KLASA: 023-01/22-01/3
URBROJ: 2182-02-01-22-1
Primošten, 15.srpnja 2022. godine
VIJEĆNICE I VIJEĆNICI
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN
-prema dostavnoj naredbi-

PREDMET: Poziv za 8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten
- dostavlja se
Na temelju članka 87. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj,
144/12,121/16, 98/19, 42/20,144/20, 37/21) te članka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten« broj: 1/21) pozivate se na 8.redovnu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana
20.srpnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 11,00 sati
u prostorijama Općine Primošten
(Sv. Josipa 7, Primošten)
Za sjednicu predlažem sljedeći:
DNEVNI

RED

Predložena dopuna dnevnog reda:
Verifikacija Zapisnika sa 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća
1.Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Aurora
2.Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ugostiteljsko turističke zone Huljerat -Bajina Draga T3
3. Prijedlog odluke o davanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika koji će utvrđivati
nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje Općine
Primošten

4.Prijedlog Zaključka o donošenju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o
radu Dječjeg vrtića Općine Primošten
5.Prijedlog Zaključka o donošenu prethodne suglasnosti na izmjenu i dopunu Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Općine Primošten
6.Prijedlog odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten
7.Prijedlog Zaključka o donošenju suglasnosti na Odluku o upisu djece za 2022/2023.Dječjeg
vrtića općine Primošten
8.Prijedlog Odluke o odstupanju broja parkirališnih mjesta za gradski hotel u Ulici bana
Josipa Jelačića 17, 22 202 Primošten
9.Prijedlog odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja -oprema za visoko tlačni
perač
10.Prijedlog Zaključka o primanju na znanje godišnjeg financijskog izvješća za 2021.godinu
za Bucavac d.o.o.
11.Prijedlog Zaključka o davanju na znanje Općinskom vijeću Odluke o davanju suglasnosti
na VII. Izmjene i dopune Pravilnika o radu komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o. , te Odluke
o davanju suglasnosti skupštine društva na VII. Izmjene i dopune pravilnika o radu Bucavca
d.o.o.
12.Prijedlog Zaključka o davanju na znanje Općinskom vijeću Odluke o davanju suglasnosti
na VIII. Izmjene i dopune Pravilnika o radu komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o. (osnovica
za obračun) plaće zaposlenika Bucavac d.o.o.
13.Prijedlog Zaključka o davanju na znanje Općinskom vijeću Odluke odavanju suglasnosti
Izmjenu i dopunu Pravilnika o Organizacijskoj strukturi i sistematizaciju radnih mjesta
Bucavac d.o.o.
14.Prijedlog Zaključka primanju na znanje financijskog izvješća neovisnog revizora za 2021.
godinu za Primošten odvodnju d.o.o.
15.Prijedlog Zaključka o davanju na znanje da je sklopljen Ugovor o zakupu poslovnog
prostora između Općine Primošten i Ordinacije opće medicine Anite Vladović dr. med.
16. Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti za financiranje svečanog ručka povodom
obilježavanja blagdana gospe od Loreta i dana Općine Primoštene
17.Izvješće o radu načelnika Općine Primošten od 1. siječnja do 30.lipnja 2022. godine.
18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o naknada za javne površine
19. Zamolba za sufinanciranje školskih uđbenika
20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanu povećanja koeficijenta za plaće DVD-a Primošten
21. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg financijskog izvješća za Dječji vrtić
Općine Primošten
22. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg financijskog izvještaja Narodne
knjižnice i čitaonice dr. Ante Starčević
23.Prijedlog odluke o povećanju osnovice za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića Općine
Primošten u iznosu od 5%
24.Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju dijela čes. zem. 2067 k.o Primošten i
dijela čes.zem.2068 k.o. Primošten (Nova Riva)
25.Primanje na znanje Odluke o ukidanju Odluke o izuzimanju od sudjelovanja i postupanja
u predmetima i postupcima s Trgovačkim društvom „Prima Centar“ d.o.o. od 2.ožujka 2020.
godine ;KLASA: 008-04/20-02/1,URBROJ:2182/02-02-20-1.
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