STANJE NA DAN:

RBR.

VRSTA
UGOVORA

DATUM
SKLAPANJA

1.

Izvansudska
nagodba

13. siječnja

2.

Ugovor o nabavi
radova uređenja
i usluga
prijevoza

22. siječnja
2015. godine

3.

Ugovor o nabavi
redovitih radova
uređenja
primoštenskih
plaža

22. siječnja
2015. godine

5.

Sporazum radi
osiguranja
novčane
tražbine
zasnivanjem
založnog prava

03. veljače

6.

Ugovor o
sufinanciranju
izgradnje
objektacjevovod Auto
kamp i Huljerat

10. veljače

IZNOS BEZ PDV-A

IZNOS S PDVOM

RAZDOBLJE NA
KOJE JE
SKLOPLJEN

SUBJEKT S
KOJIM JE
SKLOPLJEN

DATUM
IZVRŠENJA

PLAĆANJE IZ
PRORAČUNA
JEDINICE
(DA ili NE)

jednokratno
po sklapanju

DA

DRUGI IZVOR
FINANCIRANJA,
AKO NIJE
PRORAČUN
JEDINICE

5.000,00

5.000,00 kn

jednokratno

Boro Rajić i
Tomislav
Kasalo,
odvjetnici

230.000,00 kuna

287.500,00
kuna

Do završetka
radova najkasnije
do 01. svibnja
2015. godine

TOME
TRANSKOP

najkasnije 60
dana od
ispostavljanja
fakture

DA

117.990,00 kuna

147.487,50
kuna

Do završetka
radova najkasnije
do 01. svibnja
2015. godine

TOME
TRANSKOP

najkasnije 60
dana od
ispostavljanja
fakture

DA

36.607,20 kn

36.607,20 kn

Od 01. listopada
2015. godine do
01. listopada
2016. godine

Ante Gracin

01. listopada
2016. godine

NE

Ante Gracin

ukupna vrijednost
radova: 433.625,19

542.031,48

Danom sklapanja
Ugovora

Vodovod i
odvodnja d.o.o.

Danom
sklapanja
Ugovora

DA/djelomično

Vodovod i
odvodnja d.o.o.

7.

Sporazum o
financiranju
građenja
cjevovoda Auto kamp i
Huljerat

10. veljače

ukupna vrijednost
radova:433.625,19

542.031,48

01. lipnja 2015.

Primošten d.d.

Danom
sklapanja
Ugovora

DA/djelomično

8.

Ugovor o
održavanju
postojeće i
nabavci nove
inf. opreme za
2015.

13. veljače

19.792,80 kn

24.741,00 kn

31.12.2015.

Disk d.o.o.

Danom
sklapanja
Ugovora

DA

9.

Ugovor o nabavi
usluga bagerom
i kamionom za
temeljne stope
prometnih
portala u
Primoštenu

16. veljače

22.500,00kuna

28.125,00 kuna

po završetku
radova

TOME
TRANSKOP

u roku pd 30
od dana
ispostave
fakture

DA

10.

Ugovor o
povjeravanju
poslova kom
poduzeću
Bucavac…

16. veljače

Mjesečno po
obračunu

Mjesečno po
obračunu

31.12.2015.

Komunalno
poduzeće
Bucavac

tijekom 2015.

DA

11.

Ugovor o nabavi
usluge prijevoza
putokaznog
portala

16. veljače
2015. godine

10.900,00

13.625,00 kn

16. veljače 2015.
godine

Prijevoznik
"Gracin
Transport"

jednokratno
po sklapanju

DA

12.

Ugovor o
stipendiranju

800,00 kn mjesečno

800,00 kn
mjesečno

1 godina od
sklapanja + isplata
i za mjesec
siječanj

Ana Mikelin
Opara

mjesečno za
vrijeme
važenja
ugovora

DA

18. veljače

Primošten d.d.

13.

Sporazum radi
osiguranja
novčane
tražbine
zasnivanjem
založnog prava

14.

