općinskom vijeću 

Općine Primošten za 2021. godinu, odluka o imeno-
vanju privremenog zamjenika općinskog načelni-
ka Općine Primošten u slučaju duže spriječenosti u 
obavljanju dužnosti načelnika, nova Odluka o socijal-
noj skrbi, više odluka kojima se imenuju ulice na pod-
ručju Općine Primošten kao  i ostali opći akti nužni za 
redoviti rad i funkcioniranje Općine. 

Na sjednici održanoj dana 19. listopada 2021. go-
dine donesene su Odluke po pojedinačnim zahtjevima 
za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, 
Odluka o donošenju IX. izmjena i dopuna Prostornog 
plana Općine Primošten, Odluka o izradi X. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten, 
nova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upra-
vljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina za Općinu 
Primošten te druge odluke od značaja za rad Općine.

Na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2021. go-
dine donesen je Prijedlog II. Izmjene i dopune Pro-
računa Općine Primošten za 2021. godinu, Prijedlog 
II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, Prijedlog I. izm-
jene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2021. 
godinu, kao I. izmjene i dopuna Programa u kulturi/
sportu/programa socijalne zaštite za 2021., Odluka 
o izvršenju proračuna za Općinu Primošten za 2021. 
godinu, Proračun Općine Primošten za 2022. godinu 
te projekcije za 2023.-2024, Odluka o izvršenju pro-
računa za 2022. godinu, Plan razvojnih programa za 
2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, 
Program građenja/održavanja objekata i uređaja ko-
munalne infrastrukture Općine Primošten za 2022. go-
dinu te brojne druge akte kojima se osigurava redovit i 
zakonski rad Općine u narednom periodu.

Službenici JUO Općine Primošten na prijedlog i 
inicijativu općinskog načelnika tijekom drugog polu-
godišta 2021. godine izradili su više općih i pojedi-
načnih akata za Općinsko vijeće Općine Primošten, 
kao i brojne interne akte, procedure i sl.

U šestomjesečnom razdoblju izrađeno je i usvo-
jeno ukupno 26 općih i pojedinačnih akata Općinsk-
og vijeća, te je u svrhu transparentnosti rada Općine 
Primošten u Službenom vjesniku objavljeno i 7 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.

7 akata koje je donio općinski načelnik objavljeni 
su u Službenom vjesniku Općine Primošten broj 3/21 
i 4/21.
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PROJEKTI OPĆINE PRIMOŠTEN
u periodu od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. go-

dine 

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 
projekata koji su započeti u ovoj kalendarskoj godini 
odnosno koji su zbog svoje sveobuhvatnosti nastavlje-
ni na prethodno proračunsko razdoblje. 

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. isho-
dovalo je 15 građevinskih dozvola koje su zatražene. 
Između društva M.L.Bay Development i Općine Pri-
mošten još su u tijeku pregovori vezano za provođenje 
postupka javne nabave za izgradnju prometnica. Što 
se tiče fi nanciranja kanalizacijskog sustava od strane 
M.L.Bay Develepmenta, isti su u zakašnjenju sa 
plaćanjem situacije (9. situacija) o čemu se trenutno 
vode pregovori i o čemu su isti višekratno upozoreni 
na posljedicu neurednog izvršenja obveze temeljem 
sklopljenog Ugovora sa Primošten odvodnjom d.o.o.

UREĐENJE ŠETNICE 

U periodu drugih 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. 
Općina Primošten u Šibensko-kninskoj županiji, prva 
je prepoznala važnost ove investicije te je započe-
la s postupkom uređivanja obalne crte općine i pov-
ezivanja cijelog područja šetnicom, te je tijekom prve 
polovice 2021. godine provela postupke jednostavne 
nabave u navedenu svrhu. U drugom polugodištu 
2021. godine sklopljeni su odgovarajući ugovori te-
meljem provedenih postupaka jednostavne nabave u 
svrhu daljnje izgradnje ili uređenja šetnice (Ugovor o 
nastavku popločavanja lomljenim pločama i iskopnim 
kanalom za polaganje kabela za rasvjetu na šetnici 
Huljerat – Tepli bok, Ugovor o građevinskim radovi-
ma uređenja šetnice od Velikog usjeka do Bau bara, 
Ugovor o kupnji benkovačkog kamena i cementa za 
potrebe šetnice od Velikog usjeka do Bau bara, Ugov-

or o izradi glavnog projekta sa izvedbenim detaljima 
i troškovnikom za šetnicu kroz autokamp u dužini od 
1200 metara), koji Ugovori će predstavničkom tijelu 
biti dostupni i prezentirani kroz Zaključak kojim će 
navesti svaki pojedinačno.

IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPOD KIPA 
GOSPE OD LORETA

S obzirom na višestruku važnost ovog projekta za 
područje Primoštena, i činjenicu da je vidikovac kod 
Gospe od Loreta poznao prepoznato posjetilište brojnih 
građana i turista, nastavlja se sa uređenjem popratnog 
‘’sadržaja’’ kojim će se omogućiti lakši i kvalitetniji 
pristup vidikovcu te osigurati parkirna mjesta koja do 
sada nisu niti postojala radi čega su se redovito stvarale 
gužve prilikom organiziranja događanja a što je pred-
stavljalo svojevrsnu opasnost za posjetitelje, osobito u 
večernjim satima. U svrhu uređenja okolnog prostora, 
pristupilo se izgradnji odgovarajuće ceste i parkirališta 
slijedom čega će su se u skladu sa propisanim pos-
tupcima i odabirom najpovoljnijeg izvođača sklopili 
Ugovor o nabavi usluge izrade glavnog građevinsk-
og i elektroprojekta za izgradnju javnog parkirališta 
uz pristupnu cestu Gospi od Loreta, Ugovor o nabavi 
usluge i izvedbenog građevinskog i elektroprojekta za 
kolni pješački pristup Gospi od Loreta, te će se pred-
stavničko tijelo tijekom podnošenja narednih izvješća 
redovito obavještavati o tijeku navedenih radova.

UREĐENJE OKOLNOG PROSTORA OKO 
SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA U PRED-
JELU  ‘’BRATSKI DOLAC’’

Općinsko vijeće Općine Primošten u prethodnom 
izvješću obaviješteno je kako se nastavno na pot-
pisani Ugovor o kupoprodaji pokretne stvari (hale) 
s obročnom otplatom cijene, skolpljen 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 Ugovor o nabavi i montaži opreme za 
potrebe boćališta sa fi rmom Tehnix d.o.o. (postupak 
nabave 29/11). Predmetnim nabavama rješeno je 
kompletno pitanje uređenja boćališta te su ostvareni 
preduvjeti sportskim klubovima da na istom prostoru 
održavaju treninge, natjecanja, turnire i sl. kao što je 
uređeno i dječje igralište u blizini sportskorekreaci-
jskog centra. U drugoj polovici godine nastavljeno je 
sa radovima hortikulturalnog i ostalog uređenja okol-
nog prostora, sve sukladno sklopljenom Ugovoru sa 
P.U.O. Atila – Ugovor o radovima uređenja zemljišta 
oko sportskog centra na Bratskom Docu u Primoštenu. 

Cjelokupan prostor sada čini jedinstvenu cjelinu i u 
pravom smislu predstavlja sportsko-rekreativni centar 
dostupan svim mještanima Primoštena, a na širenju i 
usavršavanju istoga će se kontinuirano raditi oslušku-
jući potrebe građana.
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IZGRADNJA PROMETNICE U NASLJEU 
“BILO’’

Tijekom druge polovice 2021. godine, sukladno 
provedenom otvorenom postupku javne nabave evi-
dencijskog broja JV-2/21 te konačne Odluke o odabiru 
koji je izabran najpovoljniji ponuditelj (Čigra d.o.o.) 
te u skladu sa uvjetima utvrđenim u dokumentaciji o 
nabavi, potpisan je dana 23. rujna 2021. godine Ugov-
or o izgradnje prometnice u naselju ‘’Bilo’’.

Radovi na rekonstrukciji doma započeti će suklad-
no ugovornim utanačenjima, te je u trenutku pisanja 
ovog izvješća većina radova već dovršena (otprilike 
2/3 ugovorenih radova) odnosno isti su izvršavani 
planiranim intenzitetom. Izgradnjom navedene pro-
metnice poboljšana je povezanost i pristupačnost. 

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 
blizini zgrade „Trn“. Navedni projekt uvrstiti će se 
i u Strategiju razvoja koja će se donijeti i izraditi za 
razdoblje od 2022-2027. godine. Obzirom da je na 
predmetnom prostoru rješeno imovinskopravno stan-
je, nema prepreke, da se ovisno o fi nancijskim mo-
gućnostima krene u realizaciju planiranog projekta. 
Tijekom narednog perioda, pripremati će se projekt-
na dokumentacija te će se održati sastanci kako bi se 
rješilo pitanje apliciranja projekta na EU fondove, 
odnosno da se provjere mogućnosti fi nanciranja eu-
ropskim sredstvima.

JAVNO STEPENIŠTE (Splitska ulica – Porat)

U svrhu osiguravanja sigurnosti prometa, Općini 
Primošten nužno je bilo pristupiti izgradnji javnog 
stepeništa koje se proteže iz Splitske ulice u Ulicu 
Porat, obzirom da je na navedenom prostoru uočena 
jaka koncentracija prometa što je dovodilo u opasnost 
sudionike u prometu, a najviše pješake. Iz navedenog 
razloga, temeljem provedenog postupka, sklopljen 
je Ugovor za radove izgradnje javnog stepeništa u 
Splitskoj ulici prema Portu, i to dana 01. rujna 2021. 
godine sa SANIT GRADNJA d.o.o.

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 bitnih i sklopljenih ugovora jednostavne 
nabave za drugu polovicu 2021. godine:

Radovi, putevi, rasvjeta i usluge - ugovori

- Ugovor o nabavi 5 rasvjetnih stupova za predio 
Kamenar sa uslugom montaže i stavljanjem u funkci-
ju, od dana 30.07.2021 (Marzes d.o.o.)

- Ugovor o nastavku popločavanja lomljenim 
pločama i iskopnim kanalom za polaganje kabela za 
rasvjetu na šetnici Huljerat – tepli bok u dužini 250 m 
(obrt za niskogradnju ‘’Ante’’)

- Ugovor o nabavi i montaži znakova na području 
Primoštena (Rebus d.o.o.)

-Ugovor o izgradnji prometnice Bilo (Čigra d.o.o.)

- Ugovor o radovima izgradnje javnog stepeništa u 
splitskoj ulici – Porat (Sanit gradnja d.o.o.)

- Ugovor o nabavi radova probijanja puteva u pred-
jelima Rasohe i Biljulje (Joke Huljev Transport j.d.o.o)

- Ugovor o nabavi novog motocikla (Iljadica Rapo 
d.o.o.)

- Nabava kompjutera za potrebe JUO-a (Disk 
d.o.o.)

- Ugovor o radovima uređenja zemljišta oko 
sportskog centra u Bratskom Docu u Primoštenu 
(P.U.O. Atila)

- Ugovor o uređenju dionice poljskog puta Halovac 
u duljini od 540 m i širine 4 m (IS-KOP d.o.o.)

- Ugovor o građevinskim radovima uređenja šet-
nice od Velikog usjeka do Bau Bara (obrt za nisko-
gradnju ‘’Ante’’)

- Ugovor o radovima izravnanja šetnice kod ‘’ve-
likog usjeka’’ (Tome transkop d.o.o.)

- Ugovor o kupnji benkovačkog kamena i cementa 
za za potrebe izrade šetnice od Velikog usjeka do Bau 
Bara (Građa d.d.)

- Ugovor o izradi glavnog projekta sa izvedbenim 
detaljima i troškovnikom za šetnicu kroz autokamp u 
dužini od 1200 m (Građevinski projekt d.o.o.)

- Ugovor o nabavi usluge izrade glavnog 
građevinskog i elektro projekta za izgradnju javnog 
parkirališta uz pristupnu cestu Gospe od Loreta (Triv-
ium d.o.o.)

