SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PRIMORSKI DOLAC
GODINA XXIV

PRIMORSKI DOLAC, 15. listopada 2021.

BROJ 28/21

SADRŽAJ
Općinski načelnik:
1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i odabiru ponuditelja
za obavljanje poslova opskrbe električnom energijom na području Općine
Primorski Dolac .................................................................................................................2
2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja Ralph Kilches za
prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta ....................................................................5
3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja VUGRIN j.d.o.o.
za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta ...............................................................8
4. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odabiru ponuditelja Vedran Fištrović
za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta .............................................................11
5. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu
2020./2021. ........................................................................................................................14
6. Javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021. ....................16
7. Odluka o davanju na korištenje Multifunkcionalne školske sportske dvorane ........18
8. Odluka o davanju na korištenje Multifunkcionalne školske sportske dvoran ..........19

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: info@primorskidolac.hr

15. listopada 2021.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

Broj 28/21

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
NAČELNIK OPĆINE
KLASA: 406-09/21-01/40
URBROJ: 2134-02-01/01-21-11
Primorski Dolac, 15. listopada 2021.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21)
Načelnik Općine na 13. kolegiju održanom dana 15. listopada 2021. godine donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
Članak 1.
1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o prihvatu ponude i odabiru ponuditelja za obavljanje
poslova opskrbe električnom energijom na području Općine Primorski Dolac.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Općinskom vijeću na nadležno postupanje.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Općine Primorski Dolac.
NAČELNIK
Joško Dujmović, ing.građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-09/21-01/40
URBROJ: 2134-02-02/01-21-12
Primorski Dolac, 28. listopada 2021.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 07/21) Općinsko
vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 3. sjednici održanoj dana 28. listopada 2021. godine
donijelo je
ODLUKU
o prihvatu ponude i odabiru ponuditelja za obavljanje poslova opskrbe
električnom energijom na području Općine Primorski Dolac
1.Temeljem provedenog postupka i upućenog Poziva za uslugu: Opskrba električnom
energijom na području Općine Primorski Dolac, sposobnosti za obavljanje djelatnosti i
povoljnosti podnositelja ponuda, Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac odabire trgovačko
društvo „HEP OPSKRBA“ d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, za obavljanje
poslova opskrbe električnom energijom na temelju pisanog ugovora na području Općine
Primorski Dolac, na vrijeme od jedne godine.
2.Općinski načelnik Općine Primorski Dolac će temeljem ove Odluke sklopiti ugovor o
povjeravanju predmetnih poslova iz prethodne točke ove Odluke sukladno uvjetima Poziva i
ponude odabranog ponuditelja.
Obrazloženje
Općina Primorski Dolac je dana 30. kolovoza 2021. godine uputila poziv za obavljanje
usluge: opskrba električnom energijom na području Općine Primorski Dolac i povjeravanje
predmetnih poslova na temelju pisanog ugovora
Poziv je upućen trojici gospodarskih subjekata:
1. HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb;
2. CRODUX PLIN d.o.o. za trgovinu i usluge, Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb;
3. PETROL d.o.o., Otok. Oreškovićeva 6, 10010 Zagreb;
Otvaranje ponuda je obavljeno 15. rujna 2021. godine u 12,30 sati. U ostavljenom roku
pristigla je 1 ponuda.
Zapisnik Povjerenstva o otvaranju ponuda, te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda podnijet je
Općinskom načelniku na razmatranje i prihvaćanje.
Iz priložene dokumentacije provedenog postupka utvrđeno je da je ponudu dostavio slijedeći
ponuditelji i to: HEP OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
U postupku je utvrđeno da je ponuda br. 1. od trgovačkog društva HEP OPSKRBA d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb uredna u smislu traženih i priloženih isprava uz
ponudu. Pregledom priložene dokumentacije utvrđeno je da je ista uredna i vjerodostojna, pa
je ponuda ocijenjena prihvatljivima.
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Uvjeti obavljanja usluge opskrbe električnom energijom, pobliže se odrediti ugovorom o
izvršenju usluge.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Ustavnom sudu u
Splitu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno odredbi stavka 1. članka 24.
Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17).
Članak 2.
Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Primorski
Dolac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-01/21-01/02
URBROJ: 2134-02-02/01-21-19
Primorski Dolac, 28. listopada 2021.
Na temelju članka 32. Statuta Općina Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj
07/21), a u svezi Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području
gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“ od 28.10.2009 i njenu izmjenu od
04.02.2011., 19.11.2013 i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku
raspolaganja zemljištem na području gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“
(„Službeni glasnik“, broj 12/20) te javno raspisanog natječaja za prodaju
neizgrađenog građevnog zemljišta na području Općine Primorski Dolac, broj objave u
„Narodnim novinama“ 103/21 i po prijedlogu Komisije za raspolaganje zemljištem u
gospodarskoj zoni, Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 28. listopada 2021. godine donijelo je

