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 Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21 227 Primorski Dolac, 

uređuje i odgovara: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 

tel/fax:021/899-445, web: www.primorskidolac.hr , e-mail: opcina.primorski.dolac@st.t-

com.hr 

   

 

http://www.primorskidolac.hr/
mailto:opcina.primorski.dolac@st.t-com.hr
mailto:opcina.primorski.dolac@st.t-com.hr


04. veljače 2019.             SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC                     Broj 5/19 
      

 

2 

 

       
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

       
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 

KLASA: 363-01/18-01/01   

URBROJ: 2134/02-01/01-19-11       

Primorski Dolac, 04. veljače 2019.g. 

 

Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18, 32/18), 

Načelnik Općine Primorski Dolac na 77. kolegiju održanom dana 04. veljače 2019. godine 

donosi  

  

ODLUKU  

o ovlaštenim osobama za preuzimanje spremnika 

za odvojeno prikupljanje otpada 

Članak 1. 

 

Općinski načelnik utvrđuje da su ovlaštene osobe za poduzimanje svih aktivnosti  vezanih za 

preuzimanje spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na lokaciji privremenog 

skladišta, izradu/potpisivanje Zapisnika o preuzimanju spremnika i dostavnica: zamjenik 

Načelnika Josip Penić i načelnik Joško Dujmović. 

Općinski načelnik utvrđuje lokaciju privremenog skladišta na adresi Primorski Dolac 2, 

21227 Primorski Dolac (prostorija u prizemlju zgrade Općine Primorski Dolac) za 

preuzimanje spremnika od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.  

Članak 2. 

Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Primorski 

Dolac.        

  

            NAČELNIK OPĆINE 

JOŠKO DUJMOVIĆ, inž.građ.   
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:740-01/19-01/02    

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

Primorski Dolac, 04. veljače 2019.g.  

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 

50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18,32/18) Načelnik Općine 

Primorski Dolac na 77. kolegiju održanom dana 04. veljače 2019. godine donosi 

 

 

ODLUKA  

o sklapanju sporazuma o obročnoj otplati dugovanja 

 

Članak 1. 

 

Općinski načelnik utvrđuje da će sa tvrtkom „KRAK“ d.o.o. Šibenik sklopiti Sporazum o 

obročnoj otplati dospjelog dugovanja u iznosu od 60.102,75 kn, koje će zatvarati obročno na 

18 jednakih mjesečnih obroka, a sve za izvršene usluge od tvrtke „KRAK“ d.o.o. Šibenik za 

Općinu Primorski Dolac u razdoblju od 2015.-2018.godine.  

Sporazum se prilaže ovoj Odluci te čini njegov sastavni dio.  

 

Članak 2. 

 

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

Primorski Dolac.  

 

         NAČELNIK 

         Joško Dujmović, inž.građ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=265
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26157#_blank
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Dana 05. veljače 2019. godine u Primorskom Dolcu između tvrtke “KRAK” d.o.o. Šibenik, 

Bana I. Mažuranića 59, OIB: 90692188354, koju zastupa Mario Raič, direktor s jedne strane 

(kao vjerovnik)  

i  

Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac, OIB: 90811277065, koju 

zastupa Joško Dujmović, inž.građ. načelnik Općine ( kao dužnik) sklopili su ovaj  

 

 

SPORAZUM O OBROČNOJ OTPLATI DUGOVANJA 

 

Članak 1. 

 

Stranke sporazumno utvrđuju da Općina Primorski Dolac (u daljnjem tekstu: Općina)  duguje 

tvrtki „KRAK“ d.o.o. Šibenik iznos od 60.102,75 kuna na ime izvršenih usluga za Općinu  u 

razdoblju od 2015.-2018.godine, dokaznica konto kartica koja je sastavni dio ovog 

sporazuma. 

 

Članak 2. 

 

Stranke suglasno utvrđuju da će se iznos dugovanja isplatiti od strane dužnika u korist 

vjerovnika u 18 jednakih mjesečnih rata. 