- Ugovor o nabavi usluge izvedbenog građevinsk-
og i elektro projekta za kolni i pješački put Gospi od 
Loreta (Trivium d.o.o.)

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 
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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. srpnja 2021. 
do 31. prosinca 2021. godine čiji rad je usmjeravao i 
nadzirao.

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 drugih 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.

Općina Primošten u drugoj polovici 2021. godine 
bila je predmet inspekcijskog nadzora Ministarstva up-
rave i pravosuđa, sve kako bi se unifi ciralo djelovanje 
svih jedinica lokalne samouprave, odnosno uskladilo 
‘’poslovanje’’ i djelovanje svih njezinih službi. U tom 
smislu, tada službenik ovlašten za obavljanje poslova 
pročelnika JUO Općine Primošten, a sada nakon pro-
vedenog javnog natječaja službeno i pročelnik  JUO, 
donio je novi Pravilnik o unutarnjem redu sa pripada-
jućom sistematizacijom radnih mjesta, kao i sve ostale 
akte kojima se osigurava redovito i zakonito djelovan-
je upravnog tijela, npr. novi Plan klasifi kacijskih ozna-
ka i i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata 
te brojne druge opće akte internog karaktera kojima 
kao i sukladno donesenim aktima – nova Rješenja za 
sve službenike. Sve neusklađenosti koje su se ticale 
Jedinstvenog upravnog odjela, ispravljene su te su o 
istima obaviješteni svi službenici dopisom kojim im se 
daju određene upute za daljnji rad. Također, o svim iz-
vršenim mjerama obaviješteno je nadležno Ministarst-
vo izravno (za pitanja koja se tiču njegovog djelokru-
ga), dok je Zapisnik o izvršenim mjerama dostavljen i 
upravnom inspektoru, Srđanu Ružiću koji na isti nije 
imao nikakvih primjedbi.

Također, tijekom druge polovice 2021. godine, 
zaposlena je jedna službenica na radnom mjestu sav-
jetnika za imovinsko pravne poslove (obzirom da je 
službenica koja je obavljala navedene poslove otvorila 
porodiljni dopust), te je zaposlena jedna referentica za 
poslove protokola Općine Primošten. Osim navedenih, 
nije bilo novih zapošljavanja. 

Općina Primošten u drugoj polovici 2021. godine 
zaprimila je određeni broj sudskih tužbi, na koje je re-
dovito i u roku odgovarala, očitovala se, zajedno sa 
zakonskim zastupnikom Općine pristupala sudu na 
zakazana ročišta, odgovarala na upravne tužbe (5) po-
vodom komunalnog doprinosa i sl., pisala brojne ugo-
vore kojima je regulirala odnose Općine sa fi zičkim i 
pravnim osobama, provodila natječaj za stipendiranje 
studenata i učenika, uspješno sudjelovala u natječaju 
šibensko kninske županije za sufi nanciranje projekata 
u turizmu u 2021. godini te stvara pretpostavke za sud-
jelovanje na drugim natječajima, odgovarala na uredno 
ispunjavala obveuze glede revizije komunalne infras-
trukture zatraženo od Državnog ureda za reviziju i sl. 
Također, pročelnik JUO imenovan je ovlaštenim pred-
stavnikom u FLAG-u ‘’Lanterna’’, te će se nastojati 
privući dodatna sredstva za maritimne svrhe i projekte. 
Također, tijekom druge polovice 2021. godine izrađen 
je i Provedbeni program Općine Primošten za razdo-
blje od 2021-2025. godine sukladno zakonodavnom 
okviru kao kratkoročni strateški akt na lokalnoj razini 
i koji predstavlja temelj  planiranja lokalnih razvojnih 
politika, programa i projekata, što je bilo i točka dnev-
nog reda općinskog vijeća Općine Primošten. Općina 
Primošten u navedenom razdoblju je sklopila i Ugovor 
sa Top Sports Events d.o.o. kojim je osigurala dvogo-
dišnju promociju i suradnju na projektu CRO Race 
kao domaćin treće etape starta utrke, i koji projekt je 
uspješno završen za 2021. godinu, a čime je osigurala 
globalnu promociju, popunila turističke kapacitete te 
brojne druge prednosti koje su je opet svrstale u top 
turističke destinacije.

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.

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 drugih šest mjeseci 2021. godine, izda-
vane su suglasnosti za razne manifestacije, suglasno-
sti za rad na javnoj površini, obavijesti o počinjenom 
prekršaju, zahtjevi za dostavom podataka, prekršajni 
nalozi, zapisnici i sl.

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-
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munikacija sa strankama kako osobno tako i putem 
telefona i email-a.

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

- 77 Rješenja o komunalnoj naknadi te 2 ovršna 
prijedloga za prisilnu naplatu komunalne naknade

- 4 Rješenja o parkirnom mjestu
- 56 Rješenja za spomeničku rentu
- 23 zapisnika o izvršenim radovima
- informatička podrška (AV programi, server, web 

stranica)

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 drugih šest mjeseci 2021. go-
dine pregledom dokumentacije za navedeno razdoblje, 
utvrđeno je da je savjetnik za prostorno planiranje iz-
vršio slijedeće poslove odnosno za navedeno razdoblje 
obavljani su slijedeći poslovi i to:

A. Prostorno planiranje

U navedenom razdoblju donijete su:

- Odluka o izradi i dopuni Urbanističkog plana 
uređenja proizvodne zone (I2) Bojana, Klasa: 350-
05/21-01/02; Ur. broj: 2182/02-21-01-1 (‘’Službeni 
vjesnik Općine Primošten’’ 5/21)

- Odluka o donošenju IX. Izmjena i dopuna Pros-
tornog plana uređenja Općine Primošten, Klasa: 350-
05/21-01/04; Ur. broj:2182/02-21-01-1, (‘’Službeni 
vjesnik Općine Primošten’’ 5/21)

- Odluka o izradi X. Izmjena i dopuna prostornog 
plana uređenja Općine Primošten, Klasa: 350- 05/21-
01/03; Ur.broj:2182/02-01-21-1, (‘’Službeni vjesnik 
Općine Primošten’’ 5/21)

- Odluka o izmjeni Odluke o izradi X. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten, 
KLASA:350-05/21-01/04; UR BROJ:2182/02-01-21 
(‘’Službeni vjesnik Općine Primošten’’ 6/21)

B. Komunalni doprinos i legalizacija

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

- za komunalni doprinos u postupku legalizacije 
(31 kom)

- za komunalni doprinos, novogradnja (31 kom)
- za legalizaciju (Naknada za nezakonito zadrža-

vanje zgrada u prostoru) (kom. 6).

C. Obavijesti o namjeni

U navedenom razdoblju izdano je 107 Obavijesti o 
namjeni zemljišta, a putem e-maila za Poreznu upravu 
7 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 tele-
fonskih 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 ob-
jašnjavanju 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 grad-
nju), razne suglasnosti, potvrde 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 
drugih 6 mjeseci pratili su ukupno fi nancijsko poslo-
vanje općine Primošten, sudjelovali su u realizaci-
ji ugovora o kreditu Općine Primošten, zaprimali e 
račune, vodili blagajničko poslovanje, pratili stanje 
prihoda i rashoda  i drugo. Poslovi službenika utvrđeni 
su Pravilnikom o unutarnjem redu, propisima i akti-
ma načelnika a karakterizira ih kolegijalnost u radu te 
međusobna pomoć i podrška kako između službi tako i 
ustanova i poduzeća u sastavu Općine Primošten. 

Imovinsko-pravni poslovi JUO Općine Primošten

Sudski sporovi 

Tijekom druge polovice 2021. godine pročelnik 
i službenici JUO izradili su za općinskog načelnika 
odnosno za općinsko vijeće više općih akata, izvješća, 
planova i analiza odnosno odgovora na službene do-
pis institucija RH. Pročelnik te Savjetnik za imovins-
ko 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. 

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-
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og načelnika. Tijekom drugih 6 mjeseci nije bilo 
značajnog povećanja broja sudskih sporova, osim onih 
u kojima Općina redovito sudjeluje i koji su svi prika-
zani u prethodnim izvješćima.

Ugovori Općine Primošten u 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 druge polovice 2021. godine 
izradila je i više ugovora odnosno provela posebne 
postupke. Popis ugovori su objavljeni na internetskim 
stranicama općine www.primosten.hr

Nerazvrstane ceste Općine Primošten

Tijekom druge polovice 2021. godine Pravna služba 
je također radila na postupku evidencije nerazvrstanih 
cesta na području općine Primošten, te u suradnji s Ko-
munalnom službom vršila nadzor nad istima. 

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti 

Tijekom druge polovice 2021. godine, postavljeno 
je 8 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć za novo-
rođenče u iznosu od 5.000,00 kuna za svako dijete. Od 
8 postavljenih zahtjeva, svi su odobreni, ali su zato pri-
hvaćena po drugoj osnovi u okviru aktivnosti - pomoći 
kućanstvima i domaćinstvima jer su se po odbijenome 
zahtjevu za naknadu za novorođenče podnositelji javl-
jali za pomoć u obliku pomoći kućanstvima i domaćin-
stvima, dok je sukladno novo donesenoj Odluci o so-
cijalnoj skrbi na području Općine Primošten predano 
5 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, kojima je 
udovoljeno.

Sponzorstva i donacije Općine Primošten

Općina Primošten je u periodu od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2021. godine, kao poseban vid promicanja i 
u cilju podrške provedbe kvalitetnih projekata različi-
tih udruga, klubova i pojedinaca, temeljem Odluka 
načelnika Općine Primošten sklopila više Ugovora o 
sponzorstvima, odnosno Ugovora o donacijama,, uk-
upno 15, koji će se zasebno dati na uvid Općinskom 
vijeću prilikom prezenitiranja svih ugovornih odnosa 
sa Općinom za 2021. godinu. Prilikom fi nanciranja 
vodilo se računa da navedeni projekti zastupaju inter-
ese građana Općine Primošten, bilo kroz direktno sud-
jelovanje u projektima ili pak članstvo u udrugama/
klubovima, a u svim slučajevima prilikom donošenja 
Odluke kao primaran je postavljen interes Općine Pri-
mošten koja na ovaj način ima cilj poticati podizanje 
kvalitete života i približavanja raznih projekata iz po-
dručja kulture, sporta i dr. svim mještanima. Obzirom 
na navedeno, u nastavku se donosi prikaz svih Ugovo-

ra kojima su fi nancijska sredstva podijeljena u skladu 
s mogućnostima i iz razloga opravdanosti fi nanciranja 
projekata navedenih u zamolbi svakog pojedinog pri-
matelja donacije ili sponzorstva:

   
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 05. 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. 

Općinski načelnik održao je više radnih sastanaka 
s izrađivačem monografi je Općine Primošten, pročel-
nikom i službenicima upravnog odjela te direktorima 
komunalnih poduzeća sve u svrhu rješavanja problema 
vezanih uz realizaciju projekata 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, osim u periodu kada zbog bolesti nije 
bio prisutan na dužnosti pa tako i u vandužnosničkim 
obvezama.

Ukupno, tijekom 2021. godine Općina Primošten 
se ove godine pridružila i malobrojnim gradovima i 
općinama u Hrvatskoj koji su napravili velik iskorak 
u borbi protiv korupcije, nepotizma 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 transakciju iz proračuna 
Općine, što podrazumijeva javni pristup svim po-
dacima – kome je, kada, koliko i zašto isplaćen neki 
iznos, bilo da se radi o pravnim ili fi zičkim osobama, 
uključujući zaposlene u javnoj upravi. Aplikacija Vuka 
Vukovića prikazuje svaki račun, od malih troškova 
reprezentacije do velikih troškova za javnu nabavu i 
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građevinskih radova. Primošten nabavom ove aplik-
acije postaje jedan od rijetkih uspješnih primjera pot-
pune 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 poslova i 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: 023-01/22-02/01
UR.BROJ: 2182/02-02-22-1
Primošten, 04. ožujka 2021. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

2
Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten 

(‘’Službeni vjesnik Općine Primošten’’, broj: 
1/21,2/21), Pravilnika o planu nabave ,registra ugov-
ora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj 
nabavi i analizi  (Službeni vjesnik Općine Primošten 
101/17) Općinsko vijeće Općine Primošten, na redov-
noj  5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022.godine, 
donosi:

 ZAKLJUČAK
o prihvaćanju  izvješća  o sklopljenim 
ugovorima jednostavne i javne nabavi 

od 1.1.2021. -do 31.12. 2021. godine 

1. Prihvaća se izvješće o sklopljenim ugovorima 
jednostavne i javne nabavi Općine Primošten za 2021. 
godinu koje je objavljeno u Elektronskom oglasniku 
javne nabave te je sastavni dio ovog Zaključka. 