Odluku o odabiru ponuditelja
Ralph Kilches, Blindengasse 46/23, A-1080 Wien, Austria
za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta na području
Općine Primorski Dolac –Gospodarska zona Bristovača-Trišenica
Članak 1.
Općina je raspisala Javni natječaj za prodaju zemljišta na području Općine Primorski
Dolac u Gospodarskoj zoni „Bristovača-Trištenica“ objavljenog dana 24. rujna 2021.
u „Narodnim Novinama“, broj 103/2021.
Članak 2.
Komisija za raspolaganje zemljištem u gospodarskoj zoni utvrdila je slijedeće: u
ostavljenom roku pristigla je ponuda od strane ponuditelja: Ralph Kilches,
Blindengasse 46/23, A-1080 Wien, Austria, OIB: 51965208803, za radne parcele: R17, (površine 9447 m2 na iznos od 25,00 kn/m2 kuna, iznos od 236.175,00 kuna) i
radnu parcelu R-18 (površine 8280 m2 na iznos od 25,00 kn/m2, iznos od
207.000,00 kuna). Sveukupan iznos za radne parcele R-17 i R-18: 443.175,00 kn,
kupac je dužan platiti u roku od 15 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Članak 3.
Ponuda je pravovremena, potpuna i prihvatljiva. Komisija je donijela zaključak kao
prijedlog Općinskom vijeću da to prihvati.
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Članak 4.
Općinsko vijeće donosi Odluku o prihvatu ponude ponuditelja: za kupnju
predmetnog zemljišta iz članka 2. ove Odluke.
Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Joško Dujmović, ing.građ. za potpisivanje ugovora o
kupoprodaji i poduzimanje daljnih radnji potrebnih za solemnizaciju ugovora i
provođenje postupka prodaje zemljišta iz članka 2. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK
Mario Mišković
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-01/21-01/02
URBROJ: 2134-02-02/01-21-17
Primorski Dolac, 28. listopada 2021.
Na temelju članka 32. Statuta Općina Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj
07/21), a u svezi Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području
gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“ od 28.10.2009 i njenu izmjenu od
04.02.2011., 19.11.2013 i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku
raspolaganja zemljištem na području gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“
(„Službeni glasnik“, broj 12/20) te javno raspisanog natječaja za prodaju
neizgrađenog građevnog zemljišta na području Općine Primorski Dolac, broj objave u
„Narodnim novinama“ 103/21 i po prijedlogu Komisije za raspolaganje zemljištem u
gospodarskoj zoni, Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 28. listopada 2021. godine donijelo je

Odluku o odabiru ponuditelja
VUGRIN j.d.o.o.
za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta na području
Općine Primorski Dolac –Gospodarska zona Bristovača-Trišenica
Članak 1.
Općina je raspisala Javni natječaj za prodaju zemljišta na području Općine Primorski
Dolac u Gospodarskoj zoni „Bristovača-Trištenica“ objavljenog dana 24. rujna 2021.
u „Narodnim Novinama“, broj 103/2021.
Članak 2.
Komisija za raspolaganje zemljištem u gospodarskoj zoni utvrdila je slijedeće: u
ostavljenom roku pristigla je ponuda od strane ponuditelja: VUGRIN j. d.o.o.,
Salonitanska cesta 16 A, Solin, OIB: 87503483588, za radnu parcelu: R-61,
(površine 1640 m2 na iznos od 25,00 kn/m2 kuna, iznos od 41.000,00 kuna)
(slovima: četrdesetijednatisućakuna), kupac je dužan platiti u roku od 15 dana od
potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Članak 3.
Ponuda je pravovremena, potpuna i prihvatljiva. Komisija je donijela zaključak kao
prijedlog Općinskom vijeću da to prihvati.
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Članak 4.
Općinsko vijeće donosi Odluku o prihvatu ponude ponuditelja:VUGRIN j.d.o.o.,
Salonitanska cesta 16A, OIB: 87503483588 za kupnju predmetnog zemljišta iz
članka 2. ove Odluke.
Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Joško Dujmović, inž.građ. za potpisivanje ugovora o
kupoprodaji i poduzimanje daljnih radnji potrebnih za solemnizaciju ugovora i
provođenje postupka prodaje zemljišta iz članka 2. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK
Mario Mišković
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PRIJEDLOG AKTA -

