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OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
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Na temelju članka 30. stavak 5. Pravilnika o provedbi mjere 07 «Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima» (NN 48/2018) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014-2020). i članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“
broj 06/18), Načelnik Općine Primorski Dolac na 52. kolegiju održanom dana 25. srpnja
2018. godine utvrđuje
-Prijedlog aktaODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt
DJEČJE IGRALIŠTE U PRIMORSKOM DOLCU
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac donosi Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja
na području Općine Primorski Dolac unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike hrvatske za razdoblje 2014.2020. godine za projekt Dječje igralište u Primorskom Dolcu.
Članak 2.
Ova odluka donosi se temeljem dokumenta Opis projekta koji je Prilog uz suglasnost
predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar mjere 7
«Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima» iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i čini sastavni dio ove Odluke a dokument
sadrži podatke o:
-

nazivu projekta
korisniku projekta
opisu projekta
društvenoj opravdanosti projekta
povezanosti djelatnosti udruge/vjerske zajednice s projektom i dokaz da je
humanitarna/društvena djelatnost udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno
stanovništvo
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financijskim kapacitetima korisnika
ljudskim kapacitetima korisnika
načinu održavanja i upravljanja projektom
ostvarivanju neto prihoda
usklađenosti projekta sa strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave ili s
lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a i

Izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim
skupinama
Članak 3.
Odluka o suglasnosti Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac za provedbu ulaganja za
projekt Dječje igralište u Primorskom Dolcu, stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Općine Primorski Dolac“.
Članak 4.
Ovaj prijedlog Odluke upućuje se Općinskom vijeću na usvajanje.
NAČELNIK
Joško Dujmović, inž.građ.
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SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 406-09/18-01/18
Urbroj: 2134/02-01/01-18-6
Primorski Dolac, 25. srpnja 2018.
Temeljem članka 10. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17) i čl.
50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18) u postupku nabave: „Priprema i provedba
projekta: Izgradnja dječjeg igrališta na području Općine Primorski Dolac“ Načelnik Općine Primorski
Dolac na 52. kolegiju održanom dana 25. srpnja 2018.g. donosi slijedeću

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE
Čl. 1.
U provedenom postupku nabave usluge: „Priprema i provedba projekta: Izgradnja dječjeg igrališta na
području Općine Primorski Dolac“ prihvaća se ponuda ponuditelja EURO CONSULTING d.o.o.,
Zagrebačka 31, Varaždin, kao ponuda koja ispunjava tražene uvjete iz poziva za dostavu ponuda.
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI
Naziv:
Sjedište:

EURO CONSULTING d.o.o.
Zagrebačka 31, Varaždin

Cijena ponude:

40.000,00 kn

Ukupna cijena sa Pdv-om:

50.000,00 kn

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

Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave usluge: Priprema i provedba projekta:
Izgradnja dječjeg igrališta na području Općine Primorski Dolac upućen je gospodarskom subjektu: EURO
CONSULTING d.o.o. Zagrebačka 31, Varaždin
Odlukom Načelnika Klasa: 406-01/17-01/05, Urbroj: 2134/02-01/01-17-1 od 27. prosinca 2017.g.
imenovano je stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Pregled i ocjena ponude održano je 24. srpnja 2018. godine.
U ostavljenom roku pristigla je ponuda predmetnog ponuditelja.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, kroz analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva
postavljenih u pozivu stručno povjerenstvo nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđuju da je ponuditelj
dostavio ponudu sukladno pozivu. Nadalje, s obzirom da ponuda ponuditelja „EURO
CONSULTING“ d.o.o. Zagrebačka 31, Varaždin, zadovoljava sve uvjete iz poziva, predložili su da se
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donese Odluka o prihvatu ponude: EURO CONSULTING d.o.o., Zagrebačka 31, Varaždin , s cijenom
ponude od 40.000,00 kn (bez PDV-a).
Razlozi odabira navedene ponude je prihvatljivost ponude uz ispunjavanje kriterija iz poziva za
dostavom ponude.
Čl. 3.
Odluka o odabiru stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
OPĆINSKI NAČELNIK
JOŠKO DUJMOVIĆ, inž. građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 406-09/18-01/19
Urbroj: 2134/02-01/01-18-8
Primorski Dolac, 25. srpnja 2018.
Temeljem članka 10. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17) i čl.
50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18) u postupku nabave: „Usluga
računovodstvenih-knjigovodstvenih poslova za Općinu Primorski Dolac i Dječji vrtić Maslačak“ Načelnik
Općine Primorski Dolac na 52. kolegiju održanom dana 25. srpnja 2018.g. donosi slijedeću