2. Zaklučak o prihvaćanju Izvješća o sklopljenim 
ugovorima i jednostavne nabave za 2021. godinu ob-
javit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 402-08/22-01/01
URBROJ: 2182/02-01-22-1
Primošten,11. ožujak 2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

3
Na temelju članka 41.točka 1. Zakona o predškols-

kom odgoju (Narodne novine broj:10/97,107/07,94/13, 
98/19) i čl.37.Statuta Općine Primošten (Službeni 
vjesnik Općine Primošten broj 1/21,2/21) Općinsko 
vijeće Općine Primošten na svojoj 5.sjednici održanoj 
dana 11. ožujka 2022. godine donosi 

 
ZAKLJUČAK  

o donošenju prethodne suglasnosti  na 
Izmjene i dopune Pravilnika o radu 

Dječjeg vrtića Općine Primošten

1. Općinsko vijeće općine Primošten  suglasno 
je sa Izmjenom Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada Dječjeg vrtića Općine Primošten pod 
poslovnim brojem ;KLASA: 003-05/22-01/02,UR-
BROJ:2182-2-1-04-22-1 od 25.siječnja 2022.godine

2. Ova suglasnost stupa na snagu danom donošen-
ja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine Pri-
mošten.

KLASA:601-02/22-01/01
URBROJ:2182/02-01-22-1
Primošten, 11. ožujak 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

4
Na temelju članka 41.točka 1. Zakona o predškols-

kom odgoju (Narodne novine broj ;10/97,107/07,94/13, 
98/19) i čl.37.Statuta Općine Primošten (Službeni 
vjesnik Općine Primošten broj 1/21,2/21) Općinsko 
vijeće Općine Primošten na svojoj 5. sjednici održanoj 
dana 11.ožujka 2022. godine donosi 

ZAKLJUČAK  
o donošenju prethodne suglasnosti  na 

Izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
i načinu rada Dječjeg vrtića

 Općine Primošten
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1. Općinsko vijeće općine Primošten suglasno je sa 
Izmjenom Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Dječjeg vrtića Općine Primošten, zaprimljeno 
pod poslovnim brojem KLASA: 003-05/22-01/01,UR-
BROJ:2182-2-1-04-22-1 od 25.siječnja 2022.godine

2. Ova suglasnost stupa na snagu danom donošen-
ja i objavit će se u Službenom vjesniku Općine Pri-
mošten.

KLASA:601-02/22-01/02
URBROJ:2182/02-01-22-1
Primošten, 11. ožujak 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

5
Na temelju odredbi članka 38.39.40. Zakona o usta-

novama (Narodne novine broj; 76/93, 29/29,47/99, 
35/08 i 127/19) i članka 37. stavka 3 i 5.Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, 
broj;10/97,107/07,94/1, i 98/19)  i članka 37. Statuta 
Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 
broj 1/21,2/21) Općinsko vijeće Općine Primošten na 
5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine 
donosi 

 ODLUKU  
o imenovanju ravnateljice 

Dječjeg vrtića Općine Primošten

I.
Imenuje se Erika Nižić za ravnateljicu Dječjeg 

vrtića Općine Primošten.

II.
Mandat ravnateljice traje četiri godine, a teče od 5. 

travnja 2022. godine.

III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja ,a ob-

javit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

Obrazloženje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten 
objavilo je dana 27.siječnja 2022. godine u Slobodnoj 
Dalmaciji, oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječ-
jeg vrtića Općine Primošten  

natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Općine Pri-
mošten. Rok za podnošenje prijava kandidata na 
raspisani natječaj je 8 dana od dana objave natječaja. 
U predviđenom roku zaprimljene su dvije prijave ali 
samo jedna prijava je uredna i to kandidatkinje Erike 

Nižić. Prijava kandidatkinje je razmatrana na 15. sjed-
nici Upravnog vijeća održane dana 22. veljače 2022. 
godine te na temelju priložene dokumentacije utvrđe-
no je da je prijava kandidatkinje Erike Nižić potpuna 
te udovoljava svim natječajnim uvjetima .Upravno 
vijeće uzelo je u obzir kontinuitet i iskustvo u odgoj-
no obrazovnom radu kandidatkinje Erike Nižić, njene 
stručne kompetencije, te dosadašnje rezultate u vođen-
ju Dječjeg vrtića Općine Primošten.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove 
odluke .

Uputa o pravnom lijek:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu 
u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

KLASA:021-01/22-01/01
URBROJ:2182/02-01-22-1
Primošten, 11. ožujak 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

6
Na temelju članka 86., 87., 88. i 89. Zakona o 

prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19 i 98/19), te članka 37. Statuta Općine 
Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten broj 
01/21 i 02/21) Općinsko vijeće Općine Primošten na 
svojoj 5. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022. go-
dine donosi:

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi

III. izmjena i dopuna urbanističkog 
plana uređenja šireg područja naselja 

„PRIMOŠTEN“
(Službeni vjesnik Općine Primošten 02/21)

Članak 1.
Članak 4. stavak 1, alineja 2 mijenja se i glasi:
• Usklađenje važećeg Prostornog plana sa Pros-

tornim planom uređenja Općine Primošten (Službe-
ni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/05, 10/08, 
05/11 i 10/11; Službeni vjesnik Općine Primošten 
03/13, 04/14, 04/17, 01/20 i 05/21), te X. Izmjenama 
i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Pri-
mošten koje su u izradi temeljem Odluke o izradi istih 
(Službeni vjesnik Općine Primošten 06/21), a u skladu 
sa člankom 113. Zakona o prostornom uređenju,
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Članak 4. stavak 1, alineja 6 mijenja se i glasi:
• Korekcija granice obuhvata Plana, odnosno usk-

lađenje iste s granicom određenom Prostornim planom 
uređenja Općine Primošten (Službeni vjesnik Šibens-
ko-kninske županije 13/05, 10/08, 05/11 i 10/11; 
Službeni vjesnik Općine Primošten 03/13, 04/14, 
04/17, 01/20 i 05/21),

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA:350-02/21-01/01
URBROJ:2182/02-01-22-5
Primošten, 11. ožujak 2022.   

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

7
Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/21, 2/21), 
Općinsko vijeće Općine Primošten,, na svojoj 5. sjed-
nici održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi 
sljedeću

O D L U K U
o davanju suglasnosti na izbor direktorice

‘’Primošten odvodnje’’ d.o.o.

1. Daje se suglasnost na izbor direktorice trgov-
ačkog društva Primošten odvodnja d.o.o. Sv. Josipa 7, 
Primošten i to:

Jagode Perković iz Zagreba, Miroševečki brijeg 
33, koju će funkciju obavljati počevši od 12. ožujka 
2022. godine sukladno Odluci o imenovanju direktora 
Skupštine poduzeća donesenoj na njenoj 2. sjednici od 
dana 04. ožujka 2022. godine, službeno zaprimljenoj 
na protokol JUO Općine Primošten dana 04. ožujka 
2022. godine pod urudžbenim brojem 379-22-1.

 2. Odluka o imenovanju direktora koju je donije-
la Skupština iz toč. 1 ove Odluke sastavni je dio ove 
odluke te se kao takva nalazi u njezinu privitku.

 3. Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesni-
ku Općine Primošten“.

KLASA: 119-01/22-01/01
UR.BROJ: 2182/02-0-22-1
U Primoštenu, 11. ožujak 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

8
Na temelju članka 38. stavka 5. Zakona o sustavu 

strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike 
Hrvatske (″Narodne novine“ broj 123/17) i članka 37. 
Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 1/21, 2/21), Općinsko vijeće Općine 
Primošten Općinsko vijeće Općine Primošten na 5. 
sjednici održanoj 11. ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKA 
o pokretanju postupka izrade 

Plana razvoja Općine Primošten 
za razdoblje 2022.-2028. godine

Članak 1.
Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Plana 

razvoja Općine Primošten za razdoblje 2022.-2028. 
godine (u daljnjem tekstu: Plan razvoja).

Članak 2.
Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog plan-

iranja, kojim će se defi nirati posebni ciljevi za proved-
bu strateških i posebnih ciljeva koje će utvrditi Na-
cionalni plan razvoja i Plan razvoja Šibensko-kninske 
županije, oslanjajući se na strateške ciljeve iz nacio-
nalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih 
strategija.

Članak 3.
Nositelj izrade Plana razvoja je Jedinstveni upravni 

odjel Općine Primošten.

Članak 4.
O ovoj Odluci informirat će se javnost sukladno 

odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i 
upravljanja razvojem Republike Hrvatske, objavom na 
službenima stranicama Općine Primošten.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ob-

javit će se u “Službenom vjesniku Općine Primošten”.

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

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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9
Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječa-

vanju sukoba interesa (Narodne novine broj 143/21) i 
članka 37. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik 
Općine Primošten, broj 1/21, 2/21) Općinsko vijeće 
Općine Primošten na 5. sjednici održanoj 11. ožujka 
2022. godine, donosi

ETIČKI KODEKS 
nositelja političkih dužnosti 

u Općini Primošten

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje 

sukoba interesa između privatnog i javnog interes u 
obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i člano-
va radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja prim-
jene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povreda-
ma Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za 
sprječavanje sukoba interesa.

Članak 2.
(1) Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, 

objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u ob-
našanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova 
radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje  etičnog 
ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim 
društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim 
običajima te jačanje povjerenja građana  u nositelje 
vlasti na lokalnoj razini.

(2) Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene 
razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kul-
ture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom 
na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objek-
tivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova 
Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog 
vijeća. 

 
Članak 3.

(1) Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja čla-
nova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinsk-
og vijeća odnose se i na načelnika Općine (u daljnjem 
tekstu: nositelji političkih dužnosti).

(2) Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. Te-
meljna načelna djelovanja članka 5. točke 3.,4.,9., 10., 
14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik 
Općinskog vijeća pozvao na sjednicu Općinskog vi-
jeća.

Članak 4.
(1) U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi 

imaju sljedeće značenje:
1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se 

neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mog-
la biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe 
u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga 

ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, 
dobi, jezika, vjere, političkoga ili drugog opredjeljen-
ja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, 
rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u 
političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih 
poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službe-
nikom ili dužnosnikom Općine Primošten

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug 
nositelja političke dužnosti, životni partner i neformal-
ni životni partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj 
lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale 
osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima 
opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nos-
iteljem političke dužnosti

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj 
nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, najam, 
koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošl-
javanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima 
i studentima, sufi nanciranje prava iz programa javnih 
potreba  i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna 
Općina

3. potencijalni sukob interesa je situacija kada pri-
vatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati 
na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavl-
janju njegove dužnosti

4. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni 
interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osno-
vano može smatrati da je utjecao na nepristranost nos-
itelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti

5.  uznemiravanje je svako neprimjereno ponašan-
je prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvar-
no predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa 
obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, never-
balni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje stvaranju 
neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti 
koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, 
kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje 
ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući 
spolno uznemiravanje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, 
a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i 
ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA

Članak 5.
Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju 

javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela:
1. zakonitosti i zaštite javnog interesa
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja 

i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih 
dužnosti i institucije općinske vlasti u kojima djeluju

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, 
zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 
uznemiravanja

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u ko-
joj postoji mogućnost sukoba interesa

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korišten-
ja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane 
osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavl-
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janju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja 
darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te 
zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih 
pitanja

7.  javnosti rada i dostupnosti građanima
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji 

imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskri-
minirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela 
općinske vlasti

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina
10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlasti-

ma
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabra-

ni, odnosno imenovani
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su 

izabrani, odnosno imenovani
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u 

čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih 
izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge 
načine

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma 
te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu 
uvredljivog govora;

15.  odnosa prema službenicima i namještenicima 
upravnih odjela Općine koji se temelji na propisan-
im pravima, obvezama i odgovornostima obiju stra-
na, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska 
na upravu koji se u demokratskim društvima smatra 
neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protu-
propisnog postupanja, najava smjena slijedom prom-
jene vlasti i slično)

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima 
i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih 
informacija ili obavljanje službenih poslova, putem 
njihovih pretpostavljenih

17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.
(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje 

poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču nji-
hovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da 
odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proi-
zlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.

