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I.
OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE PRIMOŠTEN

13
Na temelju članka 37. stavka 1.  Statuta Općine 

Primošten ( Službeni vjesnik Općine Primošten 1/21, 
2/21) Općinsko Vijeće Općine Primošten, na 6. hitnoj 
sjednici, dana  20. travnja 2022. godine donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti na  imenovanju 

direktora trgovačkog društva Bucavac d.o.o. 
na mandat do imenovanja novog direktora

po javnom natječaju za izbor direktora

I.
Daje se suglasnost na izbor Ivane Šarić iz Primošte-

na, Svetog Josipa 8, OIB: 08311334003, za direktora 
društva s ograničenom odgovornošću BUCAVAC, 
društvo s ograničenom odgovornošću za obavljan-
je komunalnih djelatnosti, Primošten (Općina Pri-
mošten), Svetog Josipa 7, OIB: 86484630480, a koja 
funkciju obavlja počevši od dana 04. travnja 2022. go-
dine i to sukladno Odluci Skupštine Društva, Ur.broj: 
29/22 donesenoj 04. travnja 2022. godine , pa sve do 
imenovanja novog direktora po  raspisanom javnom 
natječaju  za izbor direktora,  sukladno Odluci Skupš-
tine, Ur. Broj: 30/22.

II.
Odluka o imenovanju direktora društva, kao i Odlu-

ka o raspisivanju natječaja  koju je donijela Skupština 
društva iz točke I. izreke, sastavni je dio ove Odluke te 
se kao takva nalazi u njezinu privitku.

III.
Ova odluka objavit će se u službenom vjesniku 

Općine Primošten.

KLASA:363-02/22-01/01
Urbroj:2182/02-01-22-1 
U Primoštenu, 20. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju članka 37. stavka 1.  Statuta Općine 

Primošten ( Službeni vjesnik Općine Primošten 1/21, 
2/21) Općinsko Vijeće Općine Primošten, na  6. hitnoj 
sjednici, dana  20. travnja 2022. godine donosi:

O D L U K U
o davanju suglasnosti na  imenovanju 

direktora trgovačkog društva
Bucavac d.o.o. 

I.
Daje se suglasnost na izbor Alena Mikelina iz 

Šibenika, Ive Družića 39, 22 000 Šibenik, OIB: 
80701800462, za direktora društva s ograničenom 
odgovornošću BUCAVAC, društvo s ograničenom 
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, 
Primošten (Općina Primošten), Svetog Josipa 7, OIB: 
86484630480, a koju funkciju obavlja počevši od 
dana 19. travnja 2022. godine i to sukladno Odluci Sk-
upštine Društva, Ur.broj: 35/22 donesenoj 19. travn-
ja 2022. godine, po  provedenom  javnom natječaju  
raspisanom dana 06. travnja 2022. godine.

II.
Odluka o imenovanju direktora društva, iz točke I. 

izreke, sastavni je dio ove Odluke te se kao takva nal-
azi u njezinu privitku, ista će se objavit u službenom 
vjesniku Općine Primošten.

KLASA:363-02/22-01/02
URBROJ: 2182/02-01-22-1
U Primoštenu, 20. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________

15
Na temelju članka 2. stavak 1. točka 4. Pravilni-

ka o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 
(‘’Narodne novine’’ br. 112/2017, 34/2018, 36/2019, 
98/2019 i 31/2020), članka 15. stavka 2. Zakona o 
javnoj nabavi (‘’Narodne novine’’ broj. 120/16), čl. 
5. stavka 2. točke a) Pravilnika o provedbi postupa-
ka jednostavne nabave Općine Primošten (‘’Službe-
ni vjesnik Općine Primošten’’, br. 1/18), članka 37. 
Statuta Općine Primošten (‘’Službeni vjesnik Općine 
Primošten’’, br. 1/21, 2/21) Općinsko vijeće  Općine 
Primošten na 6. hitnoj sjednici održanoj  dana 20. 
travnja 2022. godine donosi

O D L U K U
o izgradnji zida radi zaštite dijela nekretnine 

 čest.zem. 19666/2 K.O. Primošten 

1. Iz razloga zaštite imovine Općine Primošten 
i spriječavanja uzurpacije nekretnine u vlasništvu 
Općine Primošten od strane vlasnika susjednih nekret-
nina kao i iz sigurnosnih razloga, izgradit će se zid na 
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dijelu čest.zem 19666/2 K.O. Primošten, (na nekretnini koja u naravi predstavlja javni put) točnije u dijelu koji  
se nalazi blizu katastarske granice sa kat.čest. 772/4 K.O. Primošten, a koji  dio je označen žutom bojom na skici 
izrađenoj od stalnog sudskog vještaka, Danijele Marčina Solarić, dipl.ing, a koja skica je sastavni dio predmetne 
Odluke.