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE
Čl. 1.
U provedenom postupku nabave usluge:Usluga računovodstvenih-knjigovodstvenih poslova za Općinu
Primorski Dolac i Dječji vrtić Maslačak prihvaća se ponuda ponuditelja „GRABO CONSULTING“ obrt
za računovodstvno i poslovne usluge, vl. Ante Grabić, Podosoje 107, Vrlika, kao ponuda koja
ispunjava tražene uvjete iz poziva za dostavu ponuda.
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI
Naziv:
Sjedište:
Cijena ponude:

GRABO CONSULTING, obrt za računovodstvo i poslovne usluge, vl.
Ante Grabić
Podosoje 107, 21236 VRLIKA
42,600,00 kn

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

Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave usluge: Usluga računovodstvenihknjigovodstvenih poslova za Općinu Primorski Dolac i Dječji vrtić Maslačak upućen je gospodarskom
subjektu: GRABO CONSULTING“ obrt za računovodstvno i poslovne usluge, vl. Ante Grabić,
Podosoje 107, Vrlika
Odlukom Načelnika Klasa: 406-01/17-01/05, Urbroj: 2134/02-01/01-17-1 od 27. prosinca 2017.g.
imenovano je stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Pregled i ocjena ponude održano je 23. srpnja 2018. godine.
U ostavljenom roku pristigla je ponuda predmetnog ponuditelja.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, kroz analizu ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva
postavljenih u pozivu stručno povjerenstvo nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđuju da je ponuditelj
dostavio ponudu sukladno pozivu. Nadalje, s obzirom da ponuda ponuditelja „GRABO
CONSULTING“ obrt za računovodstvno i poslovne usluge, vl. Ante Grabić, Podosoje 107, Vrlika,
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zadovoljava sve uvjete iz poziva, predložili su da se donese Odluka o prihvatu ponude: GRABO
CONSULTING“ obrt za računovodstvno i poslovne usluge, vl. Ante Grabić, Podosoje 107, Vrlika , s
cijenom ponude od 42.600,00 kn (obveznik nije u sustavu PDV-a).
Razlozi odabira navedene ponude je prihvatljivost ponude uz ispunjavanje kriterija iz poziva za
dostavom ponude.
Čl. 3.
Odluka o odabiru stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
OPĆINSKI NAČELNIK
JOŠKO DUJMOVIĆ, inž. građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 351-01/18-01/02
UR.BROJ: 2134/02-01/01-18-10
Primorski Dolac, 25. srpnja 2018.g.
Temeljem članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18) Općinski
načelnik na 52. kolegiju održanom dana 25. srpnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o zaključenju Aneksa Ugovora
o poslovnoj suradnji
Članak 1.
Općinski načelnik utvrđuje da će se sklopiti Aneks ugovora o poslovnoj suradnji sa
trgovačkim društvom MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. Ante Rudana 47, Marina, a u svrhu
reguliranja prava ovlaštenom prijevozniku sa područja Primorskog Dolca odlaganja otpada na
odlagalište „Vučje brdo“ u mjestu Plano pored Trogira kojim upravlja TROGIR HOLDING
d.o.o. Put Mulina 2, Trogir.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
NAČELNIK
Joško Dujmović,inž.građ.
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