Članak 7.
Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem 

nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s obnašan-
jem javne dužnosti.

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA 
POLITIČKIH DUŽNOSTI

Članak 8.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je traži-

ti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi pred-
laganja donošenja odluke na Općinskom vijeću ili za 
glasovanje o odluci na sjednici Općinskog vijeća ili 
sjednici radnog tijela Općinskog vijeća.

Članak 9.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ost-

variti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred 
zakonom.

Članak 10.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utje-

cati na donošenje odluke radnog tijela Općinskog vi-
jeća ili odluke Općinskog vijeća radi osobnog probitka 
ili probitka povezane osobe. 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU

Članak 11.
Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od 

sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov 
poslovni interes ili poslovni interes s njim povezane 
osobe.

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ETIČK-
OG KODEKSA

Članak 12.
(1) Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i 

Vijeće časti.
(2) Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vi-

jeće časti predsjednik i četiri člana.
(3) Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće 

časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat 
predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti 
traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.

Članak 13.
(1) Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda 

osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajedni-
ci. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti nositelj 
političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno 
kandidat nezavisne liste zastupljene u Općinskom vi-
jeću.

(2) Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda vi-
jećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i jedan 
iz oporbe.

Članak 14.
(1) Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se 

iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 
zajednici. 

(2) Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti 
nositelj političke dužnosti, niti članovi političke stran-
ke, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u 
Općinskom vijeću. 

Članak 15.
(1) Etički odbor pokreće postupak na vlastitu inici-

jativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana rad-
nog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela Općinskog 
vijeća, načelnika, službenika upravnog tijela Općine 
ili po prijavi građana.

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitel-
ja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se 
prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa uz 
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navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je povrijeđe-
na. Etički odbor ne postupa po anonimnim prijavama.

(3) Etički odbor može od podnositelja prijave za-
tražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i 
očitovanja.

Članak 16.
(1) Etički odbor obavještava nositelja političke 

dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva 
ga da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti 
Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja o iznesenim 
činjenicama i okolnostima u prijavi.

(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisa-
no očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem pos-
tupka po prijavi.

(3) Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom 
glasova.

Članak 17.
(1) Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja 

prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke 
po zaprimljenoj prijavi.

(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog 
odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u 
odlučivanju.

Članak 18.
(1) Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općins-

ko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili 
preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje 
uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usk-
lađivanje načina djelovanja nositelja političke dužnos-
ti s odredbama Etičkog kodeksa.

(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj 
političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana 
primitka odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 19.
(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom 

glasova svih članova u roku od 15 dana od dana pod-
nesenog prigovora.

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi 
odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i prein-
ačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća.

Članak 20.
(1) Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti 

primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i načinu 
rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Primošten.

(2) Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća 
časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga pri-
manja sukladno Odluci o naknadi i drugim primanji-
ma članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog 
vijeća.

Članak 21.
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju se 

u Službenom glasniku Općine Primošten i na mrežnoj 
stranici Općine Primošten.  

VI.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana na-

kon objave u Službenom glasniku Općine Primošten.

KLASA:023-01/22-01/01
URBROJ:2182/02-021-22-1
Primošten, 11. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

10
Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomor-

skom dobru i morskim lukama („“Narodne novine“, 
broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 
i 98/19), članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku da-
vanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru 
(„“Narodne novine“, broj 36/04, 63/08,133/13 i 63/14) 
i članka 37. Statuta Općine Primošten („Službe-
ni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/18, 2/18, 2/20, 
1/21, 2/21 ), Općinski načelnik Općine Primošten na 
svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj dana 11. ožujka 
2022. godine, donosi sljedeće:

IZMJENE I DOPUNE 
Godišnjeg plana upravljanja pomorskim 
dobrom na području Općine Primošten 

za 2022. godinu

Članak 1.
U Godišnjem planu upravljanja pomorskim do-

brom na području Općine Primošten za 2022. godinu, 
Klasa: 934-01/21-03/03, Urbroj: 2182/02-01-21-1 od 
13. prosinca 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan), 
u glavi V. Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti, u 
toč.10. : 

- briše se podtočka 13. Plaža Autokamp Adriatik, te 
samim time točka 14. postaje 13., a točka 15. postaje 
14., te u glava V. Mikrolokacije za obavljanje djelatno-
sti, toč. 10. sada glasi:

10. Mikorolokacije za obavljanje djelatnosti, 
označene još i kao Područja „A“, „B“, „C“ i „D“ su 
sljedeće plaže na području Općine Primošten na ko-
jima Općina Primošten upravlja i vodi brigu: 1. Plaža 
Dibokrt, 2. Plaža Marina Lučica, 3. Plaža Josipa Bana 
Jelačića, 4. Plaža ispod Trga Don Ive Šarića (Madroč), 
5. Plaža Popožo (iza zida od stare rive), 6. Plaža Mala 
Raduča, 7. Plaža Velika Raduča, 8. Plaža Podadrage, 
9. Plaža Tepli bok, 10. Plaža Bila Lučica, 11. Plaža 
Rtić V, 12. Plaža Dolac, 13. Plaža Hodomešćica-Bilo, 
14. Plaža Bilo.
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Članak 2.
Ostale odredbe Plana ostaju neizmijenjene na snazi.

Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu 

po dobivenoj Potvrdi nadležnog upravnog odjela u 
Šibensko-kninskoj županiji, a objavit će se u Služben-
om vjesniku Općine Primošten, kao i na službenim 
stranicama Općine.

KLASA: 934-01/21-03/03
URBROJ: 2182/02-01-22-2
Primošten,11. ožujka 2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

11
Na temelju članka 37. Statuta Općine Primošten 

(‘’Službeni vjesnik Općine Primošten’’, broj: 
1/21,2/21)  Općinsko vijeće Općine Primošten, na re-
dovnoj 5.sjednici održanoj dana 11. ožujka 2022.go-
dine, donosi:

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju  izvješća  o ostalim 

sklopljenim ugovorima Općine Primošten 
za 2021. godine 

1. Prihvaća se izvješće o ostalim sklopljenim ugov-
orima Općine Primošten za 2021. godinu koje su sas-
tavni dio ovog zaključka. 

2. Zaklučak o prihvaćanju Izvješća o ostalim sk-
lopljenim ugovorima za 2021. godinu objavit će se u 
Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 402-08/22-01/02
URBROJ: 2182/02-01-22-1
Primošten, 11.ožujak 2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

12
Na temelju članka  37.  i 112. Statuta Općine Pri-

mošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/21, 
2/21), Općinsko vijeće Općine Primošten, postupajući 
po zamolbi N. G. iz Primošten Burnji, Kamenar 13, 
22 202, za fi nancijskom pomoći za saniranje oštećenja 

stambenog objekta zbog udara groma, na 5. sjednici 
održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donosi sljed
eću                                                  

 

O D L U K U
o odobravanju fi nancijske pomoći za 

saniranje oštećenja stambenog objekta zbog 
udara groma

1. N. G. iz Primoštena Burnjeg, Kamenar 13, 
odobrava se fi nancijska pomoć  za saniranje oštećen-
je stambenog objekta zbog udara grom u iznosu od 
5.000,00 kuna (slovima: pettisućakuna).

2. Iznos iz Točke 1. isplatit će se iz Proračuna 
Općine Primošten, na račun podnositelja zamolbe na-
kon što isti dostavi broj računa.

3. Podnositelj zahtjeva, N.G. dužan je dostaviti 
Općinskom vijeću račune o utrošenim sredstvima, na-
jkasnije do 31.12. 2022. godine.

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

KLASA:402-08/21-03/39 
UR.BROJ: 2182/02-01-22-1
U Primoštenu, 11. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

O b r a z l o ž e n j e

 Dana 02. prosinca 2021. godine, N.G. iz Pri-
moštena Burnjeg, Kamenar 13,  podnio je zahtjev , 
KLASA: 402-08/21-03/39, UR. BROJ: 15-21-1, da 
mu Općina Primošten pomogne prilikom  saniranja 
stambenog objekta koji je oštećen  udarom groma. 

Isti u predmetnom zahtjevu navodi kako mu je 
oštećena fasada, više kućanskih uređaja,  instalacije od 
struje.... 

Sukladno Statutu Općine Primošten, točnije te-
meljem članka 33., 37. i 112. istog, Općinsko vijeće 
Općine Primošten odlučilo je udovoljiti predmetnoj 
zamolbi, te podnositelju N.G. pomoći na način da će 
mu se na njegov tekući račun, koji broj podnositelj tre-
ba dostaviti, isplatiti iz Proračuna Općine Primošten 
iznos od 5.000 kuna ( slovima:pettisućakuna).

Nadalje, podnositelj N.G. se obvezuje dokaze o 
utrošenim sredstvima (račune) dostaviti Općinskom 
vijeću najkasnije do 31.12.2022. godine.

____________________
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II. 
OPĆINSKI NAČELNIK

1
Na temelju čl. 37. st. 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 

141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i čl. 5. st. 4. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom 
dobru („Narodne novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), te čl. 45. Statuta Općine Primošten („Službeni 
vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18, 2/18 i 2/20, 1/21, 2/21), Načelnik Općine Primošten, dana 20. prosinca 2021. 
godine donosi sljedeće:

IZVJEŠĆE
o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom

na području Općine Primošten za 2021. godinu

I.
Općina Primošten je Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten za 

2021. godinu planirala za redovito upravljanje pomorskim dobrom utrošiti sredstva u iznosu od 1.141.686,00 
kuna.

II.
Planirana sredstva iz prethodne točke osigurana su iz izvora kako slijedi:

Planirani izvori          iznos u kn ostvareno  u kn

naknada od koncesija na pom. dobru 51.000,00 223.338,42

naknada od konc. odobrenja  775.200,00 320.812,00

UKUPNO: 826.200,00 544.150,97

III.
Vijeće za koncesijska odobrenja u 2021. godini odobrilo je ukupno 27 zahtjeva za izdavanje koncesijskih odo-

brenja. Prihod od koncesijskih odobrenja izdanih u 2021. godini, a uplaćenih u 2021. godini, iznosi 320.812,00 
kn.

KLASA:934-01/22-02/01
URBROJ;2182/02-02-22-1
Primošten, 20. prosinca 2021.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

2
Na temelju članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj: 75/21) i članka 2. Naputka o 

brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“ broj: 132/21), te na 
temelju članka 53. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik“ (‘’Službeni vjesnik Općine Primošten’’, broj 
1/21 i 2/21)), općinski načelnik Općine Primošten  donosi:

PLAN
klasifi kacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i 

službenih osoba u uredskom poslovanju Općine Primošten

Članak 1.
Ovim Planom klasifi kacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba u uredskom 

poslovanju Općine Primošten (u nastavku: Plan), utvrđuju se klasifi kacijske oznake predmeta koji se pojavljuju 
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u radu Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, te brojčane 
oznake ustrojstvenih jedinica i službenih osoba u uredskom poslovanju Općine Primošten . 