2. Zid iz točke 1. ove Odluke  izgradit će se sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima, 
visine do 1,6 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz zid do najviše točke zida, 
širine do 0,50 m i duljine koja odgovara duljini između susjednih nekretnina, ne duže od 3 metra.

3. Iz razloga ekonomske prirode, odnosno uštede, gradnja predmetnog zida biti će povjerena Bucavcu d.o.o., 
komunalnom poduzeću kojemu je Općina osnivač i vlasnik, dok sredstva za fi nanciranje predmetne gradnje osig-
urava Proračun Općine Primošten za 2022. godinu te će se isplata izvršiti po dostavljenom računu. 

4. Sukladno čl. 6. stavku 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Primošten (‘’Službe-
ni vjesnik Općine Primošten’’, broj 1/17) Općina Primošten i izabrani pružatelj usluge – svoje međusobne odnose 
ne trebaju regulirati zasebnim ugovorom, budući da za nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti 
manje od 20.000,00 kuna ne treba sklapati poseban Ugovor.

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

KLASA:361-02/22-01/01
URBROJ: 2182/02-02-22-1
U Primoštenu, 20. travnja 2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Temeljem članka 37. Statuta Općine Primošten 

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/21, 2/21) 
i  Općinsko vijeće Općine Primošten, na svojoj 6. hit-
noj sjednici održanoj dana 20. travnja 2022 . godine, 
donosi sljedeću

O D L U K U
o prihvaćanju Odluke o I. izmjeni i dopuni 

Odluke o broju i vrsti stipendija 
u školskoj i akademskoj godini 2021/2022

Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o I. izmjeni i 

dopuni Odluke o broju i vrsti stipendija u školskoj i 
akademskoj godini 2021/2022, KLASA: 604-02/21-
02/01, URBROJ: 2182/02-02-22-01, od dana 15. 
travnja 2022. godine, donesenu od strane općinskog 
načelnika Općine Primošten.

Članak 2.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Primošten 

da izvrši sve potrebne radnje vezano za proračun 
Općine Primošten u svrhu dodatne dodijele stipendi-
ja svim prijavljenim studentima i učenicima, da sk-
lopi ugovore o stipendiranju, sve u svrhu poticanja 
akademske aktivnosti i nagrađivanja studenata, uko-
liko isti nisu korisnici neke druge stipendije koje dod-
jeljuje druga pravna osoba.

Članak 3.
Općinskom vijeću biti će naknadno podneseno iz-

vješće o sklopljenim Ugovorima sa stipendistima, ali 
će isto tijelo o sklopljenim Ugovorima biti izvješteno i 
putem Izvješća o radu načelnika Općine Primošten za 
period od siječnja do lipnja 2022. godine, kao i putem 
Izvješća o svim sklopljenim ugovorima Općine Pri-
mošten.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 604-02/22-01/01
URBROJ: 2182/02-01-22-1
U Primoštenu, 20. travnja 2022. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih 

površina („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 
7/09 i 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 
1/15 i 4/19), i članka 37. Statuta Općine Primošten 
(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/21, 2/21), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na svojoj 6. hitnoj 
sjednici održanoj dana 20. travnja 2022. godine, dono-
si sljedeću

O D L U K U
o I. izmjenama i dopunama

Odluke o naknadama za korištenje javnih 
površina

Članak 1.
U Odluci o naknadama za korištenje javnih površi-

na (,,Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 4/19) mi-
jenja se članak 6. stavak 1.  na način da isti sada glasi:

‘’Obračun naknade za korištenje javne površine 
za postavljanje štekata neposredno uz ugostiteljski 
objekt, maksimalne udaljenosti od istoga do 6 metara 
uključivši i štekate u ulici ‘’Mala Raduča’’ (iz razloga 
prostorne ograničenosti) vrši se mjesečno, a plaća se 
po 1m2 za:

a) predsezonu / razdoblje od 1. travnja do 31. svib-
nja / u iznosu od 52,14 kuna

b) sezonu / razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza/ 
u iznosu od 166,90 kuna

c) podsezonu / razdoblje od 1. rujna do 30. rujna/ u 
iznosu od 52,14 kuna

d) ostalo razdoblje tijekom cijele godine/ od 1. lis-
topada do 31. ožujka/ u iznosu od 26,08 kuna’’

Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o naknadama za korištenje 

javnih površina ostaju nepromijenjene. 

Članak 3. 
Ova izmjena i dopuna Odluke o naknadama za ko-

rištenje javnih površina stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u Službenom vjesniku Općine Primošten.

KLASA: 372-05/22-01/01
URBROJ: 2182/02-01-22-1
U Primoštenu, 20. travnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Jere Gracin, v. r.

____________________
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II. 
OPĆINSKI NAČELNIK

4
Na temelju članka 53. Statuta Općine Primošten, (‘’Službeni vjesnik Općine Primošte’’, broj 1/21 i 2/21), 

članku 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Primošten (‘’Službeni vjesnik Općine 
Primošten“, broj 7/13, 3/17, 2/18, 8/19), Općinski načelnik Općine Primošten Stipe Petrina, dana 15. travnja 
2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU 
o I. izmjeni i dopuni Odluke o broju i vrsti stipendija u školskoj i akademskoj godini 

2021./2022.

Članak 1.
Članak 1. Odluke o broju i vrsti stipendije u školskoj i akademskoj godini 2021/2022 godine, KLA-

SA:604-02/21-02/01, URBROJ:2182/02-02-21-1 od 18. listopada 2021. godine mijenja se i ista glasi:
“ U školskoj i akademskoj godini 2021/2022 dodjeljuje se ukupno 42 (četrdesetdvije) stipendije od toga 32 

(tridesetdvije) studentske stipendije i 11 (jedanaest) učeničkih stipendija, odnosno stipendije će se dodijeliti svim 
na natječaj  prijavljenim učenicima i studentima, ukoliko po istoj osnovi nisu stekli parvo na stipendiju koje 
dodijeljuje druga ustanova, tijelo ili pravna osoba.’’

Članak 2. 
Ostale odredbe Odluke o broju i vrsti stipendije u školskoj i akademskoj godini 2021/2022 godine, KLA-

SA:604-02/21-02/01, URBROJ:2182/02-02-21-1 od 18. listopada 2021. godine ostaju neizmjenjene.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dati će se na naknadnu suglasnost Općinskom vijeću Općine 

Primošten.

KLASA: 604-02/21-02/01
URRBROJ: 2182/02-02-22-01
Primošten, 15. travnja 2022.

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v. r.

____________________

III.
Komunalno poduzeće 

BUCAVAC d.o.o.

1
Na temelju članka 12. Izjave o osnivanje trgovačkog društva BUCAVAC, društvo s ograničenom odgov-

ornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (potpuni tekst), od dana 03. kolovoza 2015. godine, Skupština 
Bucavca, d.o.o., dana  04. travnja 2022. godine donosi:

O D L U K U
o imenovanju direktora trgovačkog društva 

Bucavac d.o.o. na mandat do imenovanja novog direktora po javnom natječaju 
za izbor direktora
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I.
Danom 03. travnja 2022. godine istekao je mandat osobi ovlaštenoj za zastupanje članu uprave/direktoru 

Alenu Mikelinu OIB: 80701800462, Ive Družića 39, 22 000 Šibenik.

II.
Ivana Šarić iz Primoštena, Svetog Josipa 8, OIB: 08311334003, imenuje se za direktora društva s ograničen-

om odgovornošću BUCAVAC, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pri-
mošten (Općina Primošten), Svetog Josipa 7, OIB: 86484630480, i to od dana 04. travnja 2022. godine do 
imenovanja novog direktora po javnom natječaju za izbor direktora.

