
     
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

  
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC  
Predsjednik vijeća 
KLASA: 021-05/18-01/06 
UR. BR.: 2134/02-02/01-18-1 
Primorski Dolac, 07. rujna 2018. godine 
  
Na temelju članka 37. Statuta  općine Primorski Dolac  (Službeni glasnik Općine br. 06/18 i 32/18) i 
čl. 78. i 79. Poslovnika o poslovničkom redu Vijeća općine Primorski Dolac (Službeni glasnik Općine 
br.06/13 i 14/13)  

 
S  A  Z  I  V  A  M 

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac 
 
 Sjednica će se održati 14. rujna 2018. godine (petak) s početkom u 09,00 sati u Općinskoj 
vijećnici Općine Primorski Dolac. Za sjednicu predlažem slijedeći  
  
DNEVNI RED: 
1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća, 
2. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvješća o izvršenju proračuna Općine 

Primorski Dolac za razdoblje od 01.01.-30.06.2018.g.; 
3. Zaključak o usvajanju Izvješća općinskog Načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2018.g.; 
4. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Maslačak na polugodišnji izvještaj 

o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak za 2018.g.; 
5. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Maslačak na izvješće o realizaciji 

godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2017./2018.g.; 
6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Dječjem vrtiću Maslačak na Godišnji plan i 

program rada za pedagošku godinu 2018./2019.; 
7. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava za financiranje provedbe projekata od 

interesa za razvoj Općine Primorski Dolac „Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih 
cesta Općine Primorski Dolac“; 

8. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava za financiranje provedbe projekta od 
interesa za razvoj Općine Primorski Dolac: „Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u 
Zagori“; 

9. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava za financiranje provedbe projekata od 
interesa za razvoj Općine Primorski Dolac: „Izgradnja, opremanje i uređenje javne turističke 
infrastrukture na području Primorskog Doca“; 

10. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Primorski 
Dolac; 

11. Prijedlog Zaključka o dostavljenom Pismu namjere za kupnju općinskog zemljišta; 
12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i odabiru ponuditelja za 

obavljanje komunalnih poslova opskrbe električnom energijom na temelju ugovora na 
području Općine Primorski Dolac; 

13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i odabiru ponuditelja za 
obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na temelju ugovora na području 
Općine Primorski Dolac; 

14. Aktualni sat             
 

Predsjednik  Općinskog vijeća 
Mario Mišković     



Dostaviti: 
1. Vijećnicima Općinskog vijeća ,    
2. Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku,   
3. Jedinstvenom upravnom odjelu putem pročelnice,                                    
4. Pismohrana                                                                                


