Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih površina (''Službeni vjesnik Šibenskokninske županije, broj: 6/11 i ''Službeni vjesnik Općine Primošten'', broj: 1/15) i članka 33.
Statuta Općine Primošten (''Službeni vjesnik Općine Primošten'', broj: 1/18, 2/18) Općinsko
vijeće Općine Primošten na svojoj redovitoj 15. sjednici održanoj dana 29.ožujka 2019.donosi:

Odluka o naknadama za korištenje javnih površina
(pročišćeni tekst)

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina, način obračunavanja naknada za korištenje javne površine,
od strane fizičke ili pravne osobe, u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, prvenstveno radi
postavljanja privremenih objekata u za druge privremene svrhe, ali i za izgradnju, postavljanje
i održavanje energetskih i telekomunikacijskih podzemnih instalacija, te utvrđivanja naknade
za korištenje javne površine.

Članak 2.
Pod javnom površinom u smislu ove odluke smatraju se trgovi, ulice, ceste, trotoari, obala,
šetnica, javne zelene površine, kao i ostale uređene i neuređene javne površine koje su u
vlasništvu Općine i koje je moguće koristiti da ne dolazi u pitanje njihova osnovna djelatnost.

Članak 3.
Javne površine daje na korištenje ili u zakup načelnik Općine odnosno Jedinstveni upravni odjel
u skladu s Odlukom o davanju na korištenje javne površine, a na zahtjev fizičke ili pravne osobe
putem zahtjeva, zamolbe, ponude odnosno javnog natječaja.

Članak 4.
Za izgradnju i polaganje energetskih, telekomunikacijskih i drugih instalacija čiji investitor nije
Općina ili polaganje energetskih, telekomunikacijskih i drugih vodova kroz izgrađenu
infrastrukturu u vlasništvu Općine Primošten sklapa se Ugovor o služnosti.

Članak 5.
Za korištenje javne površine plaća se naknada Općini.

Članak 6.

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

predsezonu/ razdoblje od 1. travnja do 31. svibnja/ u iznosu od 49,66 kuna
sezonu/ razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza/ u iznosu od 158,96 kuna
podsezonu/razdoblje od 1. rujna do 30. rujna/ u iznosu od 49,66 kuna
ostalo razdoblje tijekom cijele godine/od 1. listopada do 31. ožujka/ u iznosu od 24,84
kuna

Obračun naknade za štekat koji predstavlja odvojenu cjelinu i udaljen je preko 10 (deset) metara
od ugostiteljskog objekta za kojeg se koristi vrši se mjesečno, a plaća se po 20 (dvadeset) posto
višoj cijeni od prethodno utvrđene u stavku 11. ovog članka. Obračun iz ovog stavka ne odnosi
se na štekate postavljene u ulici ''Mala Raduča''.
U slučaju da se koristi veća javna površina od dopuštene, obračun naknade na nedopušteni dio
plaća se po m2 po 30 (trideset) posto višoj cijeni od osnovne iz stavka 1. ovog članka.
Za kontrolu korištenja javne površine zaduženi su redari Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Primošten (komunalni i prometni) koji u svrhu stvaranja i održavanja reda općinskom načelniku
podnose dnevno pismeno izvješće za svaki pojedinačni slučaj nedopuštenog korištenja javne
površine.
Članak 7.
Korisnik javne površine dužan je plaćati naknadu prema odredbama ugovora koji u tu svrhu
sklapa sa Općinom Primošten, odnosno u nedostatku predmetnog ugovora – način plaćanja
utvrđuje se prema ispostavljenom rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Primošten prema korisniku.

Članak 8.
Naknada za postavljanje kioska po 1m2 zauzete javne površine iznosi 133,10 kuna.
Obračun naknade za korištenje zatvorenog štekata (staklom, plastikom ili na sličan način
ograđeni dio javne površine) u vremenskom razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka vrši se
mjesečno, a plaća se po m2, i to u iznosu od po 40,00 kuna.

Članak 9.
Početna naknada za postavljanje štandova na javnim površinama iznosi, kako slijedi:
I.
II.
III.
IV.