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-01/21-01/02
URBROJ: 2134-02-02/01-21-18
Primorski Dolac, 28. listopada 2021.
Na temelju članka 32. Statuta Općina Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj
07/21), a u svezi Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području
gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“ od 28.10.2009 i njenu izmjenu od
04.02.2011., 19.11.2013 i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku
raspolaganja zemljištem na području gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“
(„Službeni glasnik“, broj 12/20) te javno raspisanog natječaja za prodaju
neizgrađenog građevnog zemljišta na području Općine Primorski Dolac, broj objave u
„Narodnim novinama“ 103/21 i po prijedlogu Komisije za raspolaganje zemljištem u
gospodarskoj zoni, Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 28. listopada 2021. godine donijelo je

Odluku o odabiru ponuditelja
Vedran Fištrović
za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta na području
Općine Primorski Dolac –Gospodarska zona Bristovača-Trišenica
Članak 1.
Općina je raspisala Javni natječaj za prodaju zemljišta na području Općine Primorski
Dolac u Gospodarskoj zoni „Bristovača-Trištenica“ objavljenog dana 24. rujna 2021.
u „Narodnim Novinama“, broj 103/2021.
Članak 2.
Komisija za raspolaganje zemljištem u gospodarskoj zoni utvrdila je slijedeće: u
ostavljenom roku pristigla je ponuda od strane ponuditelja: Vedran Fištrović, Okruški
put 3, Okrug Gornji, Okrug, OIB: 70137042910, za radnu parcelu: R-26, (površine
4050 m2 na iznos od 25,20 kn/m2 kuna, iznos od 102.060,00 kuna) (slovima:
stodvijetisućeišezdesetkuna), kupac je dužan platiti u roku od 15 dana od
potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Članak 3.
Ponuda je pravovremena, potpuna i prihvatljiva. Komisija je donijela zaključak kao
prijedlog Općinskom vijeću da to prihvati.
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Članak 4.
Općinsko vijeće donosi Odluku o prihvatu ponude ponuditelja:Vedran Fištrović,
Okruški put 3, Okrug Gornji, Okrug, OIB: 70137042910 za kupnju predmetnog
zemljišta iz članka 2. ove Odluke.
Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Joško Dujmović, inž.građ. za potpisivanje ugovora o
kupoprodaji i poduzimanje daljnih radnji potrebnih za solemnizaciju ugovora i
provođenje postupka prodaje zemljišta iz članka 2. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK
Mario Mišković
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
NAČELNIK OPĆINE
KLASA: 604-01/21-01/01
URBROJ: 2134-02-01/01-21-1
Primorski Dolac, 15. listopada 2021. godine
Temeljem članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21) i
Odluke o dodjeli stipendija za redovne studente preddiplomskih i diplomskih studija
(Službeni glasnik 52/17) Načelnik Općine Primorski Dolac na svom 13. kolegiju održanom
dana 15. listopada 2021. godine donosi
ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU
GODINU 2020./2021.
Članak 1.
Općina Primorski Dolac dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na
preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni
studij za akademsku godinu 2020./2021.godinu.
Članak 2.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti pod uvjetom da:
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Primorski Dolac;
- da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij,
akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta,
- da su studenti koji nisu stariji od 26 godina na dan podnošenja zahtjeva.
Članak 3.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.
Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:
- presliku važeće osobne iskaznice,
- preslik domovnice podnositelja zahtjeva,
- uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno
upisao drugu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu,
- presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti,
- ispunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za dodjelom stipendije.
Članak 4.
Zahtjev za dodjelom stipendije može se podnijeti samo jedanput godišnje za jednu redovno
završenu godinu studija.
Članak 5.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.
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Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primorski Dolac svakim radnim
danom od 8,00 do 15,00 sati.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac te na oglasnoj ploči Općine Primorski Dolac i službenim internetskim
stranicama Općine - www.primorskidolac.hr.
NAČELNIK OPĆINE
Joško Dujmović, ing.građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
NAČELNIK OPĆINE
KLASA: 604-01/21-01/01
URBROJ: 2134-02-01/01-21-2
Primorski Dolac, 15. listopada 2021. godine
Temeljem članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21) i
Odluke o dodjeli stipendija za redovne studente preddiplomskih i diplomskih studija
(Službeni glasnik 52/17) Načelnik Općine Primorski Dolac na svom 13. kolegiju održanom
dana 15. listopada 2021. godine objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU
GODINU 2020./ 2021.
Članak 1.
Općina Primorski Dolac dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na
preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni
studij za akademsku godinu 2020./2021.
Članak 2.
Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti pod uvjetom da:
- da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Primorski Dolac;
- da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij,
akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta,
- da su studenti koji nisu stariji od 26 godina na dan podnošenja zahtjeva.
Članak 3.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu.
Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:
- presliku važeće osobne iskaznice,
- preslik domovnice podnositelja zahtjeva,
- uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno
upisao drugu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu,
- presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti,
- ispunjeni i potpisani obrazac zahtjeva za dodjelom stipendije.
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Članak 4.
Zahtjev za dodjelom stipendije može se podnijeti samo jedanput godišnje za jednu redovno
završenu godinu studija.
Članak 5.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primorski Dolac svakim radnim
danom od 8,00 do 15,00 sati.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac te na oglasnoj ploči Općine Primorski Dolac i službenim internetskim
stranicama Općine - www.primorskidolac.hr.
NAČELNIK OPĆINE
Joško Dujmović, ing.građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:620-01/20-01/03
URBROJ:2134-02-01/01-21-7
U Primorskom Docu, 13. listopada 2021.
Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21), te Odluke o
korištenju Multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu (Službeni glasnik 17/14)
Načelnik Općine Primorski Dolac dana 13. listopada 2021. godine donosi