Članak 2.
Planom se utvrđuju klasifi kacije po sadržaju koji proizilaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog Plana, 

a koristit će se u određivanju klasifi kacijske oznake predmeta, kao i brojčane oznake predmeta na pojedinim 
vlastitim i primljenim aktima, kako slijedi:

Glavna grupa, 
grupa i 

podgrupa-
djelatnost 

unutar 
podgrupe 

 Opis djelatnosti unutar podgrupe 

0 
  DRŽAVA I DRUŠTVO,USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI I UPRAVA 

00  DRŽAVA I DRUŠTVO 
 

000  Društveno-ekonomski odnosi 
000-01  Društveno-ekonomski razvoj ( općenito)  
001  Strateško planiranje 
001-01  Planiranja i strategije ( općenito)  
002  Pravni sustav 
002-01  Općenito  
003  Državna imovina 
003-01  Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom 
004  Ljudska prava i temeljne slobode  
004-01  Temeljne slobode, prava i etička pitanja  
005  Nacionalna sigurnost 
005-01  Općenito  
006  Političke stranke  
006-01  Političke stranke ( općenito)  
007  Ustanove ( općenito)  
007-01  Osnivanje, ustroj i djelatnosti ustanova  
008  Informiranje 
008-01  Pristup informacijama 
008-02  Javno informiranje  
009  Zaštita osobnih podataka 
009-01  Praćenje i provedba propisa o zaštiti osobnih podataka 
009-02  Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka 

01 
  DRŽAVNO UREĐENJE  

010  Grb, zastava i himna  

010-01  Grbovi, zastave, himne, isticanje te uporaba državnog znamenja i njegovih 
izvedenica u pravnom prometu, uključujući njegovo oponašanje i ostalo 

012  Izborni sustav  
012-01  Provedba izbora 
012-02  Financiranje političkih aktivnosti 
012-03  Izborni sustav - ostalo 

013  Referendum i drugi oblici sudjelovanja građana u obavljanju državne vlasti i 
lokalne i područne (regionalne) samouprave 

013-01  Referendum i drugi oblici osobnog sudjelovanja građana 
013-02  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
014  Teritorijalna razgraničenja  
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  Državna granica, područja županija, gradova i općina te područja mjesnih 
odbora, gradskih četvrti, gradskih kotareva i ostalo 

016  Nacionalne manjine  
016-01  Općenito  

02 
  TIJELA DRŽAVNE VLASTI I DRUGA JAVNOPRAVNA TIJELA 

024  Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
024-01  Općinsko vijeće  
024-02  Općinski načelnik 
024-03  Jedinstveni upravni odjel  
024-04  Ostalo 

03 
  UPRAVNO POSLOVANJE  

034  Upravni postupak i upravni sporovi  
034-01  Opći upravni postupak, upravni spor  
034-02  Izvještaji o stanju rješavanja upravnih stvari i ostalo  
034-04  Izdavanje potvrda ( općenito)  
035  Uredsko poslovanje  
035-01  Donošenje plana klasifikacijskih oznaka  

035-02  Postupanje s pismenima, evidencije, primjena informacijske tehnologije u 
uredskom poslovanju i ostalo  

036  Upravljanje dokumentarnim gradivom 
036-01  Čuvanje dokumentarnog gradiva  
036-02  Postupak arhiviranja predmeta i akata  
036-04  Izlučivanje dokumentarnog gradiva  
036-05  Ostalo 
044-01  Ostali nadzori 
037  Ovjere  
037-01  Ovjere rukopisa, potpisa, prijepisa i ostalo  
038  Pečati, žigovi i štambilji  
038-02  Odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske 
038-03  Upotreba, čuvanje i uništavanje  
038-04  Ostalo 

04 
  UPRAVNI, INSPEKCIJSKI I DRUGI NADZORI U JAVNOPRAVNIM TIJELIMA  

040  Nadzor nad zakonitošću akata  
040-02  Nadzor zakonitosti općih i pojedinačnih akata  

040-03  Nadzor zakonitosti akata jedinica lokalne i područne ( regionalne) 
samouprave  

041  Nadzor nad zakonitošću rada  
041-01  Općenito 
041-02  Pojedinačni predmeti 
043  Upravna inspekcija   
043-01  Općenito  

05 
  PREDSTAVKE, MOLBE, PRIJEDLOZI I PRITUŽBE  

050  Predstavke i pritužbe na rad javnopravnih tijela  
050-01  Predstavke i pritužbe građana, organizacija civilnog društva, udruga i ostalo 
052  Ostale predstavke i pritužbe  
052-01  Ostale predstavke i pritužbe 
053  Molbe i prijedlozi  
053-01  Molbe i prijedlozi upućeni javnopravnim tijelima  

06 
  ODLIKOVANJA, JAVNE NAGRADE I PRIZNANJA  
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060  Odlikovanja  
060-01  Postupak dodjele odlikovanja 
061  Javne nagrade i priznanja  
07 
  VJERSKE ZAJEDNICE  

070  Odnos države i vjerskih zajednica  
070-01  Vjerske zajednice ( općenito )  

08 
  DUŽNOSNICI  

 
081  DUŽNOSNICI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 

SAMOUPRAVE 

081-01  Prava i obveze dužnosnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i ostalo 

1 
  RAD I RADNI ODNOSI 

10  ZAPOŠLJAVANJE  
 

100  Politika zapošljavanja  
100-01  Općenito  

11  RADNI ODNOSI   

112  Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prijam u službu i prestanak službe, 
ugovor o djelu, dopunski rad i ostalo 

112-02  Radni odnos na neodređeno vrijeme  
112-03  Radni odnos na određeno vrijeme 
112-04  Ugovor o djelu  
112-05  Prijam  u službu na neodređeno vrijeme  
112-06  Prijam u službu na određeno vrijeme  
112-07  Ostalo  
113  Radno vrijeme, odmori, dopusti i bolovanja, obustave rada 
113-01  Radno vrijeme 
113-04  Godišnji odmori 
113-05  Bolovanja 
113-06  Ostalo  
114   Radni sporovi, materijalna i disciplinska odgovornost  
114-01  općenito 
115  Zaštita na radu  
115-01  Općenito  
116  Inspekcija rada  
116-01  Općenito  
117  Radni staž  
117-01  Evidencije o radnom stažu  
 

12    PLAĆE  

120  Stjecanje plaće  
120-01  Utvrđivanje plaće, raspoređivanje i raspodjela plaća, dodaci na plaću i ostalo 
121  Ostala primanja po osnovi rada  
121-01  Općenito  
121-02  Regres za godišnji odmor  
121-03  Pomoć u slučaju smrti  
121-04  Jubilarna nagrada 
121-05  Naknada za prijevoz na posao i s posla  
121-06  Otpremnina 
 

13  STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 
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130  Tečajevi, savjetovanja i stručna putovanja  
130-01  Općenito  
131  Specijalizacije i druga stručna usavršavanja  
131-01  Specijalizacije, edukacije i ostalo  
132  Vježbenici, pripravnici i stručna praksa  
132-01  Općenito 
133  Državni, stručni i pravosudni ispiti  
133-01  Općenito  
140  Mirovinsko osiguranje  
140-01  Mirovinsko osiguranje - općenito 

2 
 
 

 UNUTARNJI POSLOVI 

21  JAVNA SIGURNOST  
 

217  Ostali poslovi javne sigurnosti  
217-01  Ostalo  

24  SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE  
 

240  Civilna zaštita  
240-01  Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite 
240-02  Stožeri civilne zaštite 
240-03  Obuka, vježbe i ostalo 
242  Inspekcijski nadzor u području civilne zaštite 
242-01  Općenito 
245  Zaštita od požara i eksplozija 
245-01  Preventivne i operativne mjere zaštite od požara i eksplozija 
246  Zaštita i spašavanje  
246-01  Sustav zaštite i spašavanja građana 

25  VATROGASTVO  
 

250  Ustrojavanje, osnivanje i rad vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih 
organizacija 

250-01  Vatrogastvo ( općenito)  

3 
  

GOSPODARSTVO 
 
 

30 
  GOSPODARSKI SUSTAV I EKONOMSKA POLITIKA  

300  Gospodarsko planiranje  
300-01  Općenito 
302  Gospodarski razvoj   

31  INDUSTRIJA, RUDARSTVO I PODUZETNIŠTVO  
 

311  Poduzetništvo, obrt i zadrugarstvo  

311-01  Malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, zanatstvo, osnivanje zadruga i 
kućna radinost 

32  POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, VETERINARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO, 
VODNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITA MORA TE STOČARSTVO  

320  Poljoprivreda  
320-01  Općenito  
321  Šumarstvo  
321-01  Općenito 
322  Veterinarstvo i zaštita životinja 
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322-01  Općenito 
322-02  Veterinarska inspekcija  
322-03  Ostalo  

33  TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM 
 

330  Unutarnja trgovina  
330-01  Općenito 
334  Turizam  
334-01  Turizam – općenito  
334-02  Razvoj i investicije 
334-03  Poslovanje u području turizma  
334-04  Turistička djelatnost 
334-05  Ostalo 
335  Ugostiteljstvo 
335-01  Ugostiteljska djelatnost  
337  Zaštita potrošača  
337-01  Poslovi vezani uz zaštitu potošača  

34  PROMET I KOMUNIKACIJE  
 

340  Cestovni promet 
340-01  Općenito 
340-03  Izgradnja i održavanje cestovne infrastrukture 
340-05  Prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu 
340-07  Inspekcija cesta 
340-08  Sigurnost  u cestovnom prometu 
340-09  Ostalo  
342  Pomorski promet 
342-01  Općenito 
343  Zračni promet 
343-01  Općenito 
344  Elektroničke komunikacije i poštanske usluge  
344-01  općenito 

35  PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 
 

350  Prostorno uređenje  
350-01  Općenito 
350-02  Prostorni planovi  
350-03  Provedba prostornih planova 
340-05  Uvjeti uređenja prostora  
350-06  Ostalo  
351  Zaštita okoliša 
351-01  Mjere zaštite okoliša i održivi razvitak 
351-02  Studije utjecaja na okoliš 
351-03  Gospodarenje otpadom  
351-04  Poslovi inspekcije zaštite okoliša 
351-05  Ostalo  

36 
  GRADITELJSTVO, KOMUNALNI POSLOVI, PROCJENA VRIJEDNOSTI 

NEKRETNINA I ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU 
360  Poslovi u graditeljstvu  
360-01  Općenito  
360-02  Poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva  
360-03  Ostalo 
361  Gradnja građevina i obnova  
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361-02  Gradnja građevina  
361-03  Građevinska dozvola  
361-04  Tehnički pregledi objekata  
361-05  Uporabna dozvola  
361-06  Rješenje o uvjetima uređenja prostora  
361-07  Ostalo  
362  Građevinska inspekcija  
  Poslovi građevinske inspekcije  

363  Komunalni poslovi  
363-01  Općenito 
363-02  Komunalne djelatnosti  
363-03  Komunalna naknada  
363-04  Komunalno redarstvo 
363-05  Ostalo 
364  Procjena vrijednosti nekretnina  
364-01  Procjena tržišne vrijednosti nekretnina  
37 
  STAMBENO GOSPODARSTVO, STAMBENO ZBRINJAVANJE I 

STAMBENI ODNOSI 
371  Stambeni odnosi  
371-01  Općenito  
372  Poslovni prostor  
372-01  Općenito  
372-02  Zakup poslovnog prostora  

38  
GOSPODARSKA DOGAĐANJA, PROMIDŽBA I MARKETING, TEHNOLOŠKI 
RAZVOJ, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, STANDARDI I TEHNIČKI NORMATIVI  
 

381  Tehnološki razvoj  
381-01  Strategije tehnološkog razvoja, izumi i inovacije  
382  Promidžba i marketing 
382-01  Poslovi vezani za promidžbu i marketing  
384  Intelektualno vlasništvo  
384-01  Zaštita intelektualno vlasništva ( općenito)  
 

4 
 

 FINANCIJE  

 
40  FINANCIJE OPĆENITO  

400  Financijsko-planski dokumenti  
400-02  Proračun  
400-03  Financijski planovi  
400-04  Financijski izvještaji  
400-05  Plan nabave  
400-06  Ostalo 
401  Knjigovodstveno- računovodstveno poslovanje  
401-01  Općenito 
401-02  Računski plan 
401-03  Računi  
401-04  Ostalo 
402  Financiranje  
402-01  Općenito  
402-02  Financiranje gospodarskih djelatnosti  
402-03  Financiranje javnih potreba  
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402-07  Sufinanciranje  
402-08  Financiranje iz proračuna  
402-09  Ostalo 
403  Kreditiranje  
403-02  Krediti ( zajmovi ) 
403-03  Jamstva 
403-04  Potraživanja  
404  Investicije  
404-01  Gospodarske investicije   
404-02  Ostalo  
   