štand za prodaju školjki i nakita…………………………11.905,80 kn
štand za prodaju robe široke potrošnje……………...…….43.730,00 kn
/osim prehrambenih/
aparat za kokice – Rudina – Mala Raduča………………..11.905,80 kn
aparat za kukuruz…………...……………………………...8.917,70 kn

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

aparat za sladoled ili šećernu vunu, škrinja za sladoled…....5.962,88 kn
aparat za palačinke………………………………..……....11.905,80 kn
vrtuljak za razglednice…………………………………..…4.558,67 kn
štand za prodaju suvenira i eteričnih ulja……………..…..11.905,80 kn
štand za oglašavanje izleta……………………………...….3.217,94 kn
štand za prodaju knjiga………………………………...…..8.119,10 kn
štand za tisak i prodaju majica…………………...………..11.905,80kn
mjesto za izradu portreta…………………………..………4.766,19 kn
štand-pano za prodaju slika…………………………..……11.905,80kn
mjesto za graviranje i tetovažu……………..……………..11.905,80 kn
štand za prodaju ručnih satova……………………………..5.956,22 kn

Općinsko vijeće Općine Primošten, sukladno posebnoj Odluci o mjerama potpore učenicima i
studentima koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Primošten, omogućit će
korištenje jednog od pet (5) mjesta na javnoj površini za ''0'' kuna.
Za privremeno postavljanje lako uklonjivih reklama, stalaka odnosno panoa na javnoj površini
u Primoštenu, koji nisu vlasništvo Općine Primošten, a namijenjeni su promociji, prezentaciji
ili poticanju na potrošnju određene vrste robe, proizvoda ili usluga u sklopu obavljanja
djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo, usluge, sport i rekreacija, turizam i sl.) plaća se naknada za
korištenje javne površine.
Sukladno utvrđenju u prethodnom stavku ovog članka, iznos naknade za korištenje javne
površine za postavljanje reklame, stalka odnosno panoa uređuje se posebnom Odlukom
načelnika Općine Primošten.
Članak 10.
Zahtjev za korištenje javne površine, za namjenu navedenu u čl. 9 ove Odluke, podnosi se
pismeno, poštom ili osobno, u roku od 15 dana koliko traje predmetni natječaj objavljen na
oglasnoj ploči Općine i web stranici www.primosten.hr.
Odabrani ponuditelj treba prije sklapanja predmetnog ugovora uplatiti iznos na koji glasi
prihvaćena ponuda.

Članak 11.
Za pravo služnosti na javnim općinskim površinama prilikom gradnje i polaganja
elektroenergetskih, telekomunikacijskih i drugih instalacija, plaća se jednokratna naknada za
umanjenu vrijednost nekretnine po dužnom metru kanala, temeljem procjene ovlaštene osobe
o trošku investitora.
Iznos jednokratne naknade za umanjenu vrijednost nekretnine izračunava se na način da se 10%
procijenjenog iznosa 1m2 navedene površine pomnoži sa dužinom iskopanog kanala.

Članak 12.
Za polaganje energetskih, telekomunikacijskih i drugih instalacija kroz izgrađenu infrastrukturu
u vlasništvu Općine Primošten na ime prava služnosti plaća se jednokratna naknada u iznosu
od 50,00 kuna po metru dužnom za svaku pojedinačnu instalaciju, te stalna godišnja naknada
za pravo služnosti od 10,00 kuna po metru dužnom pojedinačne instalacije.
Za pristup javnim površinama u svrhu redovitog održavanja, servisiranja, očitavanja mjernih
uređaja energetskih, telekomunikacijskih, vodovodnih i drugih instalacija, utvrđuju se sljedeće
naknade:
-

za redovito održavanje odnosno servisiranje 5 kuna
očitavanje mjernih uređaja - 5 kuna po obavljenom očitavanju

Članak 13.
Ambulantna prodaja na javnim površinama naplaćivati će se za ostatak godine, od 1. listopada
do 1. svibnja, za kamione u iznosu od 100,00 kuna, a za kombije u iznosu od 50,00 kuna.
Ambulantna prodaja zabranjena je u vremenskom periodu od 1. svibnja do 1. listopada, u mjestu
Primošten.
Naplatu ambulantne prodaje vrši Općina Primošten.

Članak 14.
Naknada za korištenje javne površine u svrhu prekopavanja i odlaganja građevinskog
materijala, održavanja i drugih građevinskih i sličnih radova te za postavljanje skele, naplaćivati
će se po cijeni od 2,00 kune po 1m2 zauzete površine.

Članak 15.
Svako korištenje javne površine mora biti odobreno od strane Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Primošten.
Kontrolu korištenja javne površine obavlja komunalni redar.

Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za korištenje javnih
površina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj:7/09, 4/10, 17/10, 4/11, 6/11 te
Službeni vjesnik Općine Primošten, broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14, 1/15, 1/16, 6/17, 3/18 i 1/19).

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine
Primošten.
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