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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:100-01/19-01/01  

URBROJ: 2134/02-01/01-19-2 

Primorski Dolac, 19. kolovoza 2019. godine   

                                                                                      

        Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11),a sukladno Pravilniku o 
unutarnjem ustrojstvu JUO Općine Primorski Dolac, te Statuta Općina Primorski Dolac 
(Službeni glasnik br.06/18 i 32/19), Načelnik Općine Primorski Dolac na 94. kolegiju 
održanom dana 19.  kolovoza 2019. godine donosi    
     
 

Izmjenu Plana prijema 
u službu Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Primorski Dolac za 2019.g. 
  

Članak 1. 
U Planu prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primorski Dolac za 2019.g. 
(u daljenjem tekstu: Plan) (Službeni glasnik 1/19) članak 5. mijenja se i glasi: 
 
„U JUO Općine Primorski Dolac sukladno financijskim sredstvima u Općinskom proračunu 
Općine Primorski Dolac za 2019.godinu planira se zaposlenje 6 namještenika/namještenica 
na određeno vrijeme u Programu javnih radova sufinanciranog od strane Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje u 100% iznosu, te zapošljavanje 1 službenika/ce na poslovima 
administrativnog referenta na određeno vrijeme zbog poslova čiji se opseg privremeno 
povećao.“ 
 

Članak 2. 
 Sve ostale odredbe Plana koje nisu utvrđene ovom izmjenom Plana ostaju nepromijenjene.   

 
Članak 3. 

Ovaj Akt stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Primorski Dolac. 
  
 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
 
         Joško Dujmović, inž.građ.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
KLASA: 112-03/19-01/02 
URBROJ:2134/02-03/01-19-1 

 Primorski Dolac, 19. kolovoza 2019. godine   

                                                                                        
        Na temelju članka 29. Zakona  o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 86/08, 61/11, 04/18) te u 
skladu s Planom prijema u službu u JUO Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 
01/19), Izmjenama Plana prijema u službu u JUO Općine Primorski Dolac (Službeni 
glasnik 25/19) i članka 58. i 59. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18, 
32/18) Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primorski Dolac donosi  

 
 

ODLUKU  
o raspisivanju Oglasa za prijem u službu  

u Jedinstvenom upravnom odjelu  
Općine Primorski Dolac   

  
 
-administrativni referent-1 izvršitelj na određeno vrijeme - 6 mjeseci zbog 

privremeno povećanog opsega posla, uz obvezan probni rad od 2 mjeseca. 
 
Posebni uvjeti:   
 
-SSS-IV stupanj stručne spreme, upravno-birotehničkog  ili ekonomskog smjera; 
 
-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; 
 
-položen državni stručni ispit.  
 
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga 
polože u skladu sa Zakonom. 
Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam 
u službu, utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18): 
 
-punoljetnost 
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-hrvatsko državljanstvo 
 
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba 
prima. 
 
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 
16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područjnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18). 
 
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. st.2. Zakona o 
ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) 
 
Na oglasnoj ploči Općine Primorski Dolac, objavit će se opis poslova i podaci o plaći 
radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere 
znanja i sposobnosti kandidata  i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za 
pripremanje kandidata za provjeru. 
Na istoj oglasnoj ploči Općine Primorski Dolac, objavit će se vrijeme održavanja 
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje tri dana prije 
održavanja provjere. 
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest 
će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i 
intervjua. 
 
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, 
obvezni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o tome. 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: 
 
-životopis; 
 
-dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedožbe); 
 
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice); 
 
-preslik osobne iskaznice; 
 
-dokaz o položenom državnome stručnom ispitu; 
 
-preslik radne knjižice; 
 
-potvrda dosadašnjih poslodavaca o traženom radnom stažu ostvarenom na 
poslovima SSS-stupnja stručne spreme ili odgovarajući dokaz iz kojeg mora biti 
vidljivo da kandidat ispunjava traženi uvjet radnog staža u ukupnom trajanju od 
najmanje 1 godine; 
 
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno 
osuđen za kaznena djela iz članka 15.st.1. Zakona o službenicima i namještenicima 
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u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08., 61/11., 04/18), ne stariji 
od 6 mjeseci; 
 
-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. 
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 86/08, 61/11.,04/18). 
 
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj, 
već je taj dokaz dužan ishoditi kandidat koji bude izabran i to prije donošenja rješenja 
o rasporedu. 
Pisane prijave na oglas o dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 
dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – PODRUČNI 
UREDSPLIT, Ispostava Kaštela, s naznakom „Oglas za prijem u službu – Jedinstveni 
upravni odjel“ na adresu: Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21 227 
Primorski Dolac. 
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu 
nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenima na 
natječaj. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. 
 