406  Upravljanje imovinom i nabavljanje imovine  
406-01  Osnovna sredstva 
406-02  Javna nabava 
406-03  Inventure  
406-04  Ostalo  
410  Porezi i trošarine  
410-01  Općenito  
410-02  Porezi iz osobnog dohotka  
410-03  Porez na kuću za odmor  
410-04  Spomenička renta 
410-05  Ostalo  

42 
  JAVNI RASHODI 

420  Regresi, premije, kompenzacije i ostalo  
420-01  Regresi 
420-02  Ostalo 
421   Donacije, subvencije i humanitarna pomoć  
421-01  Donacije  
421-02  Subvencije 
421-03  ostalo 
45  NOVAČANI I KREDITNI SUSTAV  
450  Bankarstvo 
450-01  Općenito 
453  Poslovi osiguranja  
453-01  Osiguranje  
470  Kontrola financijskog poslovanja  
470-01  Financijska revizija  
470-02   
470-03  Fiskalna odgovornost  
470-4   

5 
  

ZDRAVSTVO, SOCIJALNA ZAŠTITA, BRANITTELJI, DEMOGRAFIJA I OBITELJ  
 
 

50  ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 

500  Zdravstvena zaštita ( općenito)  
500-01  Sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja  

54  SANITARNI I ZDRAVSTVENI NADZOR 
 

540  Sanitarna inspekcija  
540-01  Općenito  

55  Socijalna skrb  
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550  Socijalna skrb ( općenito)  
550-01  Općenito 
551  Sustav socijalne skrbi i demografija  
551-01  Jednokratne novčane pomoći 
551-02  Jednokratne novčane pomoći za novorođenče  
551-03  Ostalo 

6 
  

OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, SPORT I RAZVOJ DIGITALNOG 
DRUŠTVA 

 

60  OBRAZOVANJE  
 

601  Predškolski odgoj  
601-01  Osnivanje i rad ustanova predškolskog odgoja – općenito  
601-02  ostalo 
602  Osnovno, srednje i visoko školstvo  
602-01  Osnovno obrazovanje  
602-02  Srednje obrazovanje  
602-03  Ostalo 
604  Stipendiranje  
604-02  Dodjela stipendija  
61  KULTURA  
610  Manifestacije i komemoracije  
610-01  Kulturne manifestacije  
610-02  Obilježavanje obljetnica i prigodnih datuma  
610-03  Ostalo 
611  Kulturno i umjetničko stvaralaštvo  
611-01  Likovna djelatnost 
611-02  Glazbena i glazbeno-scenska djelatnost 
611-03  Arhivska djelatnost  
611-04  Knjižničarska djelatnost  
611-05  Ostalo 
612  Zaštita kulturne baštine  
612-01  Općenito  
614  Mediji  
614-01  Općenito 
615  Kulturna suradnja  
615-01  Promicanje kulturnih veza s drugim zemljama  
62  SPORT 
620  Sport  
620-01  Općenito  
630  Tehnička kultura  
630-01  Općenito 
65  INFORMATIKA I DIGITALNO DRUŠTVO 
650  Informatika  
650-01  Informatička oprema  
650-02  Informacijski sustavi  
650-03  Ostalo 
651  Razvoj digitalnog društva  
651-01  Općenito  

7 
  PRAVOSUĐE 

70  POSLOVNI PRAVOSUDNE UPRAVE  
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701  Odvjetništvo i pravna pomoć  
701-01  Odvjetništvo  
701-02  Pravna pomoć 
702  Naknada štete 
702-01  Naknada štete 

74 
  OSTALO IZ PRAVOSUDNOG SUSTAVA  

740-02  Kazneno pravo  
740-03  Prekršaji 
740-04  Materijalno pravo  
740-05  Nasljeđivanje  
740-06  Obvezni odnosi  
740-08  Parnični postupak  
740-12  Uknjižba nekretnina 
740-15  Ostalo 

8 
  OBRANA 

82   POSLOVI MINISTARSTVA OBRANE 
820  Obrana ( općenito)  
820-01  Obrambena politika i planiranje  
820-02  Ostalo 

9 
  

VANJSKI I EUROPSKI POSLOVI, REGIONALNI RAZVOJ, GEODETSKI I 
KATASTARSKI POSLOVI, FONDOVI EUROPSKE UNIJE I OSTALI POSLOVI 

 
91   VANJSKI POSLOVI  
911  Jačanje međunarodne sigurnosti i suradnje  
911-01  Međunarodni gospodarski odnosi  
911-02  Ostalo  
93  GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI  
931  Geodetska izmjera  
931-01  Geodetska izmjera - općenito 
932  Katastar zemljišta i katastar nekretnina  
932-01  Općenito 
932-02  Rješavanje o promjenama na zemljištu  
932-03  Obnova katastarskog operata u postupku  
932-04  Izlaganje podataka katastarske izmjere  
932-05  Ostalo 
934  Katastar pomorskog dobra  
934-01  Općenito 
934-02  Vođenje katastra pomorskog dobra  
934-03  Ostalo  
939  Nacionalna infrastruktura prostornih podataka  
939-01  Poslovi vezani uz Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka ( NIPP)  
94  IMOVINSKO -PRAVNI POSLOVI 

940  Imovina u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i područne ( 
regionalne) samouprave  

940-01  Rješavanje imovinskopravnih odnosa  
940-02  Uknjižba prava vlasništva  
942  Prijenosi u državno vlasništvo i naknađivanje oduzete imovine  
942-01  Općenito  
943  Izvlaštenja  
945  Građevinsko zemljište  
945-01  Općenito  
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Članak 3.
Ovim Planom klasifi kacijskih i brojčanih oznaka određuju se jedinstvene brojčane oznake koje će se koristiti 

u tijelima Općine Primošten odnosno brojčane oznake službenika unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primošten, i to kako slijedi:

Plan brojčanih oznaka:

945  Imovinsko-pravni poslovi u vezi s poljoprivrednim zemljištem  
945-01  Prenamjena poljoprivrednog zemljišta  
945-02  ostalo 

95 
  STATISTIKA 

951   Opći statistički predmeti  
951-01  Registri i ostalo  
953  Demografska i društvena statistika  
953-01  Popis stanovništva 
953-02  Ostalo 
954  Poslovne statistike  
954-01  Statistika industrije, građevinarstva i usluga  
954-02  ostalo 
957  Statistički podaci  
957-01  Korisnički zahtjevi  
957-02  Zaštita podataka  
957-03  Ostalo 

97 
  EUROPSKA UNIJA 

970  Europska unija 
970-01  Projektno financiranje  
970-02  Ostalo  
971  Strateško planiranje regionalnog razvoja  
971-01  Strategija regionalnog razvoja 
971-02  Lokalne razvojne strategije 
977  Suradnja s jedinicama lokalne i područne ( regionalne samouprave)  
977-01  Općenito 

98 
  FONDOVI EUROPSKE UNIJE 

980  Uspostava sustava upravljanja i kontrole  
980-01  Općenitp 
983  Dodjela bespovratnih sredstava  
983-01  Provedba postupka dodjele bespovratnih sredstava  
983-02  Ostalo  

99 
  OSTALO 

990  Ostalo 
990-01  Djelatnosti koje se prema sadržaju ne mogu uvrstiti u podgrupe 000 do 989 
   

Rbr. Naziv ustrojstvene jedinice/službenika Brojčana 
oznaka us- 
trojstvene 
jedinice/ 
službenika 

1. OPĆINSKO  VIJEĆE 2182/02-01 
2. OPĆINSKI  NAČELNIK 2182/02-02 
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Članak 4.
Ovaj Plan klasifi kacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u Općini Primošten za 2022. 

godinu stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten, a 
objaviti će se i na web stranici Općine Primošten Stupanjem na snagu prestaje važiti Plan klasifi kacijskih oznaka 
i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u Općini Primošten za 2021. objavljen u Službenom vjesniku 
broj 4/21.

KLASA:035-02/22-01/1
URBROJ:2182/02-02-22-1
Primošten,  14. ožujka 2022. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

3. PROČELNIK JUO-a 2182/02-03/1 
4. Savjetnik za imovinsko pravne poslove 2182/02-03/2 
5. Stručni suradnik za sjednice, dokumentaciju i nabavu 2182/02-03/3 
6. Viši referent za administrativne poslove 2182/02-03/4 
7. Viši stručni suradnik za komunalne poslove 2182/02-03/6 
8. Referent komunalni redar 2182/02-03/7 
9.  Referent prometni redar 2182/02-03/5 
10. Savjetnik za prostorno planiranje 2182/02-03/8 
11. Savjetnik za računovodstvo i financije 2182/02-03/9 
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IZVJEŠĆE  
o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Primošten 

za 2021. godinu 

 

 

 

 

 

 

Ožujak, 2022. 

OPĆINA PRIMOŠTEN 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN 
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1. UVOD 

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 

3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA  OPĆINE PRIMOŠTEN 

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRIMOŠTEN 

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE 
PRIMOŠTEN, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA 

6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG 
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJE-
VA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN 

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM, STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPA-
DOM 

8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU 

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OT-
PADA 

10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORI-
JAMA OTPADA 

11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG 
OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLAS-
TIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA 

12. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KO-
MUNALNOG OTPADA 

13. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, 
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM, 
ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

14. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA 

15. ZAKLJUČAK 

16. PRILOZI 

1. UVOD

- Općina Primošten nalazi se u sastavu Šibensko-kninske županije.
- Obuhvaća jednu katastarsku općinu – Primošten, odnosno sedam naselja: Primošten, Široke, Kruševo, 

Vezac, Vadalj, Ložnice i Primošten Burni ukupne veličine 58,78 km² kopnenog dijela.
- U Općini Primošten živi 2882 stanovnika ili 52,73 stanovnika na km².
- Na području Općine Primošten djeluje komunalno poduzeće Bucavac d.o.o.. Osnivač je Općina Primošten 

i Bucavac d.o.o. je u 100% u njenom vlasništvu.
- Novi Plan gospodarenja otpadom općine Primošten usvojen je na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine 

Primošten održanoj dana 15. veljače 2019. godine. Slijedom navedenog predstavničko tijelo donijelo je Odluku 
o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018.-2023. godine. Citirana odlu-
ka objavljena je u „Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 3/19. Plan je donesen po dobivenoj prethodno 
donesenoj Suglasnosti nadležnog tijela Šibensko-kninske županije – Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komu-
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nalne poslove, Klasa: 351-01/18-03/03; Ur. broj: 2182/02-02/19-4 od dana 28. siječnja 2019. godine. Izrađivač 
plana je „VIZOR“ d.o.o. iz Varaždina. Plan je donesen za razdoblje 2018. do 2023. na način kako nalažu zakon-
ske odredbe.

Člankom 191. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) propisano je da 
stupanjem na snagu Zakona o gospodarenju otpadom prestaje važiti Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) 

Zakon o gospodarenju otpadom /“Narodne novine“ broj 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 
31. srpnja 2021. godine.

Člankom 173. stavkom 3. Zakona o gospodarenju otpadom propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne 
samouprave dužno za 2021. godinu dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Repub-
like Hrvatske za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u svom 
službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine. 

2. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, koji je bio na snazi do 31. srpnja 2021. godine, Izvršno 
tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je na svom području osigurati:

• obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i 
usluge povezane s javnom uslugom na način propisan ovim Zakonom i uredbom iz članka 29. stavka 10. Zakona,

• odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila, 
krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i otpada propisanog pravilnikom iz članka 86. stavka 4. Zakona,

• sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
•  provedbu Plana gospodarenja otpadom RH,
• donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,
• provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na svom području,
• mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada,
• predaju miješanog komunalnog otpada u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu, a sve sukladno 

Sporazumu koje je Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno potpisati s pripadajućim centrom za gospo-
darenje otpadom kojim će regulirati međusobne odnose vezane za predaju miješanog komunalnog otpada i

• prestanak rada i zatvaranje odlagališta kojim upravlja pravna osoba koja je u vlasništvu jedinice lokalne 
samouprave, te preuzimati miješani komunalni otpad prikupljen iz određene jedinice lokalne samouprave suk-
ladno Odluci iz članka 26. stavka 11. Zakona.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obveza.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati provedbu mjera u sustavu sakupljanja posebnih 

kategorija otpada propisanih propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekon-

omski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, osigurava-
jući pri tom javnost rada.

 
3. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE PRIMOŠTEN

Prostornim planom uređenja Općine Primošten određene su lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta (RD) 
i reciklažnog dvorišta za građevni otpad (GO) koje su prikazane na kartografskim prikazima 1. Korištenje i 
namjena površina, 3.C. područja primjene planskih mjera zaštite u mjerilu 1:25 000, te na kartografskom prikazu 
4.2.B. Građevinska područja naselja Primošten Burni u mjerilu 1:5000. (slika2).

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom 
skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Unutar reciklažnog dvorišta mogu se odlagati sljedeće vrste 
opada: papir, karton, plastika, stiropor, stare baterije, stakleni otpad, PET - boce, PE - folija, stari lijekovi, ot-
padne gume, metalni otpad, elektronički otpad, akumulatori, glomazni otpad, zeleni otpad, zauljena ambalaža, 
ambalaža onečišćena opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.), otpadna motorna i jestiva ulja i dr., a sve u skladu s 
važećim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom.

Reciklažno dvorište za građevni otpad (GO) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen razvrstavanju, me-
haničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada koji predstavlja otpad nastao prilikom gradnje 
građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala.

Uvjeti za gradnju reciklažnog dvorišta:
• maksimalni koefi cijent izgrađenosti Kig =0,3
• maksimalni koefi cijent iskoristivosti Kis =0,3
• maksimalna katnost građevina je prizemlje(Pr)
• obavezan je pojas zaštitnog zelenila prema susjednim površinama širine5m
• dvorište mora biti ograđeno.
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Reciklažno dvorište izgraditi će se na dijelu katastarske čestice 16818/1.”K.O.Primošten” Reciklažno dvorište 
za građevinski otpad u prostornom planu Općine Primošten predviđen je s južne strane “Konjuške” na k.č.br. 
17486/1, 17489/1, 17489/2, 17489/9, 17486/2, 17486/3, 17486/6, 17486/7, 17486/8, 17486/9, 17489/1, 17489/2, 
17489/9, 17489/10, 17485/12, 17485/13, 17485/14, 17485/15, 17485/16 sve k.o. Primošten.

Jedinica lokalne samouprave koja ima više od 3.000 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje 
jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području. Ukoliko 
jedinica lokalne samouprave ima manje od 3.000 stanovnika, ukoliko nema uspostavljeno reciklažnmo dvorište, 
dužna je uspostaviti mobilnu jedinicu koja ima karakteristike reciklažnog dvorišta. S obzirom  na navedeno, 
Općina Primošten je u postupku nabave mobilnog reciklažnog dvorišta i pripreme dokumentacije za reciklažno 
dvorište.

Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) reciklažno dvorište u svom radu mora udovoljiti 
sljedećim uvjetima:

1. Na glavnom ulazu u reciklažno dvorište mora biti istaknuta oznaka koja mora sadržavati podatke o nazivu 
trg. društa ili obrta, broj upisa u očevidnik reciklažnih dvorišta i radno vrijeme

2. Mora biti opremljeno odgovarajućom vagom.
3. Mora biti opremljeno video nadzorom ukoliko se u reciklažnom dvorištu obavlja trgovanje otpadom.
4. Mora biti onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, vode, podzemne 

vode imore.
5. Građevina mora imati podnu površinu otpornu na djelovanje otpada.
6. Neovlaštenim osobama mora biti onemogućen pristup otpadu
7. Na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa moraju biti postavljene upute za rad.
8. Građevina mora biti opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o 

kemijskim i fi zikalnim svojstvima otpada.
9. Ukoliko se u reciklažnom dvorištu gospodari opasnim otpadom potrebno je da je građevina natkrivena i da 

je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.
10. Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svo-

jstvu, vrsti i agregatnom stanju.
11. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja opasnog otpada mora biti pod neprekinutim 

nadzorom.
12. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim 

spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog 

 

Reciklažno 
dvorište 
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otpada, izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te po 
potrebi osigurati nepropusno zatvaranje.

Uspostavom gore opisanog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, zajedno sa navedenim kapacitetima za 
postupanje sa otpadom omogućiti će adekvatno postupanje sa svim vrstama otpada koje se na području Općine 
generiraju.

4. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE PRIMOŠTEN

Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018.-2023. godine (Službeni vjesnik Općine 
Primošten broj 3/19) izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Planu gospodarenja ot-
padom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. -2022. godine (Narodne novine broj 03/17). Plan gospodarenja 
otpadom općine Primošten usvojen je na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Primošten održanoj dana 15. vel-
jače 2019. godine. Slijedom navedenog predstavničko tijelo donijelo je Odluku o donošenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018.-2023. godine. Citirana odluka objavljena je u „Službenom 
vjesniku Općine Primošten“ broj 3/19. Plan je donesen po dobivenoj prethodno donesenoj Suglasnosti nadležnog 
tijela Šibensko-kninske županije – Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove.

Plan gospodarenja otpadom Općine Primošten sadrži analizu, ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpa-
dom na području Općine Primošten, podatke o vrstama i količinama otpada, postojećim i planiranim građevina-
ma za gospodarenje otpadom, te mjere i ciljeve potrebne za provedbu smanjivanja količina otpada.

Provedbom Plana postići će se povećanje odvojenog sakupljanja otpada na kućnom pragu na minimalno 20% 
do 2022. godine, smanjivanje ukupne količine miješanog komunalnog otpada, uspostavljanje sustava sakupljanja 
i obrade biorazgradivog otpada, sprječavanje odbacivanja otpada suprotno ZOGO-u, te uspostavljanje sustava 
sakupljanja otpada putem reciklažnog dvorišta za građane sa područja Općine Primošten.

Jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje Izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) 
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom 
glasilu.

5. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE 
PRIMOŠTEN, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

Općina Primošten je odlukom o komunalnom redu i drugim odlukama propisala obvezno korištenje komu-
nalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na svom području.

Organiziranim skupljanjem i odvozom komunalnog otpada su obuhvaćena sva kućanstva na području Općine, 
odnosno, obuhvaćeno je 100 % stanovništva, a od 1. 5. 2014. kompletna Općina Primošten više ne koristi kon-
tejnere od 1 100 litara već je svako domaćinstvo zadužilo kante od 120 ili 240 litara, tj. podijeljeno je ukupno 2 
370 spremnika.

Komunalno poduzeće Bucavac d.o.o. bavi se prikupljanjem i odvozom mješovitog komunalnog otpada na 
RCGO Bikarac. Isto tako, Bucavac d.o.o. osim miješanog komunalnog otpada prikuplja reciklabilni papirnati, 
kartonski, plastični, metalni i stakleni otpad, te elektronski otpad. Prikupljeni papirnati i kartonski otpad zbrin-
java tvrtka Unijapapir d.o.o., plastični i stakleni otpad tvrtka Jolly eko d.o.o., a elektronski otpad tvrtka Spectra-
media d.o.o.. Za miješani komunalni otpad domaćinstva koriste spremnike od 120 i 240 litara, a za prikupljanje 
reciklabilnog otpada stanovnicima Općine Primošten na raspolaganju su spremnici na 9 eko otoka, spremnici za 
reciklabilni otpad zapremine 120 i 240 litara, te vrećice za papir, staklo i plastiku koje se koriste za odvajanje 
iskoristivog otpada zasebno u svakom domaćinstvu.

Stanovništvo se permanentno educira o odvajanju otpada putem interneta, informativnih letaka i raznih ogla-
sa koji upućuju na važnost primjene selekcije otpada.

Tablica 1. Reciklažno dvorište

RECIKLAŽNO DVORIŠTE 
RD planiran prostorno planskom 
dokumentacijom 

DA 

RD planiran planom gospodarenja 
otpadom 

DA 

Naziv lokacije RD BOJANA 
Broj katastarske čestice k.č. 1011/1  
Naziv katastarske općine k.o. Primošten 
Naziv grada /općine koji pokriva RD Primošten 
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Tablica 2. Mobilno reciklažno dvorište

Tablica 3. Reciklažno dvorište za građevni otpad

g p j p

Ishodovana dokumentacija za RD 

Lokacijska dozvola: 
Klasa:____________Urbroj:_____________ 
Građevinska dozvola: 
Klasa:____________Urbroj:___________ 
Uporabna dozvola: 
Klasa:____________Urbroj:_____________ 

Izvor financiranja* OPĆINA PRIMOŠTEN 15% , FZOEU I EU FONDOVI 85 %   
Iznos predviđen za financiranje bez 
PDV-a 

300.000,00 kn 

Ukupno utrošeno u financiranje bez 
PDV-a 

 

Naziv pravne osobe koja upravlja RD:  
*Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %  

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE 
MRD planiran planom gospodarenja 
otpadom 

DA 

Naziv grada /općine koji pokriva MRD OPĆINA PRIMOŠTEN 
Izvor financiranja* OPĆINA PRIMOŠTEN 15%,  FZOEU I EU FONDOVI 85%.   
Iznos predviđen za financiranje bez 
PDV-a 

51.356,25 kn 

Ukupno utrošeno u financiranje bez 
PDV-a 

 

Naziv pravne osobe koja upravlja 
MRD: 

 

*Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %  

RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA GRAĐEVNI OTPAD 
RDG planiran prostorno planskom 
dokumentacijom 

DA 

RDG planiran planom gospodarenja 
otpadom 

DA 

Naziv lokacije RDG BOJANA 
Broj katastarske čestice k.č. 1011/1  
Naziv katastarske općine k.o. Primošten 
Naziv grada /općine koji pokriva RDG Primošten 

Ishodovana dokumentacija za RD 

Lokacijska dozvola: 
Klasa:____________Urbroj:_____________ 
Građevinska dozvola: 
Klasa:____________Urbroj:___________ 
Uporabna dozvola: 
Klasa:____________Urbroj:_____________ 

Izvor financiranja* OPĆINA PRIMOŠTEN 15%,  FZOEU I EU FONDOVI 85%.   
Iznos predviđen za financiranje bez 
PDV-a 

kn 

Ukupno utrošeno u financiranje bez 
PDV-a 

 

Naziv pravne osobe koja upravlja RDG  
*Ukoliko je više izvora financiranja navesti za svaki postotak %  
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6. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG 
OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJE-
VA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

Tablica 4. Vrste i količine proizvedenog otpada na području JLS

Na području Općine Primošten nema odlagališta otpada.  Vezano uz provedbu članka 35. stavka 1. točke 2.  
Zakona , postavljanjem na javnoj  površini  odgovarajućeg broja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada/
problematičnog otpada, otpadnog  papira, plastike, metala, stakla i tekstila/ koji nije obuhvaćen sustavom gospo-
darenja posebnom kategorijom otpada, Općina Primošten  na svom  području osigurala je  odvojeno prikupljanje  
papira, stakla, metala i  plastike  na 9 zelenih otoka. Isti su organizirani na 9 različitih lokacija na kojima je 
postavljen po jedan spremnik  zapremnine 1100 litara za svaku navedenu vrstu otpada.  Osim naprijed navedenih  
lokacija, organizirano je odvajanje iskoristivog otpada na kućnom pragu putem vrećica za iskoristivi otpad. 

Nadalje, na 2 lokacije organizirano je prikupljanje tekstila putem zasebnih spremnika, a na jednoj lokaciji je 
osigurani su spremnici za prikupljanje električnog i elektroničkog otpada.