III.
Ova Odluka stupa na snagu 04. travnja 2022. godine, a objavit će se u službenom vjesniku Općine Primošten, 

te će se dostaviti Općinskom Vijeću na naknadnu suglasnost.

Ur.broj: 29/22
U Primoštenu, 04. travnja 2022. 

SKUPŠTINA DRUŠTVA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Stipe Petrina, v. r.

____________________

2
Na temelju čl. 441. st. 1. t.3. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 

107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22), te čl. 11. Izjave i osnivanju trgov-
ačkog društva Bucavac , društva s ograničenom odgovornoš-ću za obavljanje komunalnih djelatnosti br. OU-
129/15 i OU-109/16 jav. bilj. Alise Kale iz Šibenika od dana 29. travnja 2016. godine, Skupština Bucavac d.o.o. 
iz Primoštena, Sv. Josipa 7, donosi:

O D L U K U
o raspisivanju natječaja za direktora trgovačkog društva Bucavac, d.o.o.

društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti

I.
Raspisuje se javni natječaj za izbor direktora Bucavac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, i to bez 

odlaganja po donošenju ove Odluke, budući da je dana 03. travnja 2022. godine istekao mandat sadašnjem di-
rektoru Alenu Mikelinu.

II.
Javni natječaj iz toč. I. Ove Odluke sastavni je dio iste te se kao takav nalazi u njezinu privit-ku.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten i na 

oglasnoj ploči Društva.

Ur.broj:30/22
U Primoštenu, 04.travnja 2022. 

SKUPŠTINA DRUŠTVA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Stipe Petrina, v. r.

____________________
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3
Na temelju članka 424. Zakona o trgovačkim drštvima  od dana 03. kolovoza 2015. godine, Skupština Bucav-

ca, d.o.o., dana  19. travnja 2022. godine donosi:

O D L U K U
o opozivu direktora trgovačkog društva Bucavac d.o.o. 

I.
Danom 19. travnja 2022. godine nakon što je proveden javni natječaj i Odlukom Skupštine, Ur.broj:35/22, iz-

abran je i imenovan direktor trgovačkog društava Bucavac, d.o.o., Alen Mikelin, OIB:80701800462, Ive Družića 
39, 22 000 Šibenik,  na mandat od četiri godine, te se opoziva  imenovanje člana uprave- direktora   Ivane Šarić 
iz Primoštena, Svetog Josipa 8, OIB: 08311334003, s danom 19. travnja 2022. godine, koja je bila izabrana do 
imenovanja direktora po provedenom natječaju.

II.
Ova Odluka stupa na snagu 19. travnja 2022. godine.

Ur.broj: 33/22
U Primoštenu, 19. travnja 2022. 

SKUPŠTINA DRUŠTVA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Stipe Petrina, v. r.

____________________

4
Na temelju članka 12. Izjave o osnivanje trgovačkog društva BUCAVAC, društvo s ograničenom odgov-

ornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (potpuni tekst), od dana 03. kolovoza 2015. godine, Skupština 
Bucavca, d.o.o., dana  19. travnja 2022. godine donosi:

O D L U K U
o imenovanju direktora trgovačkog društva Bucavac, d.o.o. 

I.
Alen Mikelin, OIB: 80701800462, Ive Družića 39, 22 000 Šibenik, imenuje se za direktora  BUCAVAC, 

društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, Primošten (Općina Primošten), Sve-
tog Josipa 7, OIB: 86484630480, i to od dana 19. travnja 2022. godine, po javnom natječaju za izbor direktora 
koji natječaj je objavljen dana 06. travnja 2022. godine u “Slobodnoj Dalmaciji”, Hrvatskom zavodu za zapošl-
javanje, službenim web stranicama Bucavca, d.o.o.i oglasnoj ploči, Službenim stranicama Općine Primošten.

II.
Ova Odluka stupa na snagu 19. travnja 2022. godine, a objavit će se u službenom vjesniku Općine Primošten, 

te će se dostaviti Općinskom Vijeću na naknadnu suglasnost.

Ur.broj: 35/22
U Primoštenu, 19. travnja 2022. 

SKUPŠTINA DRUŠTVA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Stipe Petrina, v. r.

____________________
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