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I.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

64   
Na temelju članka 86. i 87. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), članka 4. 
Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva 
i suglasnosti jedinica lokalne i područne samouprave 
(„Narodne novine“, broj 55/09 i 139/10) i članka 29. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko 
-kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na  39. sjednici, od 10. travnja 2013. godine, 
donosi

ODLUKU
 o namjeri kreditnog zaduživanja 

Općine Primošten

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
kojom utvrđuje potrebu kreditnog zaduživanja Općine 
Primošten kod odabranog trgovačkog društava u iznosu 
od:5.000.000,00 kuna(slovima: petmilijunakuna) za 
sufi nanciranje kapitalnog projekta „Građenje Zdravst-
vene stanice u Primoštenu“ sukladno Proračunu Općine 
Primošten za 2013. godinu proračunska stavka:R 056u 
okviru programa 1003 građenje, Kapitalni projekt K 
100003.

2. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) najpovoljnija banka kreditor će 
se odabrati temeljem natječaja koji će se raspisati u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodnih 
novina“ u otvorenom postupku nabave kredita za su-
fi nanciranje kapitalnog projekta iz točke 1. ove odluke 
odnosno  izravno s zadužiti kiod HBOR-a  sukladno 
članku 7. stavku 1. istoijmenog Zakona.

3.Općina Primošten zadužit će se kod odabranog 
kreditora. iz točke 2. ove odluke pod slijedećim uv-
jetima:

Vrsta kredita: komercijalni
Iznos glavnice: 5.000.000,00 kuna.(slovima: pet-

milijunakuna)
Kamatna stopa: fi ksna
Valutna klauzula : dugoročni kredit u kunama  s 

valutnom klauzulom EUR po srednjem tečaju Hrvatske 
narodne banke  na dan korištenja kredita. Obračun 
iznosa kredita primjenom važećeg tečaja na dan objave  
natječaja. 

Metoda obračuna kamata: proporcionalnom meto-
dom

Plaćanja se obavljaju u kunama  prema srednjem 
tečaju HNB-a važećem na dan dospijeća

Obračun i naplata kamata: tromjesečno 
Dospijeće kamate  tijekom cijelog vremena povrata 

kredita zadnji dan u mjesecu 
Razdoblje počeka: bez počeka 
Rok otplate kredita:10 godina u 40 tromjesečnih 

rata 

 Početak otplate kredita po realizaciji kredita odnosno 
po proteku roka korištenja kredita 

Naknada za odobrenje kredita: jednokratna kod 
obrade kredita. Naknadu je potrebno iskazati u nomi-
nalnom iznosu i u % u odnosu na iznos kredita. 

Troškovi obrade kredita platiti će se nakon sklapanja 
Ugovora o kreditu

Naknada za rezervaciju sredstava: na iznos odobrenih 
a neiskorištenih sredstava.

Obračunava se mjesečno  počevši po proteku 30 dana 
od dana sklapanja Ugovora o kreditu. 

Rok korištenja kredita: /30.09.2014. godine/ sred-
stva osiguranja kredita: mjenice i zadužnice Općine 
Primoštenu

                                                        .
4.Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten na 

ponovno raspisivanje natječaja odnosno za izravno 
pregovaranje s HBOR-om radi nabave predmetnog 
kredita i na poduzimanje svih potrebnih predradnji za 
dobivanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za 
citirano zaduživanje Općine Primošten a po dobivenoj 
suglasnosti kao i zaključenje Ugovora o kreditu. 

5. Sredstva za otplatu glavnice i kamata kao i 
pripadajućih naknada po predmetnom kreditnom 
zaduženju osigurana su u Proračunu Općine Primošten 
za 2013. godinu te Projekcijama Proračuna za 2014. i 
2015. godinu dok će se sredstva za otplatu kredita u 
narednim godinama osigurati u proračunima Općine 
Primošten, do konačne otplate kredita 2024 godine. 

6.Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Od-
luka o namjeri kreditnog zaduženja  („Službeni vjesnik 
Općine Primošten“, broj 9/12, 1/13 i 2/13).

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u „Službenom vjesniku Općine Primošten“. 

Klasa: 403-05/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 10. travnja 2013.                                                        

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

65
Na temelju članka 25. stavka 1. i članka 31. Za-

kona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11) i 
članka 29. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik 
Šibensk-kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće 
Općine Primošten, na  39. sjednici, od 10. travnja 2013. 
godine, donosi

ODLUKU
o nabavi 3.000m3 kamena, prijevoza i 

razastiranja  za potrebe redovitog 
uređenja plaža 
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1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 
o nabavi 3.000m3 kamena, prijevoza i razastiranja istog 
za potrebe redovitog uređenja plaža u Primoštenu.