Ostvareni ciljevi  kroz prethodnu godinu su:                                                                         
- Odvojeno prikupljanje otpada na zelenim otocima,
- Prikupljanje otpada na području cijele općine po sistemu „od vrata do vrata“,
- Uvrštavanje reciklažnog dvorišta u prostorno plansku dokumentaciju. Konkretno radi se o lokaciji Bojana  
- Izrada  projektne dokumentacije  za uspostavu reciklažnog  dvorišta  još je u tijeku. Izrađeno je idejno 

rješenje, a izrađivač je tvrtka „Hudec plan“. Trenutno još uvijek
-  nisu riješeni  imovinsko pravni odnosi po pitanju vlasništva lokacije  na kojoj  se formalno vodi RH. 

Općina Primošten  službeno se obratila zahtjevom da joj se zemljište daruje ili da se isto otkupi od strane općine 
isključivo za potrebe 

reciklažnog dvorište. Čeka se odgovor više instance. U tijeku je postupak dodjele zemljišta   i daljnje pos-
tupanje najmanje ovisi o Općini Primošten.

- izvršena je nabava  mobilnog reciklažnog dvorišta u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost 

7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM, STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPA-
DOM

Na području Općine Primošten nema odlagališta otpada.  

8. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Na području Općine Primošten nema divljih odlagališta otpada.  

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OT-
PADA

Na području Općine Primošten u 2021. godini je bilo 7 „zelenih otoka“ na kojima građani mogu odvajati 
korisni otpad poput papira, plastike, stakla, metala i tekstila. Isto tako od 2021. godine mještanima Primoštena 

Tvrtka ili 
naziv 

Područje sa kojeg 
je otpad skupljen 
(općina/grad) 

Broj 
stanovnika 
obuhvaćen 
skupljanjem 

Ključni 
broj 
otpada 

Naziv otpada Ukupno 
sakupljeno 
(preuzeto u 
2021.-oj godini) 
tona 

Bucavac d.o.o. Općina Primošten 2.828 15-01-01 Papirnata i kartonska 
ambalaža 

53,24 

15-01-02 Plastična ambalaža 10,41 
20-01-35 Električna i 

elektronička oprema 
4,08 

20-03-01 Miješani komunalni 
otpad 

1.653,38 
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na raspolaganju je Mobilno reciklažno dvorište sa 27 spremnika za različite vrste otpada. Također, u suradnji 
sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike nabavljeno je specijalno komunalno vozilo koje je namijenjeno 
manipulaciji iskoristivog otpada, te povećanjem količine zbrinjavanja istog. Na komunalnim vozilima stoji slo-
gan“LIJEN NE BUDI, ODVAJATI SE POTRUDI“! Uz slogan su naljepnice sa kantama na kojima piše STAK-
LO (zelena), PLASTIKA (žuta), PAPIR (plava) i METAL (crna). 

Građani dobivaju obavijesti o važnosti odvajanja otpada putem mrežnih stranica komunalnog poduzeća www.
bucavac.hr i preko www.primostenplus.com lokalnog web portala. Organizirane su radionice u Osnovnoj školi 
Primošten te u dječjim vrtićima Bosiljak i Brat Sunce. 

Nabavljeni su specijalni spremnici za reciklabilni otpad za zelene otoke i za sve korisnike. Izvori fi nancijskih 
sredstava su Bucavac d.o.o., općina Primošten i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.     

Iz vlastitih izvora nabavljene su i dostavljene korisnicima vrećice za odvajanje iskoristivog papirnatog, plas-
tičnog i staklenog otpada na kućnom pragu čime su se stekli preduvjeti za provedbu novog načina naplate odvoza 
komunalnog otpada prema kojem dio cijene ovisi o količini preuzetog otpada, što je izravno utjecalo na smanjen-
je preuzetog miješanog komunalnog otpada tijekom mjeseca studenog i prosinca prošle godine. 

Tijekom 2020. godine sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaključen je Ugovor o dodjeli 
bespovratnih sredstava za projekt „Mobilno reciklažno dvorište Općine Primošten“, te je isto 2021. godine pre-
dano na korištenje mještanima Općine Primošten.

10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATE-
GORIJAMA OTPADA

Na području općine Primošten nema opasnog otpada. 
Zbrinjavanje opasnog otpada  obavlja CIAN d.o.o. 

11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG 
OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLAS-
TIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

U cilju smanjivanja količine otpada i dalje egzistiraju zeleni otoci na kojima stanovništvo selektira otpad, te 
prikupljanje otpada po metodi „od vrata do vrata“. U tijeku 2021. godine svim mještanima podijeljeni su sprem-
nici za iskoristivi otpad koji su nabavljeni u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Stanovništvo se educira o važnosti odvajanja otpada putem interneta, edukativnih radionica i raznih oglasa koji 
upućuju na važnost primarne selekcije otpada.

U opisanu svrhu organizirane su različite edukativne  radionice. Sve informacije   svakodnevno su tijekom 24 
sata  dostupne svima putem oglasa na  lokalnom  portalu i  web stranici komunalnog poduzeća koje redovito uk-
lanja otpad.  Utrošena su znatna fi nancijska sredstva kako bi svako kućanstvo, obrtnik i pravna osoba na području 
Općine Primošten imali svoju posudu za miješani komunalni otpad. Naime, za potrebe korisnika usluga odvoza 
otpada, podijeljeni su spremnici  volumena 120 i 240 litara  za miješani komunalni otpad. Miješani komunalni 
otpad odvozi se na odlagalište Bikarac. 

     
Selektirani otpad odvoze tvrtke DSSmith Unijapapir Croatia d.o.o. i Jolly EKO sa kojima   komunalno po-

duzeće Bucavac d.o.o.   ima  ugovor. Odvojeni tekstil zbrinjava tvrtka Tekstil vlakno d.o.o., a elektronski i elek-
trični otpad zbrinjava tvrtka Spectramedia d.o.o.

Odvojeno prikupljanje krupnog / glomaznog / otpada  od građana organizirano je na način da   se u određene 
dane u tjednu  na zahtjev korisnika  usluge     koji pozivaju komunalno poduzeće „Bucavac“ d.o.o.  preuzme 
otpad, koji se deponira na odlagalištu Bikarac.

Tablica 5. Raspolaganje opremom (posudama) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgrad-
ivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike

Redni 
 broj 

Vrsta i 
veličina 
posuda 

Broj posuda 
na dan 
31.12.2020. 

Broj posuda na 
dan 
31.12.2021. 

Utrošena 
financijska 
sredstva u 
2021. god. bez 
PDV-a 

Izvor 
financijskih 
sredstava 

1. Posude od 
120  i 240 
litara 
 

2600 2700 18.422,00 
 

Bucavac d.o.o. 
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Tablica 6. Raspolaganje opremom (vozilima) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike

Tablica 7. Raspolaganje ostalom opremom za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike

2. Posude od 
1.100 litara 
za miješani 
komunalni 
otpad 

57 57 - - 

3. Posude od 
1.100 litara 
za odvojeno 
prikupljanje 
otpada 

44 44 - Bucavac d.o.o. 

Redni 
broj 

Vrsta vozila 
za 
prikupljanje 
otpada 

Zapremina 
otpada 
koju vozilo 
može 
primiti/m3/ 

Broj vozila 
na dan 
31.12.2020. 

Broj vozila 
na dan 
31.12.2021. 

Utrošena 
financijska 
sredstva u 
2021. god. 
bez PDV-a  

Izvor 
financijskih 
sredstava 

1. Piaggioporter 
 

1,3 4 4 - - 

2. IvecoDaily 
 

7 1 1 - - 

3. Ivecoeurocargo 16 1 2 253.121,88 Bucavac 
d.o.o. 

4. MAN 
18.264 

16 1 1 - - 

5. Iveco X-WAY 
 

30 1 1 250.587,65 Bucavac 
d.o.o. 

Redn
i broj 

Vrsta 
opreme za 
prikupljanje 
otpada 

Broj 
opreme na 
dan 
31.12.2020. 

Broj opreme 
na dan 
31.12.2021. 

Utrošena 
financijska sredstva 
u 2021. god. bez 
PDV-a  

Izvor 
financijskih 
sredstava 

1. Čistilica 
Johnston 

1 
 

1 - - 
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12. NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KO-
MUNALNOG OTPADA

Od dana 01. studenog 2018. godine na snazi je novi način obračuna naplate odvoza komunalnog otpada. 
Novi Cjenik je donesen u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13 
i 73/17) i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj: 50/17). Prema odredbama na-
vedenih akata strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge, cijena javne usluge za 
količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena ugovorne kazne.  Obvezna minimalna javna usluga je 
dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju 
svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje 
te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge. Isto tako Zakonom je defi nirano da je Davatelj usluge 
dužan obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena gore navedenih načela. Drugi dio 
cijene  javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada je varijabilan i naplaćuje se po količini 
preuzetog otpada.

13. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, 
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM, 
ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Trenutno i dalje nije završen postupak kompletiranja projektne dokumentacije  za izgradnju reciklažnog 
dvorišta Općine Primošten koje je defi nirano prostornim planom Općine Primošten. Za gradnju reciklažnog 
dvorišta planiraju  se koristiti bespovratna sredstva europskih fondova  i dijelom  osigurati sredstva iz vlastitih 
izvora.

U realizaciji planiranog  najveći problem stvara  činjenica nesređenih imovinsko pravnih  odnosa  između RH 
i Općine Primošten  unatoč  višestrukom  obraćanju   radi  rješavanja  problema  i defi niranja vlasništva prostora 
na kojem je predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta.

Tijekom 2020. godine provedena je aplikacija na europski fond za subvencioniranu nabavu mobilnog  re-
ciklažnog  dvorišta u iznosu od 85% od cijene istog, te je u 2021. godini isto nabavljeno i predano na korištenje 
mještanima Primoštena.

Tablica 8. Provedeni projekti u 2021. godini

14. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Tablica 9. Izvršenje PGO za 2021. godinu

Redni 
broj 

Naziv provedenog 
projekta 

Utrošena financijska 
sredstva u 2021. god. 
bez PDV-a 

Izvor financijskih 
sredstava 

1. Nabava mobilnog 
reciklažnog dvorišta 

51.356,25 općina Primošten 

    
    
    

Redni 
broj 

Predviđeno PGO za 2021. g Izvršeno 
DA/NE/DJELOMIČNO 

1. Edukacija stanovništva DA 
2. Smanjenje miješanog komunalnog otpada DJELOMIČNO 
3. Zeleni otoci DA 
4. Reciklažno dvorište DJELOMIČNO 
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15. ZAKLJUČAK

Općina Primošten poduzima sve moguće mjere kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada. 
Isto tako, kontinuirano se radi na poduzimanju mjera za povećanje prikupljenog iskoristivog otpada radi čega je 
nabavljeno i mobilno reciklažno dvorište. Također radi se na podizanju kvalitete  prikupljanje otpada od vrata 
do vrata, zeleni otoci, edukacija stanovništva  različitih dobnih skupina radi podizanja svijesti stanovništva  o 
aktivnoj i jednako važnoj ulozi  svakog pojedinca.

16. PRILOZI

Popis Tablica:

Tablica 1. Reciklažno dvorište 
Tablica 2. Mobilno reciklažno dvorište 
Tablica 3. Reciklažno dvorište za građevni otpad 
Tablica 4. Vrste i količine proizvedenog otpada na području JLS 
Tablica 5. Količina odloženog otpada na odlagalištu 
Tablica 6. Podaci o odlagalištu otpada 
Tablica 7. Lokacije divljih odlagališta na području grada/općine 
Tablica 8. Popis uklonjenih divljih odlagališta u 2019. godini 
Tablica 9. Popis izobrazno-informativnih aktivnosti 
Tablica 10. Raspolaganje opremom (posudama) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgrad-

ivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike 
Tablica 11. Raspolaganje opremom (vozilima) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgrad-

ivog otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike 
Tablica 12. Raspolaganje ostalom opremom za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

otpada, te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla i plastike 
Tablica 13. Provedeni projekti u 2019. godini 
Tablica 14. Izvršenje PGO za 2019. godinu 

____________________
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