         
 
         PROČELNICA 
 
         Diana Knez, dipl.iur.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
KLASA: 112-03/19-01/02 
URBROJ:2134/02-03/01-19-2 

 Primorski Dolac, 19. kolovoza 2019. godine   

                                                                                        
        Na temelju članka 29. Zakona  o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 86/08, 61/11, 04/18) te u 
skladu s Planom prijema u službu u JUO Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 
01/19), Izmjenama Plana prijema u službu u JUO Općine Primorski Dolac (Službeni 
glasnik 25/19) i članka 58. i 59. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18, 
32/18) Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primorski Dolac objavljuje 

 

 OGLAS 
za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu  

Općine Primorski Dolac   
 

  
-administrativni referent-1 izvršitelj na određeno vrijeme - 6 mjeseci zbog 

privremeno povećanog opsega posla, uz obvezan probni rad od 2 mjeseca. 
 
Posebni uvjeti:   
 
-SSS-IV stupanj stručne spreme, upravno-birotehničkog  ili ekonomskog smjera; 
 
-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; 
 
-položen državni stručni ispit.  
 
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga 
polože u skladu sa Zakonom. 
Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam 
u službu, utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18): 
 
-punoljetnost 
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-hrvatsko državljanstvo 
 
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba 
prima. 
 
U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 
16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područjnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18). 
 
Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. st.2. Zakona o 
ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) 
 
Na oglasnoj ploči Općine Primorski Dolac, objavit će se opis poslova i podaci o plaći 
radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere 
znanja i sposobnosti kandidata  i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za 
pripremanje kandidata za provjeru. 
Na istoj oglasnoj ploči Općine Primorski Dolac, objavit će se vrijeme održavanja 
prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje tri dana prije 
održavanja provjere. 
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest 
će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i 
intervjua. 
 
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, 
obvezni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o tome. 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: 
 
-životopis; 
 
-dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedožbe); 
 
- dokaz o državljanstvu (preslik domovnice); 
 
-preslik osobne iskaznice; 
 
-dokaz o položenom državnome stručnom ispitu; 
 
-preslik radne knjižice; 
 
-potvrda dosadašnjih poslodavaca o traženom radnom stažu ostvarenom na 
poslovima SSS-stupnja stručne spreme ili odgovarajući dokaz iz kojeg mora biti 
vidljivo da kandidat ispunjava traženi uvjet radnog staža u ukupnom trajanju od 
najmanje 1 godine; 
 
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno 
osuđen za kaznena djela iz članka 15.st.1. Zakona o službenicima i namještenicima 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08., 61/11., 04/18), ne stariji 
od 6 mjeseci; 
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-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 16. 
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 86/08, 61/11.,04/18). 
 
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj, 
već je taj dokaz dužan ishoditi kandidat koji bude izabran i to prije donošenja rješenja 
o rasporedu. 
Pisane prijave na oglas o dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 
dana od objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – PODRUČNI 
UREDSPLIT, Ispostava Kaštela, s naznakom „Oglas za prijem u službu – Jedinstveni 
upravni odjel“ na adresu: Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21 227 
Primorski Dolac. 
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu 
nepotpune i nepravodobne prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenima na 
natječaj. 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. 
 
         
 
         PROČELNICA 
 
         Diana Knez, dipl.iur.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
KLASA: 112-03/19-01/02 
URBROJ:2134/02-03/01-19-3 
Primorski Dolac, 19. kolovoza 2019. godine   

                                                                                        
        Na temelju članka 19.,28. i 29. Zakona  o službenicima i namještenicima u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 86/08, 61/11) te u skladu s Planom 
prijema u službu u JUO Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 01/19) i Izmjenama Plana 
prijema u službu u JUO Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 25/19) i Pravilnikom o 
unutarnjem redu Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 15/09, 25/12, 8/18) na 94. kolegiju 
održanom dana 19. kolovoza 2019. godine pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Primorski Dolac donosi slijedeću 

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijem u službu 
administrativnog referenta u JUO Općine Primorski Dolac  

zbog privremeno povećanog opsega posla 
  

Članak 1. 
Za provođenje predmetnog natječaja  Pročelnica imenuje Povjerenstvo od tri člana u 

sastavu:  
1. Josip Penić 
2. Ante Šećer 
3. Ivica Balov  
 
Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 
-utvrđuje pravodobnost i potpunost prijava na natječaj, 
-utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane 
natječajem, 
-kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,  
-provodi postupak provjere znanja i sposobnosti, 
-podnosi izvješće Pročelnici JUO Općine Primorski Dolac o provedenom postupku, uz koji 
prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti. 
 

Članak 2. 
Po dostavljenom izvješću Pročelnica donosi rješenje o prijemu u službu. 
Odluka o poništenju natječaja donosi se u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan 
kandidat.  

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Primorski Dolac. 
        

. PROČELNICA 
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         Diana Knez, dipl.iur. 

         
 REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

         
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC  

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 300-01/19-01/01                                    

URBROJ.: 2134/02-01/01-19-12 

Primorski Dolac, 19. kolovoza 2019. godine   

                                                                                    
        Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 
06/18, 32/18), a u svezi  Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u 
vlasništvu Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 22/19) te raspisanog javnog 
poziva za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine označene kao čest. zem. 
2400/1 k.o. Primorski Dolac i po prijedlogu Komisije Načelnik Općine Primorski Dolac 
na 94. kolegiju održanom dana 19. kolovoza 2019. godine donosi 
           
                 

Odluku o odabiru ponuditelja 
IVAN VIDIĆ, Bakovići 7, 21227 Primorski Dolac 

za kupnju dijela nekretnine  
označene kao čest.zem. 2400/1 k.o. Primorski Dolac   

 
Članak 1. 