2. Ujedno radovi redovitog uređenja plaža obuhvaćaju 
i radove vađenje 2000m3 materijala iz mora, na 
lokacijama plaža Mala i Velika Raduča, utovar istog 
u transportna vozila, raznošenje po poluotoku po 
potrebi uključujući prethodno planiranje profi la plaže na 
odgovarajuće visine i ravnanje izvađenog materijala.

3. Općinsko vijeće ovlašćuje Načelnika Općine 
Primošten za predmetnu nabavu opisanu u točki 1 ove 
odluke, sukladno stavkama Troškovnika u privitku kao 
i za provođenje postupka javne nabave i raspisivanje 
javnog natječaja, kao otvorenog postupka javne nabave 
male vrijednosti, koji će biti objavljen u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave RH.

4. Ovlašćuje se Načelnika Općine Primošten da 
nakon provedenog natječaja donese Odluku o odabiru 
najpovoljnije ponude i sa odabranim ponuditeljem sklopi 
predmetni Ugovor o javnim radovima.

5. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1.u cijelosti 
osigurava Proračun Općine Primošten.

6. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude kao i 
Ugovor o javnoj nabavi će se proslijediti naknadno 
Općinskom vijeću radi davanja suglasnosti na istog.

7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 934-01/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 10. travnja.2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju 29.Statuta Općine Primošten (“Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 39. sjednici, od 
10. travnja. 2013. godine, donosi 

O D L U K U
o postupanju sa slobodnim oročenim 

sredstvima Proračuna Općine Primošten

1. Općinsko Vijeće Općine Primošten prihvaća 
Zaključak  Načelnika Općine Primošten, Klasa: 450-
01/13-02/1; Urbroj: 2182/02-01-13-1. od dana 05. 
travnja 2013. godine te daje suglasnost na istog.

2. Općinsko vijeće ujedno daje suglasnost na 
Zaključnicu br. Z000899765 od dana 05. travnja 2013. 
kojoj  su ugovorne strane Općina Primošten i Zagrebačka 
banka d.d..

3. Zaključak citiran u točki 1. ove odluke sastavni 
je dio ovog zaključka i kao takav nalazi se u njenom 
privitku.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 450-01/13-02/1
Ur.broj:2182/02-01-13-2
Primošten, 10. travnja 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

67
Na temelju 29. članka Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  39. sjed-
nici, od 10. travnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju zamolbe za pokroviteljstvom 
rada  novoosnovane sekcije Udruge građana 

KRČ - Ženske klape Dalmatinka

1. Općinsko vijeće donosi odluku temeljem koje se 
načelnik Općine Primošten da slobodna fi nancijska sred-
stva iz Proračuna Općine Primošten  može oročiti, pod   
povoljnim  uvjetima,   bez   potrebne daljnje    izričite   
suglasnosti  ubuduće,  sve   sukladno  načelima   dobrog   
gospodarstvenika. 

2. Ova odluka stupa na snagu danom   donošenja.

Klasa: 421-02/13-02/37
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

68
Na  temelju  članka  29.  Statuta  Općine  Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na 39. sje-
dnici, od 10. travnja.2013. godine, donosi
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ODLUKU 
o subvencioniranju kamata 

na poduzetničke kredite 

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite  sa  
maksimalnim iznosom od 2% zainteresiranim fi zičkim 
i pravnim osobama a sve u svrhu samozapošljavanja 
po osnovi:

 - poljoprivredne proizvodnje, agro turizma i zelenog 
poduzetništva

- Lokalni projekt razvoja – mikro krediti
- Lokalni projekt razvoja – malog gospodarstva

2. Sukladno utvrđenom u točki 1. ove odluke  u 
namjeri sa potakne i olakša gospodarski rast na lokalnom 
području gledano i šire u sklopu cijele Šibensko kninske 
županije Općina Primošten će osigurati  sredstva u svom 
proračunu

3. Korisnici subvencija kamata na poduzetničke kred-
ite su obrti, mala i srednja trgovačka društva,k zadruge 
i druge ustanove koje imaju registriranu proizvodnu 
djelatnost a koja ulažu sredstva kredita isključivo na 
području Općine Primošten bez obzir na njihovo sjedište 
i prebivalište. 

4. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sa  
objavi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subven-
cioniranje kamata za predmetne kredite te da imenuje 
povjerenstvo za provedbu postupka i odabir.

5. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava Proračun

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 
će se u “ Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 402-02/13-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-4
Primošten, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  39. sjed-
nici, od 10. travnja.2013. godine, donosi

ODLUKU 
 o oslobađanju od obveze plaćanja poreza 

Općine Primošten 

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
temeljem koje se oslobađaju od obveze plaćanja poreza 
Općine Primošten svi novootvoreni obrt, mala i srednja 
trgovačka društva, zadruge i druge ustanove koje spadaju 
pod djelatnost samozapošljavanja u daljnjem periodu od 
tri (3) naredne podine.

2. Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe za 
korištenje  olakšice iz točke 1. ove odluke potrebno 
je da se obrate pismenim zahtjevom naslovljenim na 
Općinu Primošten. 

3. Uz zahtjev iz točke .ove odluke potrebno je 
priložiti dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti, opis 
investicije, plan ulaganja i zajedno sa poslovnim planom,  
kao i ostalu potrebnu dokumentaciju ovisno o tome da li 
je riječ o: trgovačkom društvu, zadruzi i ustanovi; obrtu 
ili početniku, sve sukladno podacima iz tabele koja se 
nalazi u privitku ove odluke i kao takva predstavlja njen 
sastavni dio.

4. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da 
temeljem ove Odluke sa korisnicima opisane olakšice 
sklopi Ugovor kojim će se regulirati međusobna prava 
i obveze obaju strana.

5. Odluka stupa na snagu danom objave u  “Službenom 
vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 403-07/13-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 10. travnja 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

70
Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 29. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko- 
kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 39. sjednici, 10. travnja 2013. godine, 
donosi

ODLUKU
o izradi studije opravdanosti davanja 
koncesije i analize davanja koncesija

 za potrebe Općine Primošten 

1.Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o izradi studije opravdanosti davanja koncesije i analize 
davanja koncesija za potrebe Općine Primošten .

2. Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da sa 
Izrađivačem sklopi predmetni Ugovora o pružanju us-
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luga izrade sukladno Planu davanja koncesija (“ Službeni 
vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13).

3. Sredstva za predmetnu nabavu iz točke 1. osigu-
rava Proračun

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 402-02/13-02/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-4
Primošten, 10. travnja 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

71
Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj 

nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 29. 
Statuta Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko 
– kninske županije”, broj 7/09), Općinsko vijeće Općine 
Primošten, na 39. sjednici, od  10. travnja 2013. godine, 
donosi

ODLUKU
o nabavi usluga  deratizacije, dezinfekcije

 i dezinsekcije  za potrebe Općine Primošten  
za 2013.godinu

.
1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi odluku 

o nabavi usluga deratizacije, dezinfekcije  i dezinsekcije 
za potrebe Općine Primošten za tekuću 2013godinu. 

2.Ovlašćuje se Načelnik Općine Primošten da 
sa tvrtkom „CIKLON“ d.o.o. iz Splita, Dubrovačka 
33, OIB. 76239571590, sklopi predmetni ugovor o 
pružanju potrebnih usluga sukladno  prihvaćenoj Ponudi 
“Split, 18.03.2013.g“ u iznosu od 31.500,00 ( slovima: 
tridesetjednutisućupetstokuna) bez uračunatog PDV-a 
odnosno u ukupnom iznosu sa od 39.375,00 kuna ( slo-
vima: tridesetdevettisućatristosedamdesetpetkuna ) sa 
uračunatim PDV-om, plativom u tri jednake rate tijekom 
tekuće godine što će se posebno regulirati ugovorom.

3. Ponuda – Troškovnik Izvođača usluga sastavni  je 
dio ove odluke i kao takva nalazi se u privitku iste.

4. Sredstva  za predmetnu nabavu iz točke 1. ove 
odluke osigurava Proračun Općine Primošten. 

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Klasa: .351-02/13-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-13-5
Primošten, 10. travnja 2013. 

 OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju 29.Statuta Općine Primošten (“Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09), 
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 39. sjednici, od 
10. travnja. 2013. godine, donosi 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zapisnika i Odluka 

76. sjednice Upravnog vijeća Dječjih vrtića 
Općine Primošten DV „Bosiljak„

1.Općinsko Vijeće Općine Primošten prihvaća 
Zapisnik sa 76. sjednice Upravnog vijeća održane dana 
04. travnja a 2013. godine, te daje suglasnost na Od-
luku Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten 
DV „Bosiljak„ o raspisivanju natječaja za upis djece u 
vrtić za pedagošku godinu 2013/14,  te za raspisivanje 
natječaja u odgovarajuće vrijeme za svako pobrojano 
radno mjesto zbog isteka ugovora za:  2 odgojitelja/ice, 
KV kuhara/icu, odgajatelja/icu, psihologa/icu i ravnatel-
ja/icu, sve sukladno Odlukama Upravnog vijeća.

2. Zapisnik. sjednice Upravnog vijeća vrtića citiran u 
točki 1. ovog zaključka kao i Odluke donijeta od strane 
istog, sastavni su dio ovog zaključka i kao takvi nalaze 
se u njegovom privitku.

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa:601-02/13-01/1
Ur.broj:2182/02-01-13-2
Primošten, 10. travnja 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

73
Na temelju 29. članka Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  39. sjed-
nici, od 10. travnja 2013. godine, donosi

 ODLUKA
o prihvaćanju zamolbe za pokroviteljstvom 

i sudjelovanju u troškovima 
Sajma “Rexpo 2013.”

1. Općinsko vijeće Općine Primošten donosi Odluku 
o prihvaćanju zamolbe „Sike“ d.o.o. iz Rijeke, Ante 
Starčevića 4, OIB: 49969795757 i isplati iznosa od 



Strana 6 - Broj 4            SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN          17. travnja 2013.

10.000,00 kuna(slovima: desettisućakuna) na ime pok-
roviteljstva i prilike za predstavljanje projekata Općine 
Primošten potencijalnim investitorima u sklopu Sajma 
„ Rexpo 2013.“ koji se planira održati dana 19. travnja 
2013.godine u resortu podnositelja zahtjeva „Golden 
rays“ u Teplom boku.

2. Isplata citiranog iznosa iz točke 1. ove odluke 
obavit će se na dostavljeni žiro račun na broj: 2402006 
– 1100502746.

3.  Svoje će međusobne odnose obje strane regulirati 
posebnim ugovorom.

4.  Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Dana 09. travnja 2013 . godine Općini Primošten 

obratila se „Sika„ d.o.o. iz Rijeke zamolbom Klasa. 
421-02/13-01/1; Ur.broj: 314-13-1 zaprimljenom pod 
službenim brojem 1219 tražeći od općine da participira 
u troškovima skupa u sklopu priprema za predstavljanje 
njenog projekta kao i projekata Općine Primošten poten-
cijalnim investitorima u sklopu Sajma „ Rexpo 2013.“Isti 
će se održati dana 19. travnja 2013.godine u resortu 
podnositelja zahtjeva „Golden rays“ u Teplom boku. 
Očekuje se dolazak četrdesetak potencijalnih investitora 
iz različitih strana svijeta kao što su  Saudijska Arabija, 
Rusija, Engleska,  Nizozemska i sl. 

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog dijela 
Proračuna Općine Primošten za 2013., godinu („Službeni 
vjesnik Općine Primošten„ broj 9//12) Razdjela 001 
– Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti A03 1004 
A100003 Promidžba Primoštena  R0810; broj konta 
323 – rashodi za usluge,odobrava se ukupni iznos od 
10.000,00 kuna.

Slijedom iznijetog Općinsko vijeće donijelo je napri-
jed citiranu Odluku.

Klasa: 421-02/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-2
Primošten, 10. travnja 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 7/09),  
Općinsko vijeće Općine Primošten, na 39. sjednici, od 
10. travnja 2013. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prolongiranju rješavanja pojedinačnih 

zahtjeva / paket zamolbi /

1. Općinsko vijeće donosi zaključak kojim se na-
dalje načelno podržava ideja o oslobađanju od plaćanja 

komunalnog doprinosa u sklopu postupka legalizacije 
objekata na području Općine Primošten čiji su se vlasnici 
službeno obratili pojedinačnim zahtjevima upućenim 
Općinskom vijeću.

