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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 350-02/22-01/01
URBROJ: 2181-42-02-01-22-5
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 86. stavka 3. i članka 113. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac
(„Službeni glasnik“, broj 07/21), Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na 7. sjednici održanoj 31.
ožujka 2022.godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primorski Dolac
(„Službeni glasnik“, broj 07/06, 08/16)
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primorski Dolac
(„Službeni glasnik“, broj 07/06, 08/16)- u daljnjem tekstu: II. Izmjene i dopune PPUO).
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE II. IZMJENA I DOPUNA PPUO
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna PPUO je:
-članak 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18,
39/19 i 98/19, u daljnjem tekstu „Zakona“).
-Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i
sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana („Narodne novine“, broj
135/10).

III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPUO
Članak 3.
(1)Prostorni plan uređenja Općine Primorski Dolac je usvojen 2006. godine i od tada je mijenjan i
dopunjavan 2016. godine. Izrada II. Izmjena i dopuna PPUO Općine Primorski Dolac je dio procesa
kontinuiranog planiranja koji se temelju na praćenju i ocjenjivanju stanja na području Općine
Primorski Dolac te reagiranju na prostorno pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima
koji su utvrđenni važećim Prostornim planom uređenja Općine Primorski Dolac i kao i na planska
rješenja koja se ne potvrđuju u praksi provedbe plana ili nisu u skladu sa izmjenama nadređene
prostorno planske dokumentacije i regulative.
(2)Razlozi za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO su slijedeći:
1. Usklađivanje s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 1/03, 8/04,5/05,5/06,13/07,9/13,147/15,154/21,170/21-pročišćeni
tekst).
2.Usklađivanje sa Zakonom o prostornom uređenju, drugim zakonima i posebnim propisima koji su
stupili na snagu u proteklom razdoblju;
3. Preispitivanje Odredbi za provođenje radi nepreciznosti i dvojbenosti odredbi,
4. Preoblikovanje i promjene građevinskog područja na temelju zahtjeva građana i drugih tijela uz
uvažavanje kriterija propisanih Zakonom o prostornom uređenju i Prostornim planom Splitskodalmatinske županije; određivanje neuređenih dijelova građevinskih područja i izgrađene dijelove
tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu sa Zakonom.
5. II. Izmjene i dopune PPUO u odnosu na zahtjeve javnopravnih tijela sukladno članku 90. Zakona o
prostornom uređenju.
(3) Ukoliko se u tijeku izrade Nacrta prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO iskažu dodatni zahtjevi i
mogućnosti uređenja prostora potrebno ih je istražiti i stručno obraditi u predmetnom postupku.
IV. OBUHVAT II. IZMJENA I DOPUNA PPUO
Članak 4.
Obuhvat II. Izmjena i dopuna PPUO određen je administrativnom granicom Općine Primorski Dolac,
odnosno granicama važećeg PPUO.
V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO
Članak 5.
(1) Cjelokupno područje jedinice lokalne samouprave Općine Primorski Dolac uređuje se Prostornim
planom uređenja Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/06) kao i njegovim izmjenama
i dopunama („Službeni glasnik“, broj 08/16). Nužne korekcije tog za Općinu Primorski Dolac
strateškog dokumenta proizlaze temeljem stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19), Izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja Splitsko-dalmatinske Županije usvojenih nakon donošenja PPUO-a 2007. i 2015.
godine („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske Županije), broj 5/06, 13/07, 9/13, 14/15, 154/21 i
170/21- pročišćeni tekst) kao i aktualnih Izmjena i dopuna tog plana, te prijedloga i primjedbi,
odnosno inicijativa pristiglih u Općinu Primorski Dolac u proteklom razdoblju. Na temelju navedenih
propisa i plana s više razine i napravljene procjene stanja u prostoru na području Općine Primorski
Dolac, određeni su ciljevi i programska polazišta za ove II. Izmjene i dopune PPUO.
(2) Iako je Prostorni plan uređenja Općine Primorski Dolac donesen 2006. godine i dopunjavan 2016.
godine, temeljem ocjene stanja u prostoru iskazana je potreba osiguranja uvjeta za kvalitetniji
gospodarski razvoj naselja s pratećim sadržajem.
Članak 6.
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO
(1) Temeljna zadaća Prostornog plana uređenja Općine Primorski Dolac je dugoročno planiranje
prostora u smislu organizacije prostora i optimalnog kapacitiranja za sve naseljske funkcije, posebno
gospodarske, uz istovremenu zaštitu prirodnih i kulturnih dobara i povijesnih vrijednosti.
(2) Polazište za izradu II. Izmjena i dopuna PPUO je potreba da se definiraju slijedeće planske
odrednice:
- osiguranje prostornih uvjeta za gospodarski razvoj i razvoj naselja;
- usklađenje s Prostornim planom Splitsko- dalmatinske županije;
- druge izmjene i dopune čije se donošenje pokaže opravdanim u tijeku javne rasprave.
(3) Obzirom na složenost i dugotrajnost procedura izrade urbanističkih planova uređenja značajan
praktični cilj ovih izmjena i dopuna je revizija razgraničenja izgrađenog i neizgrađenog dijela
građevinskih područja Općine Primorski Dolac, te određivanje neuređenog dijela neizgrađenog
građevinskog područja. Time ce se omogućiti znatno smanjenje broja obveznih urbanističkih planova
uređenja.
(4) Također ce se razmotriti granice građevinskih područja naselja, gradnja na terenima izvan polja,
zone gospodarske namjene te po potrebi iste revidirati a s ciljem njihove jednostavnije realizacije
odnosno privođenja planiranoj namjeni.
VII. STRUČNE I KATASTARSKO-TOPOGRAFSKE PODLOGE
Članak 7.
(1) Za izradu Plana nije utvrđena potreba izrade novih sektorskih strategija, planova i studija. U izradi
Plana će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga
osiguravaju javnopravna tijela.
(2) Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18
i 118/18) i članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN

3/17) provest će se po potrebi, a sukladno očitovanju nadležnog tijela, postupak ocjene o potrebi
strateške procjene ili strateška procjena utjecaja na okoliš ovih II. Izmjena i dopuna PPUO-a.
(3) Za potrebe izrade II. Izmjena i dopuna PPUO će se koristiti službene katastarske podloge
pribavljene od Državne geodetske uprave, a planska rješenja će se izraditi na geodetskim podlogama
u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11).
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Stručna rješenja osigurat ce pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog
uređenja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji
tijela i osoba određenih posebnim propisima.
IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA
IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU
SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PPUO
Članak 9.
(1) U izradi II. lzmjena i dopuna PPUO sudjelovat ce javnopravna tijela određena posebnim propisima,
od kojih će se zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog
djelokruga potrebni za izradu Prostornog plana, te drugi sudionici koji ce u izradi sudjelovati kroz
javnu raspravu.
(2) Tijela, osobe i drugi sudionici iz prethodnog stavka su:
1.MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Trogiru, Gradska 41, 21220 Trogir,
2.MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička
cesta 80/7, 10 000 Zagreb
3. HOPS- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb
4. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA Split, Služba za razvoj i
investicije, Pogon Trogir, Dr. Franje Tuđmana 26, 21220 Trogir
5. HEP d.d. Zagreb, DP Elektrodalmacija Split, Tehnička služba, Odjel razvitka Poljička cesta bb, 21000
Split
6.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Direkcija za prijenos, Kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
7.VODOVOD I ODVODNJA ŠIBENIK, Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik
8. HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića
9, 10110 Zagreb

9. MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000
Zagreb
10. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite
Split, Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
11. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite
Split, Služba inspekcijskih poslova, Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
12. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
13.MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Republike
Austrije 20, 10000 Zagreb
14. HRVATSKE SUME, Ispostava Split, Kralja Zvonimira 35, 21000 Split
15. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split.
16. ŽUPANIJSkA UPRAVA ZA CESTE, Ruđera Boškovića 22, 21OOO SPLIT
17. HRVATSKE CESTE, Vončinina 3, 10000 Zagreb
18. HRVATSKE AUTO CESTE, Širolina 4, 10000 Zagreb
19. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Bihaćka 1,
21000 Split
20.SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Bihaćka 1,
21000 Split
21. SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove,
infrastrukturu i investicije, Bihaćka 1, 21000 Split
22.PLINACRO d.o.o. Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
23.OPĆINA SEGET, Seget Donji, Trg hrvatskih vitezova Špiro Ševo Frzelin
24.OPĆINA PRGOMET, Dr. Franje Tuđmana 10, 21201 Prgomet
25.GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata I., 22000 Šibenik
(3) O izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Nositelj izrade će pisanim putem obavijestiti susjedne gradove
i općine.
X. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO
Članak 10.
Rokovi za provedbu pojedinih faza tijekom izrade II. Izmjena i dopuna PPUO:
- prikupljanje zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) od tijela i osoba određenih
posebnim propisima - 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna PPUO- 30 dana,
- utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna PPUO i objava javne rasprave - 15 dana,
- javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje)- 30 dana,
- priprema izvješća o javnoj raspravi - 15 dana,
- izrada Nacrta Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO- 15 dana
- utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUO i dostava na mišljenje JU Zavodu za
prostorno uređenje SDŽ - 15 dana,
- donošenje Prostornog plana na Općinskom vijeću.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA
Članak 11.
lzrada Izmjena i dopuna PPUO financirat će se iz Proračuna Općine Primorski Dolac.
Xll. OSTALE ODREDBE
Članak 12.
(1) Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO tijelima i osobama određenim
posebnim propisima i navedenim u članku 9., s pozivom, da mu u roku od najviše 30 dana dostave
zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu II.Izmjena i dopuna PPUO. Ako
ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju i u tom slučaju moraju se u
izradi i donošenju II. Izmjena i dopuna PPUO poštivati uvjeti, koje određuju odgovarajući važeći
propisi i dokumenti.
(2) Tijela i osobe određeni posebnim propisima moraju u zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka odrediti
važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje
zahtjeve. Ako to tijela i osobe ne učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to
dužan posebno obrazložiti.
(3) Tijela i osobe određeni posebnim propisima ne mogu u zahtjevima za izradu II. Izmjena i dopuna
PPUO postavljati uvjete, kojima bi se mijenjala rješenja iz Prostornog plana uređenja Općine
Primorski Dolac koja nisu obuhvaćena ovom Odlukom.
(4) Tijela i osobe određeni posebnim propisima su dužni nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti
bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za
izradu II. Izmjena i dopuna PPUO.
(5) Nositelj izrade dostavlja Odluku o izradi II. lzmjena i dopuna PPUO Ministarstvu prostornoga
uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Službenom glasniku Općine Primorski
Dolac“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 340-01/22-01/05
URBROJ:2181-42-02-01-22-2
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022.
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“, broj 54/88) i članka 32. Statuta
Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21) Općinsko vijeće Općine Primorski
Dolac na 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. donijelo je

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
o imenovanju ulica u Općini Primorski Dolac
Članak 1.
U Odluci o imenovanju ulica u Općini Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 19/13 i 07/14)
članak 1. točka 2. mijenja se na način da sada glasi:
2. Ulica dr. Franje Tuđmana
„Ulica dr.Franje Tuđmana počinje od raskrižja LC 67020 i ŽC 6091, ispod nadvožnjaka A1 te
dolazi do križanja s ulicom Gospodarska zona. Ulica nastavlja sjeveroistočno te nakon 820 m
dolazi do granice s Općinom Prgomet.“.
Članak 2.
U preostalom dijelu predmetna Odluka ostaje nepromijenjena.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-01/20-01/09
URBROJ: 2181-42-02-01-22-8
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21) Općinsko
vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2021.godinu
Članak 1.
Usvaja se Godišnje izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2021. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 550-01/20-01/09
URBROJ:2181-42-02-01-22-9
Primorski Dolac, 31. ožujak 2022.g.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 7/21),
Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022.
godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
SOCIJALNE SKRBI ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Utvrđuje se da je u tijeku 2021. godine izvršen Program socijalne skrbi na području Općine
Primorski Dolac, kako slijedi:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
Općinsko vijeće

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIMORSKI DOLAC ZA 2021.
IZVRŠENJE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI
Račun/
Pozicija

Opis

1

2

RAZDJEL

002
00201

GLAVA
Izv. 1

III Rebalans 2021
3

Povećanje/
smanjenje
4

Ostvarenje za
2021
5

Indeks
5/3
6

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

62.200,00

2.100,00

64.300,00

103,38

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

62.200,00

2.100,00

64.300,00

103,38

SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ

62.200,00

2.100,00

64.300,00

103,38

37.500,00

2.500,00

40.000,00

106,67

5

Program
2012
Akt. A000016

NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU

Izv. 1
Izvor: 110

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

372

3721

Opći prihodi i primici

37.500,00

2.500,00

40.000,00

106,67

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

37.500,00

2.500,00

40.000,00

106,67

2.500,00

40.000,00

-400,00

24.300,00

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Akt. A000019

POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA

5
Izv. 1
Izvor: 110

Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

372

24.700,00

98,38

Opći prihodi i primici

20.500,00

-400,00

20.100,00

98,05

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

20.500,00

-400,00

20.100,00

98,05

-400,00

20.100,00

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Izvor: 522

Pomoći od županije- tekuće

4.200,00

0,00

4.200,00

100,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4.200,00

0,00

4.200,00

100,00

0,00

4.200,00

2.100,00

64.300,00

372
3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

UKUPNO

62.200,00

103,38

Članak 2.
Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Primorski Dolac».

