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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/18-01/05
UR.BR.: 2134/02-01/01-18-1
Primorski Dolac, 13. rujna 2018.g.
Na temelju članka 22., 48. i 49. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
68/18), 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- pročišćeni tekst-19/13) i
članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18, 32/18) Načelnik Općine
na 60. kolegiju održanom dana 13. rujna 2018. godine donio je slijedeći:

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i odabiru ponuditelja za obavljanje
komunalnih poslova opskrbe električnom energijom na temelju ugovora na području Općine
Primorski Dolac te se prosljeđuje Općinskom vijeću na raspravu i odlučivanje.
NAČELNIK:
Joško Dujmović, inž.građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/18-01/05
UR.BR.: 2134/02-01/01-18-2
Primorski Dolac, 13. rujna 2018.g.
Na temelju članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora na području Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 14/14), i Poziva za
obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe električnom energijom na području Općine
Primorski Dolac upućenog dana 27. kolovoza 2018. godine i članka 50. Statuta Općine
Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18, 32/18) Načelnik Općine na 60. kolegiju održanom
dana 13. rujna 2018. godine utvrđuje
Prijedlog akta
ODLUKU
o prihvatu ponude i odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova opskrbe
električnom energijom na području Općine Primorski Dolac
1.Temeljem provedenog postupka i upućenog Poziva za obavljanje komunalnih djelatnosti na
temelju pisanog ugovora, ocjene poslovnog ugleda, sposobnosti za obavljanje djelatnosti i
povoljnosti podnositelja ponuda, Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac odabire trgovačko
društvo „HEP OPSKRBA“ d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, za obavljanje
komunalnih poslova opskrbe električnom energijom na temelju pisanog ugovora na području
Općine Primorski Dolac, na vrijeme od jedne godine.
2.Općinski načelnik Općine Primorski Dolac će temeljem ove Odluke sklopiti ugovor o
povjeravanju predmetnih poslova iz prethodne točke ove Odluke sukladno uvjetima Poziva i
ponude odabranog ponuditelja.
Obrazloženje
Općina Primorski Dolac je dana 27. kolovoza 2018. godine uputila poziv za obavljanje
komunalne djelatnosti opskrbe električnom energijom na području Općine Primorski Dolac i
povjeravanje predmetnih poslova na temelju pisanog ugovora
Poziv je upućen trojici gospodarskih subjekata:
1. HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb;
2. CRODUX PLIN d.o.o. za trgovinu i usluge, Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb;
3. PETROL d.o.o., Otok. Oreškovićeva 6, 10010 Zagreb;
Otvaranje ponuda je obavljeno 12. rujna 2018. godine u 12,30 sati. U ostavljenom roku
pristigla je 1 ponuda.
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Zapisnik Povjerenstva o otvaranju ponuda, te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda podnijet je
Općinskom načelniku na razmatranje i prihvaćanje.
Iz priložene dokumentacije provedenog postupka utvrđeno je da je ponudu dostavio slijedeći
ponuditelji i to: HEP OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
U postupku je utvrđeno da je ponuda br. 1. od trgovačkog društva HEP OPSKRBA d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb uredna u smislu traženih i priloženih isprava uz
ponudu. Pregledom priložene dokumentacije utvrđeno je da je ista uredna i vjerodostojna, pa
je ponuda ocijenjena prihvatljivima.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora, pobliže se odrediti
ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 49. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18.).
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Ustavnom sudu u
Splitu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno odredbi stavka 1. članka 24.
Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17).
Članak 2.
Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Primorski
Dolac.
NAČELNIK OPĆINE
Joško Dujmović, inž.građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/18-01/06
UR.BR.: 2134/02-01/01-18-1
Primorski Dolac, 13. rujna 2018.
Na temelju članka 22., 48. i 49. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
68/18), 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- pročišćeni tekst-19/13) i
članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18, 32/18) Načelnik Općine
na 60. kolegiju održanom dana 13. rujna 2018. godine donio je slijedeći:

ZAKLJUČAK
Članak 1.
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i odabiru ponuditelja za obavljanje
komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na temelju ugovora na području Općine
Primorski Dolac te se prosljeđuje Općinskom vijeću na raspravu i odlučivanje.

NAČELNIK:
JOŠKO DUJMOVIĆ,inž.građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/18-01/06
UR.BR.: 2134/02-01/01-18-2
Primorski Dolac, 13. rujna 2018.
Na temelju članka 8. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju
pisanog ugovora na području Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 14/14), i Poziva za
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Primorski
Dolac upućenog dana 23. kolovoza 2018. godine i članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac
(Službeni glasnik 06/18, 32/18) Načelnik Općine na 60. kolegiju održanom dana 13. rujna
2018. godine utvrđuje
Prijedlog akta
ODLUKU
o prihvatu ponude i odabiru ponuditelja
za obavljanje komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete na području Općine Primorski Dolac
1.Temeljem provedenog postupka i upućenog Poziva za obavljanje komunalnih djelatnosti na
temelju pisanog ugovora, ocjene poslovnog ugleda, sposobnosti za obavljanje djelatnosti i
povoljnosti podnositelja ponuda, Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac odabire tvrtku
FOTON PROJEKT d.o.o., Put Sv. Ižidora 69, 21000 Split, za obavljanje komunalnih poslova
održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora na području Općine Primorski Dolac,
na vrijeme od jedne godine.
2.Općinski načelnik Općine Primorski Dolac će temeljem ove Odluke sklopiti ugovor o
povjeravanju predmetnih poslova iz prethodne točke ove Odluke sukladno uvjetima Poziva i
ponude odabranog ponuditelja.
Obrazloženje
Općina Primorski Dolac je dana 23. kolovoza 2018. godine uputila poziv za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Primorski Dolac i
povjeravanje predmetnih poslova na temelju pisanog ugovora.
Poziv je upućen gospodarskom subjektu:
1. FOTON PROJEKT d.o.o., Put Sv. Ižidora 69, 21000 Split
Otvaranje ponuda je obavljeno 13. rujna 2018. godine. Zapisnik Povjerenstva o otvaranju
ponuda, te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda podnijet je Općinskom načelniku na
razmatranje i prihvaćanje.
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Iz priložene dokumentacije provedenog postupka utvrđeno je da je ponudu dostavio
ponuditelj FOTON PROJEKT d.o.o., Put Sv. Ižidora 69, 21000 Split.
U postupku je utvrđeno da je ponuda uredna u smislu traženih i priloženih isprava uz ponudu.
Pregledom priložene dokumentacije utvrđeno je da je ista uredna i vjerodostojna, pa je
ponuda ocijenjena prihvatljivom.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora, pobliže se odrediti
ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 49. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18).
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Ustavnom sudu u
Splitu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno odredbi stavka 1. članka 24.
Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16 i 29/17).
Članak 2.
Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Primorski
Dolac.
NAČELNIK OPĆINE
JOŠKO DUJMOVIĆ, inž.građ.
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