ODLUKU
o davanju na korištenje
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se na korištenje sportska dvorana u Multifunkcionalnoj sportskoj školskoj
dvorani u Primorskom Docu za potrebe za potrebe održavanje rekreacije građana-teretana, kako
slijedi:
1. Podnositelju zahtjeva Josip Škokić, za potrebe održavanja rekreacije građana - 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 dvorane 2x tjedno, sukladno
podnesenom zahtjevu (120,00 kn/mjesečno).
3. Korisnik je obvezan platiti iznos utvrđen cjenikom Odluke o korištenju Multifunkcionalne
sportske školske dvorane u Primorskom Docu (Službeni glasnik 17/14) – 500,00 kuna
jednokratno, na žiro račun Općine HR6423400091859000003 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 danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Primorski
Dolac.
NAČELNIK OPĆINE
JOŠKO DUJMOVIĆ, ing.građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:620-01/21-01/10
URBROJ:2134-02-01/01-21-2
U Primorskom Docu, 12. listopada 2021.
Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21), te Odluke o
korištenju Multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu (Službeni glasnik 17/14)
Načelnik Općine Primorski Dolac dana 12. listopada 2021. godine donosi

ODLUKU
o davanju na korištenje
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se na korištenje sportska dvorana u Multifunkcionalnoj sportskoj školskoj
dvorani u Primorskom Docu za potrebe održavanja malonogometnih termina FUTSAL KLUB
„PERKOVIĆ“, kako slijedi:
1. Podnositelju zahtjeva FUTSAL KLUB „PERKOVIĆ“ zastupan po predsjedniku kluba Ante
Papak, Sitno Donje, Nova I 28, za potrebe održavanja malonogometnih termina FUTSAL
KLUB „PERKOVIĆ“ (u daljnjem tekstu: Korisnik);
2. Utvrđuje se da će Korisnik sportsku dvoranu u Primorskom Docu (velika dvorana) koristiti
sukladno podnesenom zahtjevu, a koji uključuje korištenje dvorane 1xtjedno: 150 kn/sat,
sukladno podnesenom zahtjevu (600,00 kn/mjesečno).
3. Korisnik je obvezan platiti iznos utvrđen cjenikom Odluke o korištenju Multifunkcionalne
sportske školske dvorane u Primorskom Docu (Službeni glasnik 17/14) –600,00 kuna , na žiro
račun Općine HR6423400091859000003 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 danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
NAČELNIK OPĆINE
Joško Dujmović, ing.građ.
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