 

Sukladno navedenom, Stranke utvrđuju kako slijedi: 

 

(1) Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,07 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i sedam lipa) s danom dospijeća 20. veljače 2019.g.,  

 

(2) Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. ožujka 2019.g., 

 

(3)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. travnja 2019.g., 

 

(4)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. svibnja 2019.g., 

 

(5)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. lipnja 2019.g., 

 

(6)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. srpnja 2019.g., 

 

(7)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. kolovoza 2019.g., 
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(8)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. rujna 2019.g., 

 

(9)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. listopada 2019.g., 

 

(10)    Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. studenog 2019.g., 

 

(11)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. prosinca 2019.g., 

 

(12)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. siječnja 2020.g., 

 

(13)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. veljače 2020.g., 

 

(14 Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. ožujka 2020.g., 

 

(15)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. ožujka 2019.g., 

 

(16)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. travnja 2020.g., 

 

(17)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. svibnja 2020.g., 

 

(18)  Dužan je dužnik isplatiti vjerovniku iznos od 3.339,04 kn (slovima: tri tisuće 

tristotridesetdevet kuna i četiri lipe) s danom dospijeća 20. lipnja 2020.g., 

 

i to sve na žiro račun tužitelja broj računa IBAN: HR5424020061100810249 koji se 

vodi kod Erste&Steiermarkische bank d.d. 

  

Članak 3. 
Stranke u znak da je ovim sporazumom izražena njihova prava volja istu potpisuju te svojim 

potpisima potvrđuju da su u cijelosti upoznate i suglasne s njenim sadržajem, te da 

prihvaćaju sva prava i obveze koje iz nje proizlaze. 

 

Članak 4. 

Ovaj sporazum sastavljen je u dva istovjetna primjerka za svaku stranu po jedan. 

 

Za KRAK d.o.o.     za Općinu Primorski Dolac 

Direktor:      Načelnik: 
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Mario Raič      Joško Dujmović, inž.građ. 

____________________    __________________________ 

  

            
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:620-01/19-01/13 

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

U Primorskom Docu, 04. veljače 2019.g.  

 

Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18, 32/18), te 

Odluke o korištenju Multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu 

(Službeni glasnik 17/14) Načelnik Općine Primorski Dolac na 77. kolegiju održanom dana 04. 

veljače 2019. godine donosi  

ODLUKU  
o davanju na korištenje 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom daje se na korištenje sportska dvorana (mala) u Multifunkcionalnoj sportskoj 

školskoj dvorani u Primorskom Docu za potrebe rekreacije građana-teretana, kako slijedi: 

1. Podnositelju zahtjeva Blaž Knežević, Balovi 76, 21227 Primorski Dolac, OIB: 

86727187544 -za potrebe rekreacije grupe građana u maloj dvorani-teretana, (u 

daljnjem tekstu: Korisnik); 

2. Utvrđuje se da će Korisnik sportsku dvoranu u Primorskom Docu (mala dvorana) 

koristiti sukladno podnesenom zahtjevu, a koji uključuje korištenje male dvorane 2 

puta tjedno (8 puta mjesečno).   

3. Korisnik je obvezan platiti iznos utvrđen cjenikom Odluke o korištenju 

Multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu (Službeni glasnik 

17/14) – 120,00 kuna mjesečno, na žiro račun Općine HR 6423400091859000003 sa 

naznakom „korištenje sportske dvorane“, poziv na broj 24 7722-OIB.  

4. Korisnik se u korištenju sportske dvorane mora ponašati dužnom pažnjom i poštivati 

kućni red koji je istaknut na oglasnoj ploči sportske dvorane u Primorskom Docu.  

Članak 2. 

Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Primorski Dolac.        

             NAČELNIK OPĆINE 
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JOŠKO DUJMOVIĆ, inž.građ.   

 

          
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:620-01/19-01/11 

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

U Primorskom Docu, 04. veljače 2019.g.  

 

Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18, 32/18), te 

Odluke o korištenju Multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu 

(Službeni glasnik 17/14) Načelnik Općine Primorski Dolac na 77. kolegiju održanom dana 04. 

veljače 2019. godine donosi  

ODLUKU  
o davanju na korištenje 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom daje se na korištenje sportska dvorana (mala) u Multifunkcionalnoj sportskoj 

školskoj dvorani u Primorskom Docu za potrebe rekreacije građana-teretana, kako slijedi: 

1. Podnositelju zahtjeva Gorana Vržina, Ulica Gospe u siti, 21312 Podstrana, OIB: 

39383288851 -za potrebe rekreacije grupe građana u maloj dvorani-teretana, (u 

daljnjem tekstu: Korisnik); 

2. Utvrđuje se da će Korisnik sportsku dvoranu u Primorskom Docu (mala dvorana) 

koristiti sukladno podnesenom zahtjevu, a koji uključuje korištenje male dvorane 2 

puta tjedno (8 puta mjesečno).   