Ugovor o
provedbi
poslova
obvezatne
preventivne d, d
i d na području
Općine
Primošten za
2015. godinu

25. veljače

16.710,00 kn

15.

Ugovor o nabavi
izrade,
dopremanju i
ugradnji inox
ograda i
rukohvata na
stepenicama za
prilaz plažama

25. veljače

16.

Sporazum o
zajedničkom
financiranju za
2015. godinu

26. veljače
2015. godine

17.

Ugovor o
prihvaćanju
Programa
čišćenja javnih i
zelenih površina
Komunalnog
poduzeća
"Bucavac"

20. veljače

26. veljače
2015. godine

01.07.2017.

Munira Mujakić

Isplata u tri
godine po tri
rate

NE

20.887,50

31.12.2015.

Zagrebačko
ekološki
tijekom 2015.
sanitacijski
godine
higijenski servis
d.o.o.

DA

91.520,00 kn

114.400,00

30 dana od dana
sklapanja

Inox bramar
d.o.o.

30 dana od
ispostavljanja
fakture

DA

100.000,00 kn

100.000,00
kuna

31.12.2015.

Šibenskokninska
županija

Prema dostavi
okončane
situacije

NE

Najkasnije 8
dana po
Bucavac d.o.o. ispostavljenim
mjesečnim
računima

DA

48.310,40 kn

max 40.986,66 kn

48.310,40 kn

max 40.986,00
kn

Za cijelu tekuću
godinu

Munira Mujakić

Šibensko-kninska
županija

18.

Ugovor o
stipendiranju

27. veljače
2015.

300,00 kuna
mjesečno

300,00 kuna
mjesečno

12 mjeseci,
uključujući siječanj
2015. godine do
prosinca 2015.
godine

19.

Ugovor o
nabavci
uredskog
materijala za
potrebe OP za
2015. godinu

27. veljače

max 69.900,00

max 69.000,00
kn

12 mjeseci od
dana sklapanja

20.

Ugovor o nabavi
signalizacije za
2015. godinu

27. veljače

23.100,00

23.100,00 kn

Danom sklapanja
Ugovora

Signalizacija
d.o.o.

Najkasnije 60
dana od
ispostave
fakture

Ugovor

21.

Aneks Ugovora
o zakupu javne
površine

27. veljače

3.025,00 kuna
mjesečno

3.025,00 kuna
mjesečno

Danom sklapanja
Ugovora

"TISAK"
trgovačko d.d.

mjesečno od
sklapnja

NE

"TISAK" d.d.

22.

Ugovor o
zakupu
poslovnog
prostora + Anex

01. ožujka
2015. + 27.
svibnja 2015.

510 EUR mjesečno

01. rujna 2015.

Ivna d.o.o.

mjesečno od
sklapnja

NE

Ivna d.o.o.

23.

Aneks ugovora
o korištenju
društvenih
prostorija
Općine
Primošten od
30. rujna 2014.
godine

10. ožujka
2015. godine

100,00 kuna
mjesečno

Danom sklapanja
Ugovora

U.S.Š. "Šibenik

mjesečno od
sklapanja

NE

U.S.Š. "Šibenik"

neposredno po
sklapanju

Žito d.o.o.

NE

Žito d.o.o.

neposredno po
sklapanju

Živko Žaja

NE

Živko Žaja

24.

25.

Anex Ugovor o
kupoprodaji
nekretnine
Ugovor o
kupoprodaji
nekretnine

100,00 kuna
mjesečno

25. ožujka

25. ožujka

148.200,00 kuna

148.200,00
kuna

Estela Perkov

Ispostavom
potvrde o
završenoj
tekućoj godini
školovanja

Papirus grupa izvršava se po
d.o.o.
potrebi

najkasnije do
15. srpnja

DA

26.

Ugovor o
dodatnoj nabavi
u svezi
pneumatskih
stupova u
Primoštenu

20. travnja

32.865,00

neposredno po
sklapanju

27.

Ugovor o javnim
radovima

24. travnja
2015. godine

921.000,00 kuna

1.151.250,00
kuna

neposredno po
sklapanju

28.

Ugovor o
izgradnji nove
javne rasvjete

29. travnja
2015. godine

123.655,00 kuna

154.568,75
kuna

neposredno po
sklapanju

29.

Ugovor o javnim
radovima

4. svibnja

30.

Ugovor o izradi
idejnog projekta
za prikupljanje
posebnih uvjeta
te glavnog i
izvedbenog
projekta
zaštitnih
pomorskih
građevina na
lokaciji uvale
kraj poluotoka
Raduča

08. svibnja
2015. godine

450.050,80 kuna

50.000,00 kuna

562.563,50
kuna

Danom sklapanja
Ugovora

odmah po
62.500,00 kuna
sklapanju Ugovora

Gesig Hrvatska
d.o.o.

neposredno
po sklapanju

najkasnije 60
dana od
"Sarađen" d.o.o.
ispostavljanja
fakture
najkasnije 30
dana od
"Marzes" d.o.o.
ispostavljanja
fakture

DA

DA

DA

"Edel Sport"
d.o.o.

Najkasnije u
roku od 30
dana od
zaprimljene
ovjerene
okončane
situacije

DA

"Obala" d.o.o.

najkasnije 60
dana od
ispostavljanja
fakture

DA

Gesig Hrvatska
d.o.o.

31.

Ugovor o
produkciji
promotivnog
videa

12.svibnja
2015. godine

32.

Ugovor o nabavi
vanjskog
videonadzora za
Zagrebačku
ulicu, Ulaz u
Primošten s
13. svibnja
Linkom prema 2015. godine
zgradi Općine te
Informatičkom
rekonstrukcijom
mreže u zgradi
Općine

33.

Ugovor o nabavi
zatvarača
parkirališta

34.

Ugovor o
davanju
kapitalne
pomoći za
radove gradnje
vodovodnog
cjevovoda te
uređenja
prometnice u
Ulici Porat u
Primoštenu

25.000,00 kuna

31.1685,00 kuna

13. svibnja

09. lipnja

329.140,00 kuna

25.000,00 kuna

UNIMEDIA
udruga za
neposredno
promicanje
po sklapanju
audiovizualne i
scenske kulture

DA

50% iznosa
danom
potpisivanja
Ugovora a
50%
najkasnije 30
dana od
primopredaje
prateće
dokumentacij
e

DA

30 dana od
Favis Samobor
ispostavljanja
d.o.o.
fakture

DA

najkasnije 30
dana od
zaprimanja
Danom sklapanja
Primošten
doznake po
Ugovora
Odvodnja d.o.o.
završetku
predmetnih
radova

DA

po završetku
kampanje

38.960,00 kuna

7 kalendarskih
dana od dana
sklapanja Ugovora

21.000,00 +
750,00

30 dana od
ispostavljanja
fakture

411.425,00
kuna

Uslužni obrt
"MTI-SAT", vl.
Milan Ćuka

Primošten
Odvodnja d.o.o.

35.

Ugovor o
Cijena utvrđena
sanaciji asfalta
15. lipnja 2015.
prema
na području
godine
troškovniku/ponudi
Općine
izvođača
Primošten

36.

Ugovor o izradi
dopremi i
postavi kamena
u svrhu
15. lipnja 2015.
dovršetka
godine
uređenja Ul.
Sv. Jurja u
Primoštenu

37.

Anex ugovora o
uređenju
odvojka "Put
Glavičice"
dekorativnim
betonom

19. lipnja
2015.

38.

Ugovor o nabavi
radova
popravka
opločenja
obalnog zida u
Primoštenu

03. srpnja
2015. godine

39.

Ugovor o
zajedničkom
financiranju
promocije
Općine
Primošten i
destinacije na
Z1 tv-u za
sezonu 2015.
godine

06. srpnja
2015. godine

zaključno s danom
31. prosinca 2015.
godine

38.823,90 kn

30 dana od
ispostavljanja
fakture

70.604,00 kuna

88.255,00 kuna

neposredno po
sklapanju

20.568,30 kn

25.710,38 kn

30 dana od da
zaprimljene
situacije

31.059,12 kn

25.000,00 kn

25.000,00 kn

30 dana od
ispostavljanja
fakture

DA

"JADRANKAME 30 dana od
N KAŠTELA" ispostavljanja
d.o.o.
fakture

DA

Plaćanje u tri
jednake rate
po 23.300,00
kuna

DA

"JADRANKAME 30 dana od
N KAŠTELA" ispostavljanja
d.o.o.
fakture

DA

SARAĐEN
d.o.o.

"Cosmic
Commerce"
d.o.o.

avansno plaćanje
danom sklapanja
T.Z. "Primošten"
Ugovora 50% od
ukupnog iznosa

Danom
sklapanja
Ugovora

DA/djelomično

T:Z:
"PRIMOŠTEN"

40.

Ugovor o nabavi
vanjskog
videonadzora za
07. srpnja
ul. Mala Raduča
2015. godine
u Primoštenu
prema zgradi
"TRN"

41.

Ugovor o nabavi
radova
proširenja
postojećeg i
izradi dijela
novog puta od
maigstrale do
Vrha Gaja

09. srpnja
2015. godine

42.

Sporazum o
zajedničkom
financiranju
promocije
Općine
Primošten
snimanjem tv
reportaže

10. srpnja
2015. godine

43.

Ugovor o
korištenju javne
površine

44.

Anex Ugovora o
nabavi
signalizacije

45.

Ugovor o
izgradnji
rasvjete
nogometnog
igrališta

11. kolovoza
2015. godine

52.939,00 kuna

46.

Anex II.
Ugovora

01. rujna 2015.
godine

600.00 EUR
mjesečno

25.000,00 kn

50% u roku od 3
dana, a 50%
najkasnije 30 dana
od primopredaje
sustava nadzora

107.250,00
kuna

Trideset dana od
dana sklapanja
ugovora

1380 eur

1380 eur

avansno plaćanje
danom sklapanja
Ugovora

13. srpnja
2015. godine

2.500,00 kuna

2.500,00 kuna

Od 6. srpnja do 30
rujna 2015. godine

30. srpnja

28.300,00 kn

35.375,00 kn

20.000,00 kuna

85.800,00 kuna

Uslužni obrt
"MTI-SAT"

30 dana od
ispostavljanja
fakture

DA

"Tome
Transkop"

Najkasnije
trideset dana
od dana
ispostave
fakture

DA

avansno
plačanje na
TZ "Primošten"
dan sklapanja
Ugovora

DA

TZ "PRIMOŠTEN"

Obrt Belinda

Uplata cijelog
iznosa
unaprijed

NE

Obrt Belinda

Signalizacija
d.o.o.

jednokratno
po sklapanju

DA

najkasnije u
roku od 30
na rok od 20
66.173,75 kuna
"Marzes" d.o.o. dana od dana
kalendarskih dana
ispostavljanja
fakture

DA

600,00 EUR
mjesečno

Najkasnije do 01.
ožujka 2020.
godine

Ivna d.o.o.

mjesečno od
sklapanja

NE

Ivna d.o.o.

47.

Anex Ugovora o
kupoprodaji
02. rujna 2015.
nekretnine

48.

Ugovor o izradi
04. rujna 2015.
elaborata zaštite
godine
okoliša

49.

Anex Ugovora o
povjeravanju
komunalnih
poslova
11. rujna 2015.
održavanja
godine
javne rasvjete
na području
Općine
Pirmošten

50.

51.

Ugovor o
zakupu dijela
nekretnine u
privatnom
vlasništvu

23. rujna 2015.
godine

Ugovor o nabavi
usluga
arheološkog
pregleda na
području
11. rujna 2015.
planirane
godine
izgradnje
spomenika
Gospe od
Loreta

371.700,00 kuna

20.000,00 kuna

220,00 Eur

4.000,00 kuna

Pola iznosa do 31.
siječnja 2015.
371.700,00 kn
godine, a druga
polovica iznosa do
31. prosinca 2016.

20.000,00 kuna

danom
potpisivanja
ugovora

Pola iznosa
do 31.
siječnja 2015.
a druga
polovica
iznosa do 31.
prosinca
2016. godine

DA

najkasnije 15
dana od
primitka
Institut IGH d.d.
ovjerene
okončane
situacije

DA

Neposredno
po sklapanju

DA

Živana Klarica

neposredno po
sklapanju

"Marzes" d.o.o.

220,00 Eur

Ugovor je
sklopljen na 10
godina

Srećko
Belamarić

5.000,00 kuna

dan sklapanja
ugovora

"Neir" d.o.o.

NE

Šest radnih
dana od dana
sklapanja
ovog Ugovora

DA

Srećko Belamarić

52.

53.

54.

Ugovor za
izradu Opisa i
prikaza zahvata
u prostoru za
građevinu
30. rujna 2015.
Reciklažno
godine
dvorište u
Primoštenu na
dijelu k.č.z.
16818/1 k.o.
Primošten
Ugovor o
korištenju
društvenih
prostorija
Općine
Primošten
Ugovor o
pružanju
promidžbenih
usluga

01. listopada
2015 godine

01. listopada
2015 godine

25.500,00 kuna

31.875,00 kuna

Danom sklapanja
Ugovora

"Vit-projekt"
d.o.o.

Petnaest
radnih dana
od dana
sklapanja
Ugovora

500,00 kuna
mjesečno

500,00 kuna
mjesečno

Od 01. listopada
2015. godine do
30. travnja 2012.
godine

Udruga "Za
sport" grada
Šibenika

Neposredno
po sklapanju

NE

12.000,00 kuna

1.000,00 kuna
+ PDV
mjesečno

Od 01. listopada
2015 godine do
30. rujna 2016.
godine

Median - obrt za
grafičko
neposredno
oblikovanje i
po sklapanju
marketing

DA

DA

DA

55.

Ugovor o javnim
radovima

09. listopada
2015. godine

649.345,00 kuna

811.681,25
kuna

Po sklapanju
Ugovora

"Neir" d.o.o.

120
kalendarskih
dana od dana
sklapanja
Ugovora

56.

Ugovor o
umjetničkom
djelu izrade kipa
u polistirenu za
spomenik
"Gospe od
Loreta" u
naravnoj veličini

15. listopada
2015.

350.000,00 kuna

403.574,52
kuna

Danom
obostranog
potpisa Ugovora

Mozaičar Milun
Garčević

15. veljače
2016. godine

DA

Udruga "Za sport"
grada Šibenika

57.

Ugovor o
korištenju
društvenih
prostorija
Općine
Primošten

58.

Sporazum o
reguliranju
međusobnih
prava i obveza
stranaka u
odnosu na
potraživanje
Gradnje Sabljić
prema društvu
Cestar d.o.o.

16. listopada
2015. godine

59.

Anex II.
Kupoprodajnog
ugovora

22. listopad
2015. godine

60.

Ugovor o javnim
radovima

23. listopada
2015. godine

61.

15. listopada
2015.

Ugovor o izradi
projektne
dokumentacije 02. studenog
za
2015. godine
ishođenjegrađev
inske dozvole

500,00 kuna
mjesečno

308.719,49 kn

Od 15.
listopada
Udruga "Stars"
2015. godine
Šibenik
do 30. svibnja
2016. godine

NE

Udruga "Stars"

"GRADNJA
najkasnije 8
najkasnije 8 dana SABLJIĆ" obrt
dana od dana
308.719,49 kn od dana sklapanja
za
sklapanja
Sporazuma
građevinarstvo i
sporazuma
prijevoz

NE

"Cestar" d.o.o.

NE

Luka Ćurko i Ivana
Barić Ćurko
kreditom po
dobivanju
suglasnosti Vlade
RH

500,00 kuna
mjesečno

danom
potpisivanja
ugovora

neposredno po
sklapanju

1.475,280,00 kn

1.844.100,00
kuna

157.750,00
kuna

Luka Ćurko i
Ivana Barić
Ćurko

Neposredno
po sklapanju

najkasnije u roku
"Sanit gradnja"
od sedam dana od
d.o.o.
sklapanja Ugovora

Šest mjeseci
od dana
sklapanja
Ugovora

NE

Za glavne projekte
45 radnih dana od
ishođenja
posebnih uvjeta a
za izvedbene
projekte 20 radnih
dana od ishođenja
građevinske
dozvole

Za glavne
projekte 45
radnih dana
od ishođenja
posebnih
uvjeta a za
izvedbene
projekte 20
radnih dana
od ishođenja
građevinske
dozvole

DA

"Kapov" d.o.o.

62.

Ugovor o nabavi
stručnog
nadzora na
radovima I Faze
radova Spomenika
Gospe od
Loreta
/građevinski
radovi, vodovod
i odvodnja te
električne
instalacije

63.

Ugovor o nabavi
stručnog
nadzora na
radovima
rekonstrukcije i
gradnje
preostalog dijela
partera Trga
Don Ive Šarića
u Primoštenu

64.

Ugovor o nabavi
usluga
koordinatora
ZNR

16. studenog
2015. godine

65.

Ugovor o
zajedničkom
financiranju
radova na
"Gomili na
Garbini" iza vile
Fenč

16. studenog
2015. godine

05. studenog
2015.godine

05. studenog
2015.godine

20.000,00 kuna

60.000,00 kuna

1.000,00 kuna

70.000,00 kuna

25.000,00 kuna

75.000,00 kuna

1.250,00 kuna

Danom sklapanja
Ugovora

Danom sklapanja
Ugovora

danom
potpisivanja
ugovora

Danom sklapanja
70.000,00 kuna
Ugovora

"Stina
Šibenik"d.o.o.

Najkasnije
120
kalendarskih
dana od dana
sklapanja
Ugovora

DA

"Stina
Šibenik"d.o.o.

Najkasnije
180
kalendarskih
dana od dana
sklapanja
Ugovora

DA

"Elektro Ing"
d.o.o. za
najkasnije 60
projektiranje i
dana od
montažu
ispostavljanje
elektroinstalacij
fakture
a

DA

Najkasnije do
"Bucavac"d.o.o.
početka nove
"Primošten
turističke
odvodnja"d.o.
sezone

NE

"Bucavac"d.o.o.
"Primošten
odvodnja" d.o.o.

66.

Ugovor o
zakupu
skladišnog
prostora

67.

Ugovor o nabavi
10.800 tona
tucanika

20. studenog
2015. godine

194.400,00 kuna

243.000,00
kuna

danom
potpisivanja
ugovora

68.

Anex Ugovora o
nastavku
sanacije šetnice
na predjelu
poluotoka
"Velika Raduča"
u Primoštenu

20. studenog
2015. godine

173.204,40 kuna

206.515,50
kuna

danom
potpisivanja
ugovora

69.

Ugovor o nabavi
stručnog
nadzora na
radovima
rekonstrukcije i
gradnje partera
u Ulici bana
Josipa Jelačića
u Primoštenu

70.

Dodatak
Ugovoru br. 6 o
postavi sustava
komercijalnih
city light vitrina
na području
Općine
Primošten

18. studenog
2015. godine

78.137,50 kuna

24. studenog
2015. godine

19.000,00 kuna

25. studenog
2015. godine

Od 01.01.2015. g.
fakturirano je
1.400,00 EUR za
sedam CL vitrina,
od 20.11.2015.g
fakturirano je
1.000,00 EUR za
pet CL vitrina

78.137,50 kuna

danom
potpisivanja
ugovora

16 mjeseci od
dana
"Fadalti" d.o.o.
sklapanja
Ugovora

NE

"Konjuška"
d.o.o.

najkasnije u
roku od 30
dana od dana
ispostavljanja
fakture

DA

"Stina
Šibenik"d.o.o.

Danom
potpisivanja
ugovora

DA

Danom sklapanja
Ugovora

"Stina
Šibenik"d.o.o.

Najkasnije
180
kalendarskih
dana od dana
sklapanja
Ugovora

DA

Danom sklapanja
Ugovora

Europlakat
d.o.o.

Danom
sklapanja
Ugovora

NE

23.750,00 kuna

"Fadalti" d.o.o.

Europlakat d.o.o.

Visina naknade
određuje se u
postotku od
ukupnog iznosa koji
bude ugovoren
između
nalogodavca i i
infrastrukturnog
operatera u iznosu
koji ne uključuje
PDV

Danom
Danom sklapanja Odvjetnica Katja
potpisivanja
Ugovora
Jajaš
ugovora

71.

Ugovor o
zastupanju

18. prosinca
2015. godine

72.

Ugovor o
pružanju usluga
cateringa

10. prosinca
2015. godine

72.000,00 kuna

Danom sklapanja
90.000,00 kuna
Ugovora

73.

Ugovor o
namjenskom
zajmu

21. prosinca
2015. godine

121.978,38 kn

74.

Dodatak
Ugovoru o
kupoprodaji Br.
3

30. prosinca
2015. godine

75.

Ugovor o nabavi
rasvjetnih
stupova visine
od 5,6 m

30. prosinca
2015. godine

76.

Aneks Ugovora
o korištenju
sustava
Pazigrad

30. prosinca
2015. godine

DA

najkasnije 30
dana od
ispostavljanja
fakture

DA

121.978,38 kn

Športsko
Danom sklapanja
21. prosinca
društvo "Lignja"
Ugovora
2018. godine
Primošten

DA

423.864,00 eur

423.864,00 eur

Danom sklapanja
Ugovora

Danom
potpisivanja
ugovora

NE

129,960,00 kuna

162.450,00
kuna

Danom
potpisivanja
ugovora

DA

Od 30.12.2015. do
01. siječnja
01. siječnja 2015. Ri-ing net d.o.o.
2016. godine
godine

DA

T.O. "Arkada"

"Abisal" d.o.o.

Danom sklapanja
Tvornica
Ugovora
rasvjete "Dekor"

"Abisal" d.o.o.

77.

Sporazum o
suradnji
prigodom
domjenka uoči
predstojećih
blagdana
Božića i Nove
2016. godine

78.

Ugovor o
davanju
kapitalne
pomoći za
radove gradnje
vodovodne
mreže u Ulici
bana Josipa
Jelačića

79.

Ugovor o izradi
strategije
razvoja Općine
Primošten

80.

11. prosinca
2015. godine

203.110,00 kuna

za vremenski
period od
2015. godine
do 2020.
godine

Ugovor o
Kraj 2015. i
nabavku lož ulja početak 2016.

69.900,00 kuna

26.040,00 kuna

19. prosinca 2015. J&S Mediteran 20. prosinca
godine
AURORA KLUB 2015. godine

NE

TZ "PRIMOŠTEN",
KOM. PODUZEĆE
"BUCAVAC"d.o.o.,
"PRIMOŠTEN
ODVODNJA"d.o.o. te
Narodna knjižnica i
čitaonica "DR: ANTE
STARČEVIĆ 1912." i
Dječji vrtić Općine
Primošten

najkasnije 30
dana od
zaprimanja
Primošten
doznake po
odvodnja d.o.o.
završetku
predmetnih
radova

NE

Primošten
odvodnja d.o.o.

UHY
savjetovanje
d.o.o.

Plaćanje u tri
jednake rate
po 23.300,00
kuna

DA

"Tromilja
Benzin"

najkasnije 30
dana od
primitka
ispostavljenog
računa

DA

253.887,50
kuna

danom
potpisivanja
ugovora

87.375,00 kuna

dan sklapanja
ugovora

32.550,00 kuna

dan sklapanja
ugovora