2. U nemogućnosti da pojedinačno raspravi 
pojedinačne zamolbe, Općinsko vijeće zadužuje za to 
zaduženog službenika Jedinstvenog upravnog odjela 
- Službe za komunalne poslove da uputi podnositelje 
zahtjeva na dopunu istih radi kompletiranja te ispunja-
vanja uvjeta i poštivanja prethodno utvrđene proceduri 
za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

3. Uredno kompletirane zahtjeve Općinsko vijeće 
razmotrit će na svojoj narednoj sjednici. 

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 350-05/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-01 
Primošten, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 
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Na temelju članka 29. Statuta Općine Primošten 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 
7/09), Općinsko vijeće Općine Primošten, na  39. sjed-
nici, od 10. travnja 2013. godine, donosi

ODLUKA
o svečanom obilježavanju 
Dana Općine Primošten

1. Općinsko vijeće donosi Odluku o fi nanciranju 
komplet troškova prigodnog domjenka kojeg će se 
organizirati povodom predstojećeg Dana Općine koji 
je ujedno i Blagdan Gospe od Loreta - 10 svibnja 2013. 
godine.

2. Općinsko vijeće sukladno članku 7. Odluke o 
načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine 
Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 
3/12) ,određuje Tomislava Pancirov iz Primoštena, Rupe 
5B kao osobu kojoj je 2013. godine pripala čast i dužnost 
da na svečanoj procesiji Gospe od Loreta zaštitnice 
Općine Primošten na čelu nosi crkvenu zastavu. U 
slučaju spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik načelnika 
Jere Gracin.

3. Budući su na svoj svojstven način posebno do-
prinijeli promicanju ugleda Općine  Primošten u sklopu 
svečanog obilježavanja Dana Općine Primošten za to 
zaslužnima, sukladno popisu koji je sastavni dio ove 
odluke i ko takav se nalazi u privitku iste,  načelnik 
Općine Primošten uručit će prigodne nagrade. 
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4. Sredstva za organizaciju opisanog svečanog 
domjenka osigurava Proračun Općine Primošten.

5. Ovlašćuje se načelnik da u maniri dobrog 
domaćina poduzme potrebne radnje uključujući 
slanje službenih poziva uzvanicima koji će ga svojom 
nazočnošću uveličati, sve na uobičajen način kako je 
to rađeno do sada povodom organizacije svečanog 
obilježavanja službenog Dana općine.

6. Odluka  stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 061-06/13-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-13-1
Primošten, 10. travnja 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča, v. r. 

____________________ 

II. 
NAČELNIK 

OPĆINE PRIMOŠTEN
 
14
 Na temelju  članka 62. Zakona o proračunu („Naro-

dne novine“, broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta 
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”,  broj 7/09), načelnik Općine Primošten, dana 
05. travnja 2013. godine, donosi 

ZAKLJUČAK 
o postupanju sa oročenim sredstvima 

Proračuna Općine Primošten

1. Općina Primošten razročuje depozit od 425.000 
EUR-a i ujedno oročuje dio depozita u iznosu od 300.000 
EUR-a. 

2. Rok oročenja dijela depozita u iznosu od 300.000 
EUR-a je 90 dana (slovima: devedesetdana) od dana 05. 
travnja do 05. srpnja 2013. godine.

3. Slobodna novčana sredstva iz točke 2. ovog 
Zaključka oročuju se kod Zagrebačke banke d.d. iz Zagre-
ba, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473.

4. Kamatna stopa iznosi 2,2% godišnje fi ksna za rok 
oročenja iz točke 2. ovog zaključka.

5. Rok oročenja može se produljiti posebnom od-
lukom sukladno slobodnim raspoloživim fi nancijskim 
sredstvima Proračuna Općine Primošten uz visinu ka-
matne stope sukladno tržišnim uvjetima.

6. Na temelju odredbi ovog zaključka i zahtjeva 
za oročenje Općina Primošten će s bankom zaključiti 
ugovor o depozitu.

7. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će u “Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa: 450-01/13-02/1
Ur.broj:2182/02-01-13-1
Primošten, 05. travnja 2013. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina, v.r.

____________________ 

15
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj na-

bavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 37. Statuta 
Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije”, broj 7/09), načelnik Općine Primošten,  dana 
16. travnja 2013. godine, donosi

 ODLUKA
o sudjelovanju na natječaju FZOEU

1.Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o 
sudjelovanju na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost za sufi nanciranje projekata 
energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete.

2.Sukladno naprijed utvrđenom u točki 1. ove od-
luke, Općina Primošten zastupana po Načelniku izravno 
će naručiti od  „INEL –PROJEKTA“ d.o.o. iz Zadra u 
suradnji s tvrtkom „ Aurora  Energetika“ d.o.o. iz Siska. 
izradu kompletne natječajne dokumentacije i prijave 
na natječaj radi uspješnog sudjelovanja i povlačenja 
bespovratnih sredstava na natječaju u tijeku opisanom 
u točki 1. ove odluke .