3. Korisnik je obvezan platiti iznos utvrđen cjenikom Odluke o korištenju 

Multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu (Službeni glasnik 

17/14) – 120,00 kuna mjesečno, na žiro račun Općine HR 6423400091859000003 sa 

naznakom „korištenje sportske dvorane“, poziv na broj 24 7722-OIB.  

4. Korisnik se u korištenju sportske dvorane mora ponašati dužnom pažnjom i poštivati 

kućni red koji je istaknut na oglasnoj ploči sportske dvorane u Primorskom Docu.  

Članak 2. 

Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Primorski Dolac.        

             NAČELNIK OPĆINE 
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JOŠKO DUJMOVIĆ, inž.građ.   

 

          
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:620-01/19-01/12 

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

U Primorskom Docu, 04. veljače 2019.g.  

 

Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18, 32/18), te 

Odluke o korištenju Multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu 

(Službeni glasnik 17/14) Načelnik Općine Primorski Dolac na 77. kolegiju održanom dana 04. 

veljače 2019. godine donosi  

ODLUKU  
o davanju na korištenje 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom daje se na korištenje sportska dvorana (mala) u Multifunkcionalnoj sportskoj 

školskoj dvorani u Primorskom Docu za potrebe rekreacije građana-teretana, kako slijedi: 

1. Podnositelju zahtjeva Marijana Romić, Vržine 180, 21227 Primorski Dolac, OIB: 

74263617663 -za potrebe rekreacije grupe građana u maloj dvorani-teretana, (u 

daljnjem tekstu: Korisnik); 

2. Utvrđuje se da će Korisnik sportsku dvoranu u Primorskom Docu (mala dvorana) 

koristiti sukladno podnesenom zahtjevu, a koji uključuje korištenje male dvorane 2 

puta tjedno (8 puta mjesečno).   

3. Korisnik je obvezan platiti iznos utvrđen cjenikom Odluke o korištenju 

Multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu (Službeni glasnik 

17/14) – 120,00 kuna mjesečno, na žiro račun Općine HR 6423400091859000003 sa 

naznakom „korištenje sportske dvorane“, poziv na broj 24 7722-OIB.  

4. Korisnik se u korištenju sportske dvorane mora ponašati dužnom pažnjom i poštivati 

kućni red koji je istaknut na oglasnoj ploči sportske dvorane u Primorskom Docu.  

Članak 2. 

Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Primorski Dolac.        

             NAČELNIK OPĆINE 
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JOŠKO DUJMOVIĆ, inž.građ.   

 

         
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

         
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC  

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 551-06/19-01/01                                

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

Primorski Dolac, 04. veljače 2019. godine   

        

                                                                                       
        Na temelju članka 5. Odluke o izmjeni Pravilnika o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik 

broj 52/17), članka 13. Pravilnika o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik 20/13, 64/15, 52/17) i 

čl.50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18 i 32/18), Općinski načelnik 

Općine Primorski Dolac na 77. kolegiju održanom dana 04. veljače 2019. godine donosi  

 

 

ODLUKU   O RASPODJELI SREDSTAVA OPĆINSKOG PRORAČUNA  

naknade za novorođenu djecu 

 

Članak 1. 

 

Sredstva Općinskog proračuna za 2019. godinu, skupina 37-naknade građanima i 

kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 

 

Podkupina 372/; naknada za novorođenčad (2. dijete): 

 

 

1.     IVAN IVAKIĆ .. ..................................................................................5.000,00 kn 

 

 

Ukupno skupina 372 ......................................................................................5.000,00 kn 

 

 

Članak 2. 

 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Primorski Dolac. 

 

        NAČELNIK OPĆINE 

         

        JOŠKO DUJMOVIĆ, inž.građ.  