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/21-01/23
URBROJ: 2181-42-02-01-22-10
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik Općine 7/21) Općinsko
vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i kulturi
Članak 1.
Usvaja se Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i kulturi za 2021.
godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/20-01/23
URBROJ:2181-42-02-01-22-11
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022.g.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik Općine 7/21),
Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka
2022.godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U SPORTU I KULTURI
Članak 1.
Utvrđuje se da je u tijeku 2021. godine izvršen Program sporta i kulture na području Općine
Primorski Dolac, kako slijedi:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
Općinsko vijeće

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIMORSKI DOLAC ZA 2021.
IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU I KULTURI ZA 2021.GODINU
Račun/
Pozicija

Opis

1

2

RAZDJEL

002
00201

GLAVA
Izv. 1

3

Povećanje/
smanjenje
4

Ostvarenje ZA
2021

Indeks
5/3

5

6

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

29.500,00

-1.473,84

28.026,16

95,00

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

29.500,00

-1.473,84

28.026,16

95,00

PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU I KULTURI

29.500,00

-1.473,84

28.026,16

95,00

500,00

0,00

500,00

100,00

5

Program
2010
Akt. A000015

POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI

Izv. 1
Izvor: 110

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

381

3811

Opći prihodi i primici

500,00

0,00

500,00

100,00

Tekuće donacije

500,00

0,00

500,00

100,00

0,00

500,00

0,00

7.000,00

Tekuće donacije u novcu

Akt. A100003

SUFINANCIRANJE VJERSKIH ZAJEDNICA

Izv. 1
Izvor: 110

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

381
3811

7.000,00

0,00

7.000,00

100,00

7.000,00

0,00

7.000,00

100,00

0,00

7.000,00

-250,00

6.750,00

Tekuće donacije u novcu
NAGRADE SPORTAŠIMA ZA SPORTSKA OSTVARENJA
Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

3721
Akt. A201404
5
Izvor: 522

329
3293

100,00

Tekuće donacije

Izv. 1
Izvor: 110

372

7.000,00

Opći prihodi i primici

Akt. A100058

Izv.

III Rebalans 2021

7.000,00

96,43

Opći prihodi i primici

7.000,00

-250,00

6.750,00

96,43

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7.000,00

-250,00

6.750,00

96,43

-250,00

6.750,00

15.000,00

-1.223,84

13.776,16

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
KORIJENI U KAMENU

91,84

Funkcija: 0820 Službe kulture
Pomoći od županije- tekuće

15.000,00

-1.223,84

13.776,16

91,84

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.000,00

-1.223,84

13.776,16

91,84

-1.223,84

13.776,16

Reprezentacija

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIMORSKI DOLAC ZA 2021.
IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU I KULTURI ZA 2021.GODINU
Račun/
Pozicija

Opis

III Rebalans 2021

Povećanje/
smanjenje

Ostvarenje ZA
2021

Indeks
5/3

1

2

3

4

5

6

UKUPNO

29.500,00

-1.473,84

28.026,16

95,00

Članak 2.
Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Primorski Dolac».
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/22-01/01
URBROJ: 2181-42-02-01-22-2
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Temeljem članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik” broj, 07/21) Općinsko
vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava komunalne naknade
za 2021. godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju i korištenju sredstava komunalne naknade za 2021.godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-02/22-01/01
URBROJ: 2181-42-02-01-22-3
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Temeljem članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac (“Službeni glasnik”, broj 07/21) Općinsko
vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine
donijelo je
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE
ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Utvrđuje se da su u tijeku 2021. godine sredstva komunalne naknade u iznosu od 161.961,78
kuna korištena kako slijedi:

Za potrebe javne rasvjete ...................................................................................128.961,78 kn
Za održavanje nerazvrstanih cesta .......................................................................33.000,00 kn
Članak 2.
Ovo izvješće objavit će se u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/20-01/03
URBROJ: 2181-42-02-01-22-8
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21)
Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022.
godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća o izvršenju Programa Javnih potreba u predškolskom i školskom
odgoju i obrazovanju u Općini Primorski Dolac za 2021. godinu.
Članak 1.
Usvaja se Godišnje izvješće o izvršenju Programa Javnih potreba u predškolskom i školskom
odgoju i obrazovanju u Općini Primorski Dolac za 2021. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 602-01/20-01/03
URBROJ:2181-42-02-01-22-9
Primorski Dolac, 31. ožujak 2022.g.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 7/21),
Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022.
godine donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM I ŠKOLSKOM ODGOJU I
OBRAZOVANJU U OPĆINI PRIMORSKI DOLAC
Članak 1.
Utvrđuje se da je u tijeku 2021. godine izvršen Program Javnih potreba u predškolskom i
školskom odgoju i obrazovanju u Općini Primorski Dolac kako slijedi:

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
Općinsko vijeće

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIMORSKI DOLAC ZA 2021.
IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
Račun/
Pozicija

Opis

1

2

RAZDJEL

002
00201

GLAVA
Izv. 1

5

2013
Akt. A000017
Izvor: 522

372

3722
7
Izvor: 710

372

5

6

64.000,00

-3.694,42

60.305,58

94,23

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

64.000,00

-3.694,42

60.305,58

94,23

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I
OBRAZOVANJU

64.000,00

-3.694,42

60.305,58

94,23

20.000,00

-3.607,74

16.392,26

81,96

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA
Pomoći od županije- tekuće

20.000,00

-3.607,74

16.392,26

81,96

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

20.000,00

-3.607,74

16.392,26

81,96

-3.607,74

16.392,26

-86,68

30.913,32

3721

SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA

99,72

Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS

31.000,00

-86,68

30.913,32

99,72

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

31.000,00

-86,68

30.913,32

99,72

Naknade građanima i kućanstvima u novcu
STIPENDIRANJE STUDENATA

Izv. 1
Izvor: 110

Funkcija: 0940 Visoka naobrazba

372

31.000,00

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

Akt. A100057

13.000,00

-86,68

30.913,32

0,00

13.000,00

100,00

Opći prihodi i primici

13.000,00

0,00

13.000,00

100,00

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

13.000,00

0,00

13.000,00

100,00

0,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Akt. A100062

SIGURNOST DJECE U PROMETU (MUP)

Izv. 1
Izvor: 110

Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

3661

Indeks
5/3

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

Akt. A000020

366

4

Ostvarenje za
2021

Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

5

Izv.

3

Povećanje/
smanjenje

7

Program

Izv.