3. Sredstva za fi nanciranje predmetne nabave usluga 
ne idu na teret Proračuna Općine Primošten već ista ima-
ju kao opravdani troškovi biti ugrađena u troškove izrade 
natječajne dokumentacije a izrađivaču će biti plaćena tek 
po uspješnom povlačenju odobrenih sredstava i u iznosu 
koje Fond prihvati kao opravdane troškove /maximalno 
do 7% od odobrenih bespovratnih sredstava/.

4. Bespovratna sredstva namijenit će se kapitalnim 
investicijama na području Općine Primošten u tijeku a 
uvjeti natječaja umogućuju povlačenje sredstva u visini 
40% troškova investicije u izgradnji.

5. Općina Primošten i Izrađivači natječajne doku-
mentacije iz točke 2. ove odluke svoje će međusobne 
odnose regulirat posebnim ugovorom.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 351-02/13-02/2
Ur.broj: 2182/02-02-13-1
Primošten, 16. travnja 2013. 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina,v. r.

____________________ 
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III.
TAJNIK

4
Na temelju članka 32 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibensko 
– kninske županije”, br. 7/09), u Zaključku 350-02/12-
01/2; Urbroj: 2182/02-02-13-3, od dana 26. veljače 
2013. godine i Objavi prijedloga UPU naselja Dolac  
350-02/12-01/3; Urbroj: 2182/02-02-13-4, od dana 
26. veljače 2013. godine  („Službeni vjesnik Općine 
Primošten”,  broj 2/13) uočena je tiskarska greška, te 
tajnik Općine Primošten, daje

I S P R A V A K
zaključka o objave Prijedloga 

UPU naselja Dolac

U  naslovu i komplet tekstu  Zaključka i Objave 
rasprave umjesto riječi “prethodna rasprava” trebalo 
je stajati “javna rasprava“ dok se riječ “nacrt“ briše iz 
naslova i cijeloga teksta objave i zaključka tako da u 
kontekstu teksta svuda ostaje samo riječ “prijedlog“.

Dakle citirani Zaključak i Objava iz zaglavlja ovog 
Ispravka odnosili su se isključivo na javnu raspravu u 
tijeku izrade Prijedloga UPU naselja Dolac.

 
Klasa: 350-02/12-01/2
Ur.broj: 2182/02-03-13-5
Primošten, 10. travnja 2013. 
                                       

OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI  ODJEL            

TAJNIK
Dijana Rinčić, dipl.iur., v. r.   

____________________ 

5
Na temelju članka 32 stavka 3. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibensko- 
– kninske županije”, br. 7/09), u Zaključku Klasa: 
350-02/12-01/3; Urbroj : 2182/02-02-13-3, od dana 12. 
ožujka 2013. godine i Objavi prijedloga DPU novog gro-
blja Primošten, Klasa: 350-02/12-01/3; Urbroj: 2182/02-
02-13-4, od dana 12. ožujka 2013. godine (“Službeni 
vjesnik Općine Primošten”, broj 3/13), uočena je tiskar-
ska greška, te tajnik Općine Primošten, daje

I S P R A V A K
zaključka o objave Prijedloga DPU 

novog groblja Primošten

U  naslovu i komplet tekstu  Zaključka i Objave 
rasprave umjesto riječi “prethodna rasprava” trebalo 
je stajati “javna rasprava” dok se riječ “nacrt“ briše iz 
naslova i cijeloga teksta objave i zaključka tako da u 
kontekstu teksta svuda ostaje samo riječ “prijedlog”.

Dakle citirani Zaključak i Objava iz zaglavlja ovog 
Ispravka odnosili su se isključivo na javnu raspravu u ti-
jeku izrade Prijedloga DPU novog groblja Primošten.

 
Klasa: 350-02/12-01/3
Ur.broj: 2182/02-03-13-5
Primošten, 10. travnja 2013. 

OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI  ODJEL            

TAJNIK
Dijana Rinčić, dipl.iur., v. r.   

____________________ 

                                       

Izdavač: OPĆINA PRIMOŠTEN, Sv. Josipa 7, 22202 PRIMOŠTEN
Uređuje: Stipe Petrina,  tel. 022/571-900, fax: 022/571-902

www.primosten.hr, info@primosten.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik


