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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 602-03/17-01/01
URBROJ: 2134/02-01/01-17-1
Primorski Dolac, 21. lipnja 2017. godine
Na temelju članka 39. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/13,
14/13), a u svezi sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i
redovnih studenata u razdoblju rujan –prosinac 2017. godine te sufinanciranja troškova
prijevoza, Općinski načelnik Općine Primorski Dolac na 4. kolegiju održanom dana 21. lipnja
2017.godine donosi

ODLUKU
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola i redovnih studenata
za razdoblje rujan-prosinac 2017. godine s područja Općine Primorski Dolac
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja mjesečnih karata javnog prijevoza
za učenike srednjih škola i redovne studente s prebivalištem na području Općine Primorski
Dolac.
Članak 2.
Općina Primorski Dolac obvezuje se sufinancirati mjesečne karte za vlak za učenike srednjih
škola i redovne studente za razdoblje rujan – prosinac 2017.godine u iznosu od 25% cijene
mjesečne učeničke karte za vlak.
Članak 3.
Općina Primorski Dolac obvezuje se sufinancirati razliku između stvarne cijene i cijene
povlaštenih pokaznih karata za autobus za učenike i studente sa područja Općine Primorski
Dolac temeljem potpisanog Ugovora o prijevozu učenika i studenata sa PROMET d.o.o. Split
i Hrvatskih željeznica.
Članak 4.
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Obveza sufinanciranja mjesečne karte za vlak iz čl. 2. ove Odluke primjenjuje se od 01. rujna
2017. godine.
Članak 5.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su Proračunom Općine Primorski Dolac za 2017.
godinu.
Članak 6.
Sa prijevoznicima koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit će se ugovor o sufinanciranju
troškova prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata s područja Općine Primorski
Dolac.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog 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: 406-09/17-01/21
UR.BROJ: 2134/02-01/01-17-1
Primorski Dolac, 21. lipnja 2017. g.
Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016), čl. 3. Pravilnika
o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/16) i čl. 39. Statuta Općine
Primorski Dolac (06/13 i 14/13) Općinski načelnik na 4. kolegiju održanom dana 21. lipnja
2017. godine donio je
ODLUKU
O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Članak 1.
Pristupa se provedbi postupka nabave za: Usluga izrade i postavljanja tabela dobrodošlice na
području Općine Primorski Dolac (3 tabele)
1. Naručitelj: Općina Primorski Dolac,
Primorski Dolac 2, 21 227 Primorski Dolac
OIB: 90811277065
2. Evidencijski broj nabave: EV-21/17
3. Predmet nabave: Usluga izrade i postavljanja tabela dobrodošlice na području Općine
Primorski Dolac.
4. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku nabave (povjerenstvo):
Diana Knez, Žarko Ukić, Ivica Balov
5. Procijenjena vrijednost nabave: 14.000,00 kn (bez PDV-a)
6. Sredstva su osigurana u proračunu Općine Primorski Dolac za 2017.
7. Odabrani postupak nabave: jednostavna nabava
8. Rok izvođenja radova je: 30 dana od dana uvođenja u posao.
9. Poziv za dostavom ponude Naručitelj će provesti pozivom za dostavom ponude
gospodarskom subjektu:
1.

„PRVI TREPTAČ“ d.o.o., Pujanke 21a, 21000 Split; e-mail:
info@prvitreptac.hr

10. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ispunjavanje uvjeta iz poziva za dostavom
ponude
11. Način izvršenja: narudžbenica
12. Nepotpune i nepravovremene ponude (bez obzira na način dostave) neće se
razmatrati.
4

21. lipnja 2017.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

Broj 26/17

13. Rok za dostavu ponude: 30. lipnja 2017. godine
14. Način dostave ponude: Potpisane i ovjerene ponude se dostavljaju na adresu: Općina
Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac.
15. Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana dostave ponude
16. Mjesto izvršenja: Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac
17. Rok, način i uvjeti plaćanja: Za izvršenu uslugu ispostavit će se račun, plaćanje u roku 30
dana od dana ovjere Naručitelja
18. Rok za donošenje Odluke o prihvatu ponude ili Odluke o poništenju postupka
bagatelne nabave započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude, te iznosi 30
dana od dana isteka roka za dostavu ponude prema članku 8. Pravilnika.
19. Istekom roka od 3 dana od slanja Odluke o prihvatu ponude, stječu se uvjeti za
sklapanje ugovora.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 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: 810-06/17-01/02
URBROJ: 2134 /02-01/01-17-1
Primorski Dolac, 21. lipnja 2017. godine
Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne
novine» br. 82/15), članka 6. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite («Narodne
novine» br. 37/16 i 47/16) i članka 39. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br.
06/13 i 14/13), Općinski načelnik Općine Primorski Dolac dana 21. 06. 2017. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne
zaštite Općine Primorski Dolac
Članak 1.
Osniva se Stožer civilne zaštite Općine Primorski Dolac kao stučno, operativno i
koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama.
Članak 2.
U Stožer civilne zaštite Općine Primorski Dolac imenuju se:

1. JOSIP PENIĆ, zamjenik općinskog načelnika, načelnik stožera
2. MARIO MIŠKOVIĆ, zamjenik načelnika stožera
3. DANIJELA ROSO, za člana, djelatnica odjela zaštite i spašavanja, DUZS,
4. MILIVOJ TASLAK, za člana, zapovjednik vatrogasne zajednice Grada Kaštela
5. MARINO DRAŽIN, za člana, načelnik PP Kaštel Gomilica
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6. MARICA BOJČIĆ, za člana, predstavnica Doma zdravlja Split,
7. DUŠKO ČUBRILO, za člana HGSS, član
Članak 3.
Stožer civilne zaštite Općine Primorski Dolac obavlja poslove koji se odnose na
prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i
katastrofe, razvija plan djelovanja i upravljanja sustavom civilne zaštite, upravlja reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluka o
prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Način rada i odlučivanja Stožera uredit će se Poslovnikom o radu.
Članak 4.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite kao i uvjete za
njegov rad osigurava Općina Primorski Dolac, Jedinstveni upravni odjel.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova
stožera zaštite i spašavanja Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 14/13).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.

Načelnik:
Joško Dujmović, inž.građ.
DOSTAVITI:
-Imenovanima, svima, poštom preporučeno
-Jedinstveni upravni odjel Općine Primorski Dolac, ovdje
-Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, Moliških Hrvata 1, Split, poštom preporučeno
-Arhiva, ovdje.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:601-01/14-01/05
UR.BR.:2134/02-01/01-17-88
Primorski Dolac, 21. lipnja 2017.g.
Na temelju članka 48. st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
„Narodne novine“ broj 33/01 do 19/13- pročišćeni tekst), članka 5. Odluke o osnivanju
Dječjeg vrtića (Službeni glasnik 24/14) i članka 39. Statuta Općine Primorski Dolac
(Službeni glasnik Općine 06/13, 14/13), Načelnik Općine Primorski Dolac na 4. kolegiju
održanom dana 21. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Maslačak“
Članak 1.
1. Razrješuje se s danom 21. 06.2017. godine članstva u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića
„Maslačak“
1.1. Denis Balov
2. Imenuje se s danom 21.06.2017. godine u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maslačak“
2.1. Ante Šećer – član predstavnik Općine Primorski Dolac.
3. Mandat imenovanom članu iz točke 2. ove Odluke traje do isteka mandata ostalih
članova Upravnog vijeća.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Primorski Dolac.
NAČELNIK OPĆINE
Joško Dujmović, inž.građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
NAČELNIK OPĆINE
KLASA:601-01/14-01/05
UR.BR.:2134/02-01/01-17-89
Primorski Dolac, 21. lipnja 2017. g.
Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-proč.tekst) i članka 39. Statuta Općine Primorski
Dolac (Službeni glasnik Općine 06/13., 14/13.), Načelnik Općine Primorski Dolac na 4.
kolegiju održanom dana 21. lipnja 2017. godine utvrđuje
Prijedlog akta
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se da je Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića Maslačak (KLASA: 601-01/14-01/05, URBROJ: 2134/02-01/01-17-88)
dostavljena na uvid Općinskom vijeću, a sve sukladno članku 39. Statuta Općine
Primorski Dolac (Službeni glasnik Općine 06/13, 14/13).
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.
3. Ovaj Prijedlog Zaključak upućuje se Općinskom vijeću na usvajanje.
NAČELNIK OPĆINE
JOŠKO DUJMOVIĆ, inž.građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 406-09/17-01/22
Urbroj: 2134/02-01/01-17-6
Primorski Dolac, 21. lipnja 2017.
Temeljem članka 10. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17) i čl.
39. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/13, 14/13) u postupku nabave: Usluga nabave i
korištenja aparata za vodu na 4. kolegiju održanom dana 21. lipnja 2017.g. donosi slijedeću