Općina Primorski Dolac je raspisala javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju 
dijela nekretnine označene kao čest.zem. 2400/1 k.o. Primorski Dolac, objavljenog 
dana 08. kolovoza 2019.g. u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija.  

 
Članak 2. 

Komisija za provođenje postupka prodaje, imenovana od strane Načelnika Općine 
Primorski Dolac utvrdila je slijedeće: u ostavljenom roku pristigla je ponuda od strane 
ponuditelja: IVAN VIDIĆ, Bakovići 7, 21227 Primorski Dolac, OIB: 07872363452,  za 
kupnju dijela nekretnine označene kao čest.zem. 2400/1 k.o. Primorski Dolac, 
upisane u zk.u. 923. U površini od 902 m2, na iznos od 49,34 kn/m2; sveukupni iznos  
ponude za kupnju dijela predmetne nekretnine u ovom članku je 44.504,68 kn 
(slovima: četrdesetčetiritisućepetstočetirikuneišezdesetosamlipa ), kupac je dužan 
platiti u roku od 30 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora. 
 

Članak 3. 
Ponuda je pravovremena, potpuna i prihvatljiva. Komisija je donijela zaključak kao 
prijedlog Općinskom načelniku da to prihvati.  
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 Članak 4. 

Načelnik Općine Primorski Dolac donosi Odluku o prihvatu ponude ponuditelja: IVAN 
VIDIĆ, Bakovići 7, 21227 Primorski Dolac, OIB: 07872363452  iz članka 2. ove 
Odluke. 
  
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine  Primorski Dolac. 
 
          
          NAČELNIK 

 
        Joško Dujmović, inž.građ.    
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC       

OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 550-01/19-01/05 

Ur. Br.: 2134/02-01/01-19-4 

Primorski Dolac, 19. kolovoza 2019. godine 

                                                            

        Na temelju članka 43. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 

157/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17), Odluke o minimalnim financijskim standardima, 

kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda cenatara za socijanu 

skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018.godini (Narodne novine broj 

7/18), popisu korisnika Centra za socijalnu skrb Split, podružnica Kaštela , čl.50. Statuta 

Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18, 32/18), Općinski načelnik Općine 

Primorski dolac na 94. kolegiju održanom dana 19. kolovoza  2019. godine donosi  

 

ODLUKU   

o raspodjeli dijela sredstava općinskog proračuna namijenjenih pomoći obiteljima i  

kućanstvima na ime troškova ogrijeva  
 

Članak 1. 

 

Općinski načelnik donosi Odluku o raspodjeli sredstava Općinskog proračuna za 2019.godinu 

skupina 381 u visini od 950,00 kn po korisniku pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju 

na drva.  

Ukupni iznos od 4.750,00 kn raspoređuje se slijedećim korisnicima: 

 

1. NATALIJA SUČEVIĆ, OIB: 77611699342, Primorski Dolac 

2. PENIĆ ZVONKO, OIB: 68967797953, Primorski Dolac 

3. ZEKIĆ MARIJA, OIB: 83044284896, Primorski Dolac 

4. ANTONIO PENIĆ, OIB:  25202311639, Primorski Dolac 

5. VINKO FRANIĆ, OIB: 77337460093, Franići 63, Primorski Dolac 

Ukupno skupina 381.....................................................................................................4.750,00 

kn 

 

Članak 2.  

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u u Službenom glasniku Općine 

Primorski Dolac 

 

         NAČELNIK OPĆINE 
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         Joško Dujmović, inž.građ.  

            
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 550-01/19-01/06 

URBROJ:2134/02-01/01-19-1 

Primorski Dolac, 19. kolovoza 2019. g.   

              Na temelju članka 44. st.4. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine 157/13., 

152/14.) i čl. 10. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i 

rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne 

Novine broj 66/15), Načelnik općine na 94. kolegiju održanom dana 19. kolovoza 2019. 

donosi 

    

ZAKLJUČAK 

o  utvrđivanju polugodišnjeg izvješća za 2019.g.  

o korisnicima i pravima iz sustava socijalne skrbi za područje Općine Primorski Dolac  

 

Članak 1. 

 

Utvrđuje se polugodišnje izvješće za 2019.godinu sa podacima o pravima iz sustava socijalne 

skrbi sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i 

rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne 

Novine broj 66/15) za područje Općine Primorski Dolac. 

Izvješće se sastoji od evidencija ostvarenih prava u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 

01.01.-30.06.2019.g.  korisnika sa područja Općine Primorski Dolac. 

 

Članak 2. 

 

Polugodišnje izvješće dostavit će se Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 

elektronskom i pisanom obliku.  

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasilu Općine. 

 

 

        NAČELNIK OPĆINE 

 

                             Joško Dujmović, inž.građ. 
 