III Rebalans 2021

Opći prihodi i primici

0,00

0,00

0,00

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PRIMORSKI DOLAC ZA 2021.
IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
Račun/
Pozicija

Opis

III Rebalans 2021

Povećanje/
smanjenje

Ostvarenje za
2021

Indeks
5/3

1

2

3

4

5

6

UKUPNO

64.000,00

-3.694,42

60.305,58

94,23

Članak 2.
Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Primorski Dolac».
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/02
URBROJ: 2181-42-02-01-22-2
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21) Općinsko
vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine
donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-prosinac 2021.g.
Članak 1.
Usvaja se Godišnje izvješće o Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-prosinac 2021.godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

Na temelju članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21) donosi se
IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA
razdoblje siječanj-prosinac 2021.godine
2021. g. obilježili su slijedeći projekti:
1.IZGRADNJA I OPREMANJE GRAĐEVINE DRUŠTVENE NAMJENE – DJEČJI
VRTIĆ I JASLICE (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj)
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je iz podmjere 7.4. „Ulaganje u
pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.g. osigurala sredstva za
financiranje izgradnje dječjeg vrtića i jaslica na području Primorskog Doca, iznos financijske
potpore je 6.594.925,00 kuna. Tijekom 2021. godine završen je projekt izgradnje i opremanja
građevine društvene namjene-dječji vrtić i jaslice. Po uspješnom završetku tehničkog pregleda,
SDŽ UO za graditeljstvo i prostorno uređenje dana 02.11.2021. godine izdao je Uporabnu
dozvolu što je označilo početak rada u novoizgrađenom objektu.
Općina Primorski Dolac je tijekom 2021. godine podnosila Agenciji za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju izvješća o provedbi projekta i Zahtjeve za nadoknadom sredstava. U
ožujku 2021. godine podnesen je 1. Zahtjev za isplatu prve rate kojim je opravdan isplaćeni
predujam u iznosu 1.658.959,29 kn. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju isplatila Općini Primorski Dolac iznos od 988.592,33 kuna za izvršene radove i
nabavljene usluge u projektu.
U prosincu 2021. godine sklopljen je ugovor o financiranju sa HBOR-om temeljem suglasnosti
Vlade Općini Primorski Dolac za zaduženje i Splitsko-dalmatinskoj županiji za davanje jamstva
Općini Primorski Dolac za zaduženje u iznosu 3.297.462,50 kuna s rokom otplate jedne godine i
6 mjeseci u jednakom tromjesečnim ratama.
2. PROGRAM ZAŽELI „ZAJEDNO ŽELIMO, ZAJEDNO MOŽEMO I“
ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA- „ZAJEDNO ŽELIMO, ZAJEDNO
MOŽEMO“ (Europski socijalni fond- ESF)
Općina Primorski Dolac tijekom 2021. Godine završila je provedbu provodi projekta „Zajedno
želimo, zajedno možemo I!“
U svibnju 2021. godine dostavljeno je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje završno izvješće o
provedenom projektu “Zaželi I”, ukupne vrijednost projekta je 2.954.782,80 kuna (EU potpora –
Europski socijalni fond: 100%). Razdoblje provedbe projekta: 17. listopada 2018. – 17. travnja
2021.g. (30 mjeseci). Projektom je zaposleno 19 žena koje su pružale pomoć i njegu u kući
starijim osobama, ukupno 104 krajnja korisnika.

3. UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA
Općina Primorski Dolac je nakon provedenog postupka jednostavne nabave izabrala izvođača
radova tvrtku „OBRT LEA“ iz Segeta, ugovor je vrijednosti 103.000,00 kn (sa PDV-om).
Splitsko-dalmatinska županija je sufinancirala uređenje poljskih puteva u iznosu od 75.000,00
kuna.
4. PROVEDBA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
Na području Općine Primorski Dolac osigurana je javna uslugu prikupljanja miješanog
komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na „kućnom pragu“, za navedeno je osigurano
325 kanti od 120 litara za miješani komunalni otpad koje su preuzeli mještani Općine Primorski
Dolac. Tijekom 2021. godine podijeljene su dodatne plave i žute kante za biorazgradivi otpad
mještanima općine Primorski Dolac. Ukupno 784 kanti nabavljene od Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost. Davatelj javne usluge prijevoza komunalnog otpada i izdvojene vrste
komunalnog otpada je trgovačko društvo „Marinski komunalac“ d.o.o., sve temeljem sklopljenog
Sporazuma između Općine Primorski Dolac i Općine Marina te trgovačkog društva „Marinski
komunalac“ d.o.o.
Sukladno odrebama Zakona o održivom gospodarenju otpadom donesena je Odluka o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivot komunalnog
otpada na području Općine Primorski Dolac.
SAMOGRAD
Na lokacija „Samograd“, nalazila se velika količina odbačenog otpada u okoliš. Na navedenoj
lokaciji desetlječima je odbacivan otpad. Radi se o dubokoj vrtači, ovalnog oblika približne
površine 3100 m2 i dubine 20-ak metara. Cijeli dio vrtače bio je pokriven je sitnim i krupnim
otpadom. Općina Primorski Dolac pokrenula je projekt čišćenja i uklanjanja otpada, koji je
otklonjen i odlagalište je očišćeno.
5. GOSPODARSKA ZONA BRISTOVAČA-TRIŠTENICA
Općina Primorski Dolac je u rujnu 2021. godine raspisala javni natječaj za prodaju zemljišta na
području Općine Primorski Dolac-Gospodarska zona „ Bristovača-Trištenica.
Odlukom Općinskog vijeća Općine Primorski Vedran Fištrović, Vugrin d.o.o. i Ralph Kilches su
izabrani kao ponuditelji za kupnju dijela zemljišta u zoni, sklopljeni su Ugovori o kupoprodaji
neizgrađenog građevinskog zemljišta sa Općinom Primorski Dolac, u ukupnom iznosu od: 586.235,00
kuna za ukupno 15.137 m2 građevnog zemljišta u gospodarskoj zoni.
6. FINANCIRANJE NABAVE RADNIH BILJEŽNICA ZA DJECU OŠ PRIMORSKI
DOLAC
Općina je za sve učenike OŠ Primorski Dolac nabavila radne bilježnice i obrazovne materijale.
Općina Primorski Dolac je u 2021. godinu, u suradnji sa OŠ Primorski Dolac i PU Splitskodalmatinskom organizirala 3. Biciklijadu na kojoj su sudjelovali učenici OŠ Primorski Dolac od
4.-8. razreda. Za najbolje sudionike natjecanja osigurane su nagrade.
Tijekom 2021. godine dodijeljene su 3 sportske stipendije za ostvarena postignuća na državnoj i
regionalnoj razini.

7. STIPENDIJE
Tijekom 2021.g. raspisan je natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima preddiplomskih i
diplomskih studija sa područja Općine Primorski Dolac. Dodjeljeno je ukupno 13 stipendija u
pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kuna.

8. SOCIJALNA SKRB
Program socijalne skrbi Općine Primorski Dolac obuhvaća pomoć socijalno ugroženim
mještanima u vidu jednokratne pomoći.
Općina Primorski Dolac isplaćuje naknade za novorođenčad, sufinancira prijevoz učenika te
financira kupnju radnih bilježnica učenicima OŠ Primorski Dolac.

9. INFORMIRANJE JAVNOSTI
U skladu sa Zakonom o informiranju objavljuju se opći i pojedinačni akti na web stranici Općine
Primorski Dolac.
10. ARHIVSKA GRAĐA
Iz područja arhivske građe ažurirano je gradivo zaključno sa 31.12. 2021. godine, te je tijekom
veljače 2022. godine u elektroničkom obliku dostavljeno nadležnom Državnom arhivu u Splitu.
Općina Primorski Dolac je sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu pokrenula
ustrojavanje evidencije Registra imovine i Registra komunalne infrastrukture.
11. ZAŠTITA OD POŽARA
Općina Primorski Dolac iz područja zaštite od požara donijela je slijedeće akte: Plan pozivana i
aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja na području Općine, Plan preventivno-operativnih
aktivnosti motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za razdoblje od 01.06.-30.09. 2021.;
Plan uključivanja subjekata zaštite od požara u Općini te Plan angažiranja teške građevinske
mehanizacije.
12. CIVILNA ZAŠTITA
Sjednice stožera civilne zaštite održavaju se sukladno odredbama 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). Zadaci Stožera utvrđeni su odredbama Odluke o osnivanju
Stožera civilne zaštite i Poslovnikom rada Stožera.

Općinsko vijeće je u prosinca 2021. godine usvojilo Plan djelovanja u području prirodnih
nepogoda sukladno Zakonu o ublažavanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“,
broj 16/19).
13. OSTALO
Općina Primorski Dolac je tijekom 2021. godine poslovala sa otvorenim podračunom temeljem
presude općinskog suda, a koji se odnosi na redovno funkcioniranje JLS-a, u tijeku je postupak
prisilne naplate po dospjelim dugovanjima za izvršene radove i usluge.

NAČELNIK OPĆINE
Joško Dujmović, ing.građ.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 620-01/22-01/04
URBROJ: 2181-42-02-01-22-2
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21) a u svezi
13. Odluke o korištenju Multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu
(Službeni glasnik 17/14) Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj
dana 31. ožujka 2022. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju izvješća Općinskog načelnika za korištenje Multifunkcionalne školske sportske
dvorane za 2021. g.
Članak 1.
Usvaja se Godišnje izvješće o Općinskog načelnika za korištenje Multifunkcionalne školske
sportske dvorane za 2021.g.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

Na temelju članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21) a u svezi
članka 13. Odluke o korištenju Multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu
(Službeni glasnik 17/14)

IZVJEŠĆE OPĆINSKOG NAČELNIKA
o korištenju Multifunkcionalne školske sportske dvorane
u Primorskom Docu za 2021.g.
I.FIZIČKE OSOBE
Tijekom 2021. godine ukupni prihodi od korištenja male dvorane iznosi: 3.910,00 kn

II. PRAVNE OSOBE
Tijekom 2021. godine ukupni prihodi od korištenja male dvorane iznosi: 1.500,00 kn
Tijekom 2021. godine ukupni prihodi od korištenja velike dvorane iznosi: 22.890,00 kn
Tijekom 2021. godine ukupni prihodi od zakupa poslovnog prostora iznosi: 27.322,98 kn
Ukupni prihodi od sportske dvorane za 2021. godinu iznose: 55.622,98 kn

NAČELNIK OPĆINE
Joško Dujmović, ing.građ.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/22-01/01
URBROJ: 2181-42-02-01-22-2
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Temeljem članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18),
Odluke o agrotehničkim mjerama o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu (Službeni
glasnik broj 44/15) i članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21)
Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022.
godine donijelo je
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
o primjeni agrotehničkih mjera u 2021. godini
1. UVOD
Sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, jedinica lokalne samouprave dostavlja
Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za poljoprivredno zemljište godišnje izvješće o primjeni
agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina do 31. ožujka
svake tekuće godine za prethodnu godinu.
Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac je na svojoj 15. sjednici održanoj 18. lipnja 2015.
godine donijelo je Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu ("Službeni
glasnik“ broj 44/15, dalje u tekstu: Odluka).
Člankom 12. Odluke, kao mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
su:
- održavanje živica i međa,
- održavanje poljskih putova,
- uređivanje i održavanje kanala,
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih međa,
- sadnja i održavanje vjetrozaštitnih pojasa.

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području

Općine Primorski Dolac javno je objavljena kako bi se upoznalo vlasnike i posjednike
poljoprivrednog zemljišta sa zakonski propisanim mjerama.
2. MJERE SPREČAVANJA NEUREĐIVANJA I NEODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH
RUDINA
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obuhvaćaju:
- zabranu sadnje nasada visoko rastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice,
na način da onemogućavaju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama,
- održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo
zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,
- održavanje i uređenje zemljišnih međa, zelenih ograda i poljskih putova,
- održavanje i uređenje poljoprivrednih površina i poljskih putova tako da budu vidljivo
označeni, očišćeni od korova i višegodišnjeg raslinja, radi neometanog prolaza
vatrogasnih vozila,
- održavanje i uređenje zemljišnih međa i zelenih ograda tako da budu vidljivo označene i
očišćene od korova i raslinja,
- uređivanje i održavanje (čišćenje) prirodnih i umjetnih vodenih kanala radi sprečavanja
odrona zemlje i zarašćivanja korova tako da se omogući prirodni tijek oborinskih voda,
- obrađivanje poljoprivrednog zemljišta na način da se ne ošteti izvedeni drenažni sustav
poboljšanja vodozračnih svojstava tla.
Općina Primorski Dolac u okviru svojih mogućnosti održava prohodnim poljske putove, a
posebno radi prolaska vatrogasnih vozila u slučaju požara.
3. SUZBIJANJE POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta upozoravaju se svake godine o
tome da je potrebno kod uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanjem poduzeti slijedeće
mjere:
- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i
sl.
- održavati, uređivati i čistititi međe, živice, kanale, te poljske i šumske puteve
- spaljivati suhi korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 200 m od ruba šumskog
zemljišta, te na najmanjoj udaljenosti od 15 m od krošanja stabala, nasada na susjednim
parcelama kao i od vodiča i stupova dalekovoda,
- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave
i drugog gorivog materijala,
- spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to
od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna
sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.)
- nakon sagorijevanja osobe koje su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja
u potpunosti ugastiti vodom,
- te da se zabranjuje uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog otpada na poljoprivrednom
zemljištu od 1. lipnja do 31. listopada tekuće godine.

ZAKLJUČAK

Općina Primorski Dolac nastoji aktivnim mjerama potaknuti vlasnike i posjednike
poljoprivrednih zemljišta na njihovo redovito obrađivanje te sprečavanje njihove zakorovljenosti.
Općina Primorski Dolac zajedno sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, angažira nezaposlene
osobe sa područja Primorskog Doca u okviru Programa javnih radova za uređenje protupožarnih
i šumskih putova koji osiguravaju pristup vlasnicima do zapuštenih poljoprivrednih zemljišta kao
i sprečavaju širenje eventualnih požara.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 351-01/22-01/02
URBROJ:2181-42-02-01-22-3
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022.
Na temelju članka 32. stavka 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“,
broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“,
broj 07/21) Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31.
ožujka 2022. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada, biorazgradivog komunalnog otpada za 2021. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 250-04/22-01/01
URBROJ: 2181-42-02-01-22-2
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 13. stavaka 4. Zakona o zaštiti od požara (''Narodne novine'' br.92/10) i
članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 7/21), Općinsko vijeće
Općine Primorski Dolac na 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je
PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA
NA PODRUČJU OPĆINE PRIMORSKI DOLAC
ZA 2022.GODINU
Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj 31. 01. 2018. godine
donijelo je Procjenu ugroženosti od požara, revizija 2 koja je temelj, sukladno članku 13. stavku
4. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/10), za donošenje godišnjeg
Provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje Općine Primorski Dolac.
I.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Općine Primorski Dolac potrebno je u 2022.
godini provesti slijedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe
a)
Na području Općine Primorski Dolac nema vatrogasne postrojbe.
Potrebno je osigurati zadovoljavajući broj vatrogasaca s odgovarajućom opremom ili sklopiti
ugovor s vatrogasnom postrojbom koja može ispoštovati zakonske okvire djelovanja, u skladu
sa Zakonom o vatrogastvu („NN“ 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10).
Za provođenje mjera i akcija utvrđenih ovim Planom za područje Općine Primorski
Dolac s obzirom da na području Općine ne djeluje DVD utvrđuje se brzo interveniranje u
početnoj fazi požara te u slučaju nemogućnosti suzbijanja širenja požara bezodložno javljanje
Županijskoj vatrogasnoj zajednici na telefon 193.
Ukoliko je požar izbio na nepristupačnim lokacijama rukovoditelj gašenja požara će
procijeniti postoji li opravdana mogućnost angažiranja zrakoplova ili drugih zračnih snaga.

Kod većih i složenih intervencija akcijom rukovodi nadležni vatrogasni zapovjednik
sukladno državnom planu gašenja požara na otvorenom prostoru.
Izvršitelji zadatka: Općina Primorski Dolac, ŽVZ.
b) Dobrovoljne vatrogasce u potpunosti opremati i uvježbavati kako bi se uspješno
aktivirali u slučaju požara.
Vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva za obavljanje vatrogasne
djelatnosti mora biti opremljena prema Pravilniku o minimumu opreme i sredstva za
rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (NN 91/02).
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
Uskladiti Plan zaštite od požara Općina Primorski Dolac
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac
Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac
Donijeti:
Odluku kojom se propisuje poduzimanje mjera zaštite od požara za šume i šumske površine u
privatnom vlasništvu
Odluku o uvjetima sakupljanja šumskih plodova, odnosno djelatnosti na šumskim površinama
u privatnom vlasništvu
Plan operativnih mjera zaštite šumskih i poljoprivrednih površina
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac
2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Sukladno važećim propisima i objektivnim mogućnostima izvršiti opremanje vatrogasne
postrojbe.
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac
2.2 Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
U skladu sa Procjenom ugroženosti od požara, revizija 2 i provedbenim planom unapređenja
zaštite od požara, za osiguranje funkcionalnih veza potrebno je voditi računa da je osiguran
dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio uređaja za potrebe vatrogasne postrojbe DVD-a, te
za vatrogasna vozila.
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac
3. Urbanističke mjere
3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije, ovisno o razini prostornih
planova obvezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac, Jedinstveni upravni odjel.
3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile
uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba
potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac, Županijska uprava za ceste, Hrvatske ceste.
3.3 Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Potrebno je osigurati minimalne potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u
hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
3.4. Ostali izvori vode za gašenje požara
Ostali izvori vode za gašenje su bunari, pristup prema njima treba održavati prohodnim.
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac
4. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara
a) provoditi pojačani nadzor posebno u vrijeme povećane opasnosti od požara
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac,
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, portale, web, info punktove, tiskane novine,
letke, plakate i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu
provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac
c) Ostale prirodne pričuve vode koje se mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru
moraju se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac, fizičke i pravne
osobe koji su vlasnici zemljišta na kojem se nalaze pričuve vode za gašenje.
c) Obvezan je nadzor nad državnim, županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz
ceste. Zemljišni pojas uz ceste mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i
zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog
pojasa uz ceste od lakozapaljivih tvari odnosno onih tvari koje bi mogli zazvati požar ili
omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac, Županijska uprava za ceste, Hrvatske ceste
e) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite
od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera, kako bi opasnost od nastajanja i širenja požara
smanjila na najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac
f) Na snazi je Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,

KLASA:320-01/15-01/02¸ URBROJ:2134/02-02/01-15-4 od 18. lipnja 2015. godine kojom
su propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica, i međa, poljskih putova i kanala
prema važećim propisima, te je određen i nadzor nad provedbom navedene Odluke.
Izvršitelj zadatka: Općina Primorski Dolac
g) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji
locirani u neposrednoj blizini požara, dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i
mehanizaciju za potrebe radova na sprečavanju širenja požara ili za njihovo gašenje.
Izvršitelj zadatka: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji u neposrednoj
blizini požara.
II.
Sredstva za provedbu obveza Općine Primorski Dolac koja proizlaze iz ovog Provedbenog
plana, osigurat će se do visine utvrđene Proračunom Općine Primorski Dolac za 2022 .godinu.
III.
Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe
Provedbenog plana.
IV.
Ovaj Provedbeni Plan stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
NAČELNIK OPĆINE
KLASA: 944-01/22-01/06
URBROJ: 2181-42-02-01-22-1
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12
i 152/14), članka 12. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97,
107/07, 94/13 i 98/19), i članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj
7/21), Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac, na 7. sjednici, od 31. ožujka 2022. godine, donosi
ODLUKU
o davanju na korištenje i upravljanje nekretnine u vlasništvu Općine Primorski Dolac
ustanovi Dječji vrtić Maslačak
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Primorski Dolac kao vlasnik nekretnine (zgrade dječjeg vrtića i
pripadajućeg zemljišta dječjeg vrtića) u Primorskom Docu daje istu na korištenje i upravljanje
ustanovi Dječji vrtić Maslačak, Vržine 201A, OIB: 97065899907, radi obavljanja djelatnosti
predškolskog odgoja.
Članak 2.
Predmet korištenja i upravljanja je nekretnina položena u k.o. Primorski Dolac, označena kao čest.
zem.2260/8 k.o. Primorski Dolac, upisana u zk.ul. 1132, na kojoj je izgrađen objekt predviđen za
obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja s pripadajućim zemljištem, sveukupne
površine 2377 m².
Članak 3.
Nekretnina iz članka 2. ove Odluke daje se na korištenje i upravljanje bez naknade, na neodređeno
vrijeme sve dok postoji potreba ustanove Dječji vrtić Maslačak za prostorom radi obavljanja
registrirane djelatnosti.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Primorski Dolac da na temelju ove Odluke sklopi s
ustanovom Dječji vrtić Maslačak ugovor o davanju na korištenje i upravljanje nekretnine iz članka
2. ove Odluke ustanovi Dječji vrtić Maslačak, na neodređeno vrijeme, bez naknade.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka odredit će se uvjeti korištenja i upravljanja nekretninom iz
članka 2. ove Odluke, kao i međusobna prava i obveze Općine Primorski Dolac i ustanove Dječji
vrtić Maslačak.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Primorski
Dolac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 300-01/22-01/01
URBROJ:2181-42-02-01-22-2
Primorski Dolac, 31. ožujak 2022.
Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15- pročišćeni tekst 123/17), članka 3.,4. i 5. Odluke o upravljanju i raspolaganju
nekretninama u vlasništvu općine Primorski Dolac ("Službeni glasnik" Općine Primorski Dolac,
broj:22/19) i članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac ("Službeni glasnik", broj 07/21),
Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine,
donijelo je:
ODLUKU
o prodaji nekretnine označene kao
čest. zem. 4527 k.o. Primorski Dolac
Članak 1.
Općina Primorski Dolac prodat će nekretninu označene kao kat.čest.zem. 4527, k.o. Primorski
Dolac, upisane u zk.ul.1348 u površini od 107 m2, označenu Elaboratom procjene tržišne
vrijednosti građevinskog područja izrađenom od sudskog vještaka Kamel Shihabi d.i.a. stalnog
sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina.
Članak 2.
Nekretnina navedena u prethodnom članku nalazi se unutar granica građevinskog područja
naselja Primorski Dolac, igrađeni dio i za istu važe odredbe Izmjena Prostornog plana uređenja
Općine Primorski Dolac ("Službeni glasnik", broj: 07/06, 8/16) te u naravi predstavlja zemljište
na predjelu Stojaci.
Članak 3.
Utvrđuje se prometna vrijednost nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke, koja je ujedno i
početna cijena, u iznosu od 113,83 za 1 m2 zemljišta, sukladno procjeni stalnog sudskog
vještaka Kamel Shihabi u Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine, broj T.D.10/21 iz
travnja 2021. godine, odnosno u ukupnom iznosu od 12.179,81 kuna.

Članak 4.
Najpovoljniji ponuditelj za kupnju nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrdit će se po kriteriju
najviše ponuđene cijene.
Članak 5.
Ovlašćuje se Općinski načelnik na provedbu javnog natječaja prema uvjetima iz Odluke o
upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Primorski Dolac ("Službeni
glasnik" broj:22/19) i sklapanje Ugovora o kupnji nekretnine iz članka 1. ove Odluke u skladu s
uvjetima iz te Odluke za cijenu utvrđenu prema kriteriju iz članka 4. ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku", službenom
glasilu Općine Primorski Dolac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 300-01/22-01/01
URBROJ:2181-42-02-01-22-4
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i
123/17), Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Primorski Dolac
i članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj: 07/21) Općinsko vijeće
Općine Primorski Dolac na 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine donijelo je
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA OPĆINSKOM NAČELNIKU
ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA
U VLASNIŠTVU OPĆINE PRIMORSKI DOLAC
Članak 1.
Predmet prodaje je nekretnina u vlasništvu Općine Primorski Dolac označena kao čest.zem. 4527
k.o. Primorski Dolac, površine 107m2, upisane u zk.ul. 1348 k.o. Primorski Dolac, upisana u
Zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Kaštel Lukšić kojoj po
numeraciji upisa u katastarski operat odgovara kat.čest.4527, upisana u korist Općine Primorski
Dolac u posjedovni list 971.
Članak 2.
Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbi članka 50. Statuta
Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18,32/18) te odredbi članka 5. Odluke o
upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik
22/19) općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos
veći od 1.000.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos
manji od 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje
imovinom mora biti planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Ukoliko su raspolaganja veća od iznosa utvrđenih u prethodnom stavku o raspolaganjima
odlučuje Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac.
Članak 3.
Elaboratom o procjeni vrijednosti nekretnine, br. 10/2021 iz članka 1. ove Odluke izrađenom od
strane Kamel Shihabi, dipl.ing.arh, stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenitelja za
područje graditeljstva, procijenjena vrijednost nekretnine građevinskog zemljišta označeno kao
čest.zem. 4527/1 k. o. Primorski Dolac, površine 107m2 iznosi 113,83 HRK/m2
odnosno ukupno 12.179,81HRK ili 1.609,28€.
Članak 4.
Ovom Odlukom daje se ovlaštenje općinskom načelniku Općine Primorski Dolac za raspisivanje
natječaja nekretnine iz članka 1. ove Odluke. Početna prodajna cijena za predmetnu nekretninu iz
članka 1. ove Odluke u natječaju treba iznositi 113,83 kn/m2.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Primorski
Dolac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:363-02/22-01/02
URBROJ: 2181-42-02-01-22-2
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 26., članka 33. stavak 1., članka 34. stavak 1, članka 48. stavka 2. Zakona
o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 67/18., 110/18. i 32/20) i članka 32. Statuta
Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21) Općinsko vijeće na svojoj 07.
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, d o n o s i
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora na području Općine
Primorski Dolac
Članak 1.
Ovom Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Primorski Dolac (u daljem
tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje
komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačno korisnicima pružaju
usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Primorski Dolac, utvrđuju se
komunalne djelatnosti od lokalnog značaja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih
djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje tih djelatnosti na području Općine
Primorski Dolac.
Članak 2.
Na području Općine Primorski Dolac obavljaju se slijedeće zakonom propisane komunalne
djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:
1. održavanje nerazvrstanih cesta,
2. održavanje javnih zelenih površina,
3. održavanje groblja,
4. održavanje čistoće javnih površina,
5. održavanje javne rasvjete.
U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka može se osigurati i građenje
komunalne infrastrukture.
Što se podrazumijeva pod komunalnim djelatnostima iz točaka 1., 2., 3., 4., 5. stavka 1. ovog
članka propisano je Zakonom o komunalnom gospodarstvu (dalje u tekstu: ZKG).

Članak 3.
Na području Općine Primorski Dolac obavlja se slijedeća uslužna komunalna djelatnost:
1. komunalni linijski prijevoz putnika
Tvrtki Promet d.o.o. Split, Hercegovačka 20, Split, koja je u suvlasništvu Općine Primorski
Dolac povjerava se obavljanje djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika.
Odredbom članka 25. stavka 4. Zakona komunalnom gospodarstvu propisano je što se
podrazumijeva komunalnom djelatnosti iz prethodnog stavka.
Članak 4.
Osim komunalne djelatnosti iz članka 3. ove Odluke, od lokalnog je značenja za Općinu
Primorski Dolac i obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
1. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;
Pod dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom razumijeva se provođenje obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i
glodavaca.
2. sanacija divljih odlagališta;
Pod sanacijom divljih odlagališta razumijeva se prikupljanje komunalnog otpada sa divljih
odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i
zatvaranje divljeg odlagališta.
Članak 5.
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime jedinice lokalne samouprave
sklapa općinski načelnik.
Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:
1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor
2. vrijeme na koje se sklapa ugovor
3. vrstu i opseg komunalnih usluga
4. način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga
5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Postupak odabira pravne ili fizičke osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju
obavljanja komunalnih djelatnosti, te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se
prema propisima o javnoj nabavi, odnosno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi
(„Službeni glasnik“, broj 43/19).
Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti članka 2. i 4. ove Odluke može se
zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima koje se
mogu obavljati na temelju pisanog ugovora na području Općine Primorski Dolac („Službeni
glasnik“ broj 15/14.).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-02/20-01/03
URBROJ:2181-42-02-01-22-23
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21), Općinsko
vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 7. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine donijelo
je
ODLUKU
o davanju naknadne suglasnosti na sklapanje Dodatka br. IV. i V.
Ugovora o nabavi radova izgradnje dječjeg vrtića i jaslica
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se naknadna suglasnost općinskom načelniku Općine Primorski Dolac Jošku
Dujmoviću na sklapanje Dodatka br. IV. i V. Ugovora o nabavi radova izgradnje dječjeg vrtića i
jaslica u ime Općine Primorski Dolac sa trgovačkim društvom “MAPA-3” d.o.o. Šibenik.
Članak 2.
Dodatak broj IV. i V. Ugovora iz članka 1. ove Odluke odnosi se provedeni postupak javne nabave
male vrijednosti, EV 11/20.
Projekt je sufinanciran sredstvima EU fondova sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima
sklopljenom između Općine Primorski Dolac i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Primorski
Dolac.
PREDSJEDNIK
Mario Mišković

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:940-01/22-01/01
URBROJ:2181-42-02-01-22-2
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022. godine
Na temelju članka 35. 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. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 32. Statuta Općine Primorski
Dolac („Službeni glasnik“, broj 07/21) Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na 7. sjednici
održanoj 31. ožujka 2022. donijelo je
ODLUKU
o prihvaćanju darovanja nekretnine k.č.br. *459 k.o. Primorski Dolac
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Primorski Dolac prima na dar od darovatelja Župni ured Sv. Ante iz
Primorskog Doca, Bakovići 66, 21227 Primorski Dolac, nekretninu upisanu u zemljišnim
knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnog odjela Kaštel Lukšić u zk.ul.br. 133,
oznake k.č.br. *459 u k.o. Primorski Dolac, ukupne površine 71,76 m2.
Članak 2.
Procijenjena vrijednost nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrđena je Elaboratom procjene
tržišne vrijednosti zgrade, broj T.D. 05/22 izrađenom od trgovačkog društva „KRAK“ d.o.o.
Šibenik.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Primorski Dolac na potpisivanje Ugovora o darovanju
nekretnine iz članka 1. ove Odluke.
Tekst Ugovora o darovanju nekretnine sastavni je dio ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK
Mario Mišković

ŽUPNI URED SV.ANTE, Bakovići 66, 21227 Primorski Dolac, OIB: 58385440993,
zastupan po župniku Fra Filip Čogelja (u daljnjem tekstu: Darovatelj), s jedne strane
i
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac, OIB:
90811277065, koju zastupa općinski načelnik Joško Dujmović, ing.građ., (u daljnjem tekstu:
Obdarenik), s druge strane
zaključili su
UGOVOR O DAROVANJU NEKRETNINE
Članak 1.
Darovatelj kao vlasnik nekretnine daruje Obdareniku nekretninu upisanu u zemljišnim
knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižnog odjela Kaštel Lukšić u zk.ul.br. 133,
oznake k.č.br. *459 u k.o. Primorski Dolac, ukupne površine 71,76 m2, u naravi konoba.
Članak 2.
Obdarenik učinjeno darovanje prihvaća u cijelosti sa zahvalnošću.
Članak 3.
Darovatelj ovlašćuje Obdarenika da bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja može u
zemljišnim i drugim javnim knjigama ishoditi uknjižbu prava vlasništva na darovanoj
nekretnini na ime i kao vlasništvo Obdarenika.
Članak 4.
Darovatelj jamči Obdareniku da je darovana nekretnina njegovo isključivo vlasništvo te da
nije opterećena nikakvim upisanim ili neupisanim teretima.
Članak 5.
Vrijednost darovane nekretnine ugovorne strane naznačuju iznosom od _____ kuna (slovima:
________ kuna).
Članak 6.
Troškove u svezi zemljišnoknjižne provedbe ovog Ugovora kao i druge troškove snosi
Obdarenik.
Članak 7.
U znak prihvaćanja prava i obveza ugovorne strane potpisuju ovaj Ugovor.

Članak 8.
Ovaj Ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih 1 (jedan) ostaje javnom
bilježniku, a svakoj ugovornoj strani pripadaju po 2 (dva) primjerka i po 2 (dvije) ovjerene
preslike.

KLASA: 940-01/22-01/01
URBROJ: 2181-42-02-01-22-3
Primorski Dolac, 31. ožujka 2022.

Za Darovatelja:
Fra Filip Čogelja

Za Obdarenika:
Općinski načelnik
Joško Dujmović, ing.građ.

OBRAZLOŽENJE
Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac, podnijela je Župnom
uredu Sv. Ante, Bakovići 66, 212277 Primorski Dolac dana 01. veljače 2022. godine zahtjev
za darovanje nekretnine u vlasništvu Župnog Ureda Sv. Ante, označene u zk.ul.br. 133 kao
k.č.br. 459 u k.o. Primorski Dolac, u naravi konoba, koja se ne koristi, da daruje nekretninu za
dobrobit općine i drugih korisnika nekretnine sa svrhom „Uređenja etno i tematske kuće u
Primorskom Docu“.
Slijedom navedenog, upućuje se Općinskom vijeću Općine Primorski Dolac na donošenje
Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine k.č.br. 459 u k.o. Primorski Dolac, u predloženom
tekstu.
Općinski načelnik
Joško Dujmović, ing.građ.