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE
Čl. 1.
U provedenom postupku nabave usluge: „Usluga nabave i korištenja aparata za vodu“, prihvaća se
ponuda ponuditelja „MATIĆ“ d.o.o., Kolodvorska 137, Zagreb kao ponuda koja ispunjava tražene
uvjete iz poziva za dostavu ponuda.
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI
Naziv:
Sjedište:

„MATIĆ“ d.o.o.
Kolodvorska 137, 10000 Zagreb

Datum ponude

20.06.2017.

Cijena ponude:

1.360,00 kn

PDV:
Ukupna cijena ponude:

340,00 kn
1.700,00 kn

Čl.2.
Ova Odluku o odabiru ponude naručitelj će na dokaziv način dostaviti obavijest ponuditelju zajedno s
preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda temeljem članka 10. Pravilnika o
provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17).
Obrazloženje

Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave usluge: Usluga nabave i korištenja aparata za
vodu upućen je slijedećem gospodarskom subjektu: „MATIĆ“ d.o.o., Kolodvorska 137, Zagreb.
Odlukom Načelnika Klasa: 406-01/17-01/03, Urbroj: 2134/02-01/01-17-1 od 25. svibnja 2017.g.
imenovano je stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Pregled i ocjena ponude održano je 20. lipnja 2017. godine.
U ostavljenom roku pristigla je ponuda ponuditelja: „MATIĆ“ d.o.o., Kolodvorska 137, Zagreb
U postupku pregleda i ocjene ponuda, kroz analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva
postavljenih u pozivu stručno povjerenstvo nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđuju da su
dostavljeni svi traženi dokumenti. Nadalje, s obzirom da ponuda zadovoljava sve uvjete iz poziva,
predložili su da se donese Odluka o prihvatu ponude: „MATIĆ d.o.o., s okvirnom cijenom ponude na
godišnjoj razini od: 1.360,00 kn (PDV 340,00 kn), ukupni iznos 1.700,00 kn.
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Razlozi odabira navedene ponude je prihvatljivost ponude uz ispunjavanje kriterija iz poziva za
dostavom ponude.
Čl. 3.
Odluka o odabiru 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
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 406-09/17-01/20
Urbroj: 2134/02-01/01-17-9
Primorski Dolac, 21. lipnja 2017.
Temeljem članka 10. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17) i čl.
39. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/13, 14/13) u postupku nabave: Usluga stručnog
nadzora nad radovima izvedbe toplinske zaštite ovojnice – fasade, krovišta i stolarije na zgradi Općine
Primorski Dolac na 4. kolegiju održanom dana 21. lipnja 2017.g. donosi slijedeću

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE
Čl. 1.
U provedenom postupku nabave usluge: „Usluga stručnog nadzora nad radovima izvedbe toplinske
zaštite ovojnice – fasade, krovišta i stolarije na zgradi Općine Primorski Dolac“, prihvaća se ponuda
ponuditelja „TRIGONAL“ jdoo, Odeska 13, 21000 Split kao ponuda koja ispunjava tražene uvjete iz
poziva za dostavu ponuda.
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI
Naziv:
Sjedište:

„TRIGONAL“ jdoo
Odeska 13, 21000 Split

Datum ponude

21.06.2017.

Cijena ponude:

5.000,00 kn

PDV:

1.250,00 kn

Ukupna cijena ponude:

6.250,00 kn

Čl.2.
Ova Odluku o odabiru ponude naručitelj će na dokaziv način dostaviti obavijest ponuditelju zajedno s
preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda temeljem članka 10. Pravilnika o
provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17).
Obrazloženje

Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave usluge: Usluga stručnog nadzora nad
radovima izvedbe toplinske zaštite ovojnice – fasade, krovišta i sanitarije na zgradi Općine Primorski
Dolac upućen je slijedećim gospodarskim subjektima: „TRIGONAL „ jdoo, Odeska 13, 21000 Split; 2.
LINIR d.o.o., Ivana Mažuranića 16, 213212, Podstrana; 3. „GEOKOMPAS“ d.o.o., Dražanac 12, 21000
Split.
Odlukom Načelnika Klasa: 406-01/17-01/03, Urbroj: 2134/02-01/01-17-1 od 25. svibnja 2017.g.
imenovano je stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Pregled i ocjena ponude održano je 21. lipnja 2017. godine.
U ostavljenom roku pristigla je jedna ponuda ponuditelja: „TRIGONAL“ jdoo, Odeska 13, 21000 Split.

12

21. lipnja 2017.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

Broj 26/17

U postupku pregleda i ocjene ponuda, kroz analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva
postavljenih u pozivu stručno povjerenstvo nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđuju da su
dostavljeni svi traženi dokumenti. Nadalje, s obzirom da ponuda zadovoljava sve uvjete iz poziva,
predložili su da se donese Odluka o prihvatu ponude: „TRIGONAL“ jdoo, Odeska 13, 21000 Split, s
cijenom ponude od: 5.000,00 kn (PDV 1.250,00 kn), ukupni iznos 6.250,00 kn.
Razlozi odabira navedene ponude je prihvatljivost ponude uz ispunjavanje kriterija iz poziva za
dostavom ponude.
Čl. 3.
Odluka o odabiru stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
OPĆINSKI NAČELNIK
JOŠKO DUJMOVIĆ, inž. građ.

13

21. lipnja 2017.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

Broj 26/17

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
NAČELNIK OPĆINE
KLASA: 410-01/17-01/02
UR.BR.:2134/02-01/01-17-1
Primorski Dolac, 21. lipnja 2017. g.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj
115/16) i članka 39. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 06/13, 14/13),
Načelnik Općine Primorski Dolac na 4. kolegiju održanom dana 21. lipnja 2017. godine
utvrđuje
Prijedlog akta
ODLUKU
o lokalnim porezima Općine Primorski Dolac
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i
visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Primorski Dolac
(u daljnjem tekstu: Općina).
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Općini pripadaju sljedeći porezi:
1. porez na potrošnju,
2. porez na kuće za odmor,
3. porez na korištenje javnih površina,
4. porez na nekretnine.
1. Porez na potrošnju
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Članak 3.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića),
prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima na
području Općine.
Članak 4.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge
na području Općine.
Članak 5.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u
ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.
Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za
prethodni mjesec.
Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom
porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke
potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.
Porez na potrošnju prihod je Proračuna Općine.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju za Općinu obavlja
Ministarstvo financija, Porezna uprava, nadležna Ispostava Porezne uprave prema sjedištu
odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.
2.

Porez na kuće za odmor
Članak 6.

Porez na kuću za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor
na području Općine.
Članak 7.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste
povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj
poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugih pribora i alata, kao i zgrade, dijelovi zgrada te stanovi
koji se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.
Državljani Republike Hrvatske koji imaju dvojno državljanstvo i prebivalište na
području Općine, ali nisu obveznici poreza na dohodak na području Općine, niti ostvaruju
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mirovinu u Republici Hrvatskoj, a vlasnici su kuće na području Općine, obveznici su poreza
na kuće za odmor.
Članak 8.
U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 7. stavka 1.
ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica,
mjesto i visina naknade troška električne energije, vode, telefona, TV preplate, prijem
poštanske pošiljke, putni troškovi s posla i na posao, izjava o zajedničkom domaćinstvu,
potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto
podnošenja porezne prijave, rješenje o kategorizaciji objekta za iznajmljivanje i svi drugi
raspoloživi podatci.
Članak 9.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 8,00 kn po jednom četvornom
metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.
Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o
utvrđivanju porezne obveze.
Članak 10.
Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o
poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na
kuće za odmor.
Porez na kuće za odmor prihod je Općine.
3. Porez na korištenje javnih površina
Članak 11.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne
površine na području Općine.
Javnom površinom smatraju se površine javne namjene, odnosno površine čije je
korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima i to: javne ceste, nerazvrstane ceste,
ulice, biciklističke staze, pješačke staze, pješačke zone, javne zelene površine, parkovi, dječja
igrališta, parkirališta, groblja, rekreacijske površine i sl.
Članak 12.
Osnovica za obračun je površina javne površine koja se koristi izražena u četvornom
metru.
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Članak 13.
Porez na korištenje javnih površina plaća se u visini 5,00 kn po jednom četvornom
metru u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.
Obveznici poreza na korištenje javnih površina moraju nadležnom poreznom tijelu
dostaviti podatke o površini koju koriste u roku od 15 dana od dana početka korištenja.
Članak 14.
Porez na korištenje javnih površina ne plaćaju:
-državni organi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove, udruge
građana, fondovi i pravne osobe iz područja društvenih djelatnosti,
-savez slijepih,
-planinarska i druga društva,
-sportske organizacije,
-humanitarne organizacije
-invalidi i invalidi Domovinskog rata sa 50% i više invaliditeta,
-ostale organizirane manifestacije koje su u interesu promocije Općine.

4. Porez na nekretnine
Članak 15.
Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz
porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine.
III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA
Članak 16.
Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi
naplate poreza iz članka 2. točke 1.,2.,3. ove Odluke za Općinu obavlja Ministarstvo financija,
Porezna uprava.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u
iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda.
Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom
radi naplate poreza iz članka 2. točke 4. ove Odluke obavljat će Jedinstveni upravni odjel
Općine .
Članak 17.
Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu za prethodni mjesec Općini dostavljati
zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
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Članak 18.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje
javnih prihoda da naknadu iz članka 16. st.2. ove Odluke Poreznoj upravi Poreznoj upravi
obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
Članak 19.
Porezni obveznik dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine dostaviti dokaze
o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za porez iz članka 2. točke 4. u
roku od 15 dana od nastale promjene.
Članak 20.
Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak,
kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine
(“ Službeni glasnik” broj 1/02).
Članak 22.
Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor započeti do
dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluka o porezima
Općine Primorski Dolac (“ Službeni glasnik” broj 01/02).
Odredbe članka 6. do 10. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“
Općine Primorski Dolac.
Članak 24.
Ovaj prijedlog Odluke upućuje se Općinskom vijeću na usvajanje.
NAČELNIK OPĆINE
Joško Dujmović, inž.građ.
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Obrazloženje
Dana 1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine
broj 115/16-dalje: Zakon), kojim se utvrđuje sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza.
Temeljem navedenog Zakona jedinice lokalne samouprave su ovlaštene odlukama svojih
predstavničkih tijela, a sukladno ovlastima u Zakonu, uređivati pojedina pitanja u vezi s tim
porezima (članak 42. stavak 1. Zakona).
Te odluke jedinice lokalne samouprave mogu donositi jednom godišnje, a najkasnije do 15.
prosinca tekuće godine, a koje će stupiti na snagu s 1. siječnja iduće godine. Iznimno od
propisanih rokova, Zakon je u svom članku 67. propisao da se u 2017. godini odluka o
lokalnim porezima donosi do 30. lipnja 2017. godine. a za porez na nekretnine do 30.
studenog 2017.
Donesene odluke jedinica lokalne samouprave je obvezna dostaviti Ministarstvu financija,
Poreznoj upravi radi njihove objave na mrežnim stranicama te radi preuzimanja ovlasti za
utvrđivanje i naplatu poreza (članak 43. Zakona). Osim navedenog, nad provedbom Zakona
Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nadzor u što ulazi i nadzor nad donošenjem
odluka. Svaka odluka donesena suprotno odredbama Zakona podliježe ocjeni zakonitosti koju
provodi Visoki upravni sud na prijedlog Ministarstva financija, Porezne uprave.
DOSTAVITI:
Jedinstveni upravni odjel Općine Primorski Dolac,
Službeni glasnik Općine Primorski Dolac, za objavu
Ministarstvo financija, Porezna uprava,
putem elektroničke pošte: lokalni.porezi@porezna-uprava.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 601-01/14-01/05
URBROJ: 2134702-01/01-17-90
Primorski Dolac, 21. lipnja 2017. godine
Na temeljem članka 39. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/13,
14/13) Načelnik Općine Primorski Dolac na 4. kolegiju održanom dana 21. lipnja 2017.
godine utvrđuje
Prijedlog akta
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Plan za provođenje upisa djece u Dječji vrtić Maslačak
za pedagošku 2017./2018. godinu
Članak 1.
Daje se suglasnost Dječjem vrtiću Maslačak na Plan za provođenje upisa djece u
Dječji vrtić Maslačak za pedagošku 2017./2018. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.
Članak 3.
Ovaj prijedlog Zaključka upućuje se Općinskom vijeću na usvajanje.

NAČELNIK
Joško Dujmović, inž.građ.
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