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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 406-09/19-01/21 

Urbroj: 2134/02-01/01-19-2 

Primorski Dolac, 06. kolovoza 2019.  

Temeljem članka  50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18, 32/18) Općinski načelnik na 

92. kolegiju održanom dana 06. kolovoza 2019.g. donosi  slijedeću  

ODLUKU   

Čl. 1. 

Općinski načelnik donosi odluku o slanju narudžbenice Odvjetniku Tonći Matutinović, Kralja 

Zvonimira 75, Solin za uslugu sastavljanja žalbe protiv presude povrv 224/2018 i žalbe protiv rješenja 

o određivanju prethodne mjere povrv 224/2018.   

 

PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI 

Naziv: Odvjetnik Tonći Matutinović 

Sjedište:  Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin 

Cijena ponude: 3.000,00 kn  

Ukupna cijena sa Pdv-om: 3.000,00 kn (nije u sustavu PDV-a) 

Način izvršenja: narudžbenica 

Čl.2. 

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: 300-01/19-01/01  

UR.BROJ: 2134/02-01/01-19-7   

Primorski Dolac 06. kolovoza 2019. godine 
 
 

Na temelju članka 35. stavka 8. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 

pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99-Odluka USRH, 22/00,22/00-Odluka 

USRH, 73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/09 i 153/09), Odluke o upravljanju i 

raspolaganju nekretnina u vlasništvu Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 22/19) i 

članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik Općine 06/18 i 32/18), Načelnik 

Općine Primorski Dolac na 92. kolegiju održanom dana 06. kolovoza 2019. donosi 

  

ODLUKU 

o početku postupka za provedbu javnog prikupljanja ponuda  

za kupnju dijela nekretnine označene kao čest.zem. 2400/1 k.o. Primorski Dolac  

  

Članak 1.  

 Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Primorski Dolac o upravljanju i raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Općine Primorski Dolac (Klasa: 300-01/19-01/01, Urbroj: 

2134/02-02/01-19-4) i Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao čest.zem. 2400/1 k.o. 

Primorski Dolac (Klasa: 300-01/19-01/01, Urbroj: 2134/02-02/01-19-5) Općina Primorski 

Dolac raspisuje javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine označene kao 

čest.zem. 2400/1 k.o. Primorski Dolac.  

 

Članak 2.  

Opis nekretnine koja je predmet poziva: 

Oglašava se javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine označene kao 

kat.čest.zem. 2400/1, k.o.Primorski Dolac, upisane u zk.ul.923,  u površini od 902 m
2
.  

Nekretnina koja je predmet natječaja prikazana je na Geodetskom snimku - skici s 

uklopljenim katastarskim planom koju je izradio ovlašteni inženjer geodezije Mario Jurković, 

u USUS FRUCTUS GEO d.o.o. pod brojem 181293 od ožujka  2019. godine i označena 

slovima A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-A, a koja je sastavni dio ovog natječaja. 

 

Nekretnina se nalazi unutar granica neizgrađenog građevinskog područja naselja Primorski 

Dolac 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 Bakovići. 
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II. Početna cijena nekretnine 

 

Utvrđuje se početna cijena nekretnine koja je predmet javnog poziva u iznosu od 44.444,47 

kuna (49,27kune za 1 m2 zemljišta, sukladno procjeni stalnog sudskog vještaka za 

graditeljstvo). 

  

III. Mjesto i rok za podnošenje ponuda 

 

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave obavijesti o objavljenom natječaju u 

dnevnom listu. 

Rok za podnošenje ponude računa se od dana objave obavijesti u dnevnom listu. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «PONUDA ZA KUPNJU 

NEKRETNINE K.Č. 2400/1 K.O.PRIMORSKI DOLAC - NE OTVARAJ» na adresu: Općina 

Primorski Dolac, Primorski Dolac  2, 21 227 Primorski Dolac. 

Ponude se mogu predati osobno, neposredno u pisarnici Općine Primorski Dolac, koja se 

nalazi na istoj adresi ili preporučeno putem pošte. 

Bez obzira na način dostave, ponuditelji su dužni dostaviti ponude do 19. kolovoza 2019. 

godine do 10:00 sati.  

 

IV. Visina jamčevine i oznaka računa na koji se uplaćuje 

Ponuditelj za jamčevinu uplaćuje 10% iznosa utvrđene početne cijene- 4.444,45 kuna  u 

korist Proračuna Općine Primorski Dolac broj IBAN: HR6423400091859000003 , model: 

HR68, poziv na broj: 7757-OIB uz naznaku: jamčevina za kupnju nekretnine. 

 

V.  Obavijest da je poziv za javno prikupljanje ponuda objavljen na službenim web 

stranicama Općine Primorski Dolac 

  

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Primorski Dolac 

www.primorskidolac.hr, a u dnevnom listu Slobodna Dalmacija obavijest o objavljenom 

natječaju.  

VI. Mjesto, datum i sat otvaranja ponuda 
Otvaranje ponuda održat će se u vijećnici Općine Primorski Dolac  na adresi: Općina 

Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac  dana 19. kolovoza 2019. godine 

u 10:00 sati. 

Otvaranje ponuda će biti javno.  

 

Pravo sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju svi ponuditelji ili njihovi 

opunomoćenici. 

VII.  Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu pod uvjetom 

da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. 

http://www.primorskidolac.hr/
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VIII.  U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se 

sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu 

prvog ponuditelja. 

 

IX. Najbolji prvi ponuditelj koji je odustao od ponude, gubi pravo na jamčevinu. 

 

X. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općini Primorski Dolac, odnosno 

dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom 

 

XI. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti 

zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i 

neće se uzimati u razmatranje. 

 

XII. Nekretnina se prodaje u stanju „viđeno-kupljeno“. 

XIII. Općina Primorski Dolac sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo 

vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri 

tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu 

obavijestiti ih o razlozima za takav postupak. 

XIV. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, koje mogu stjecati 

vlasništvo nekretnina u RH. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani 

EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju 

nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.   

 

XV. Ponuda mora sadržavati: 

Ponudbeni list u kojem mora biti navedeno: 

- ime i prezime/naziv, OIB ponuditelja, kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail 

adresa)  

- brojkom i slovima točno ispisanu ponuđenu cijenu. Ponude se podnose u kunama, a ponude 

dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od 

objavljene početne cijene. 

- naziv banke i podatak o IBAN broju računa za povrat jamčevine ponuditeljima čija ponuda 

ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja 

Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. 

Ponuditelji ponudi prilažu sljedeće dokaze: 

1.a)   Fizičke osobe su dužne priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku dokaz o prebivalištu 

i državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili uvjerenje o prebivalištu i državljanstvu 

-domovnica). 
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b)   Pravne osobe sa sjedištem u RH moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane 

pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na 

hrvatski jezik u izvorniku ili ovjerenom presliku. 

2. a) izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga nadležne Porezne uprave, 

koji ne smije biti stariji od 30 dana 

b) potvrdu da nema dugovanja prema proračunu Općine Primorski Dolac 

3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Općine Primorski Dolac 

4. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, 

sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, zatim da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja 

te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda. 

 

XVI. Nakon odabira ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u 

kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima vratit će se jamčevinu u roku od osam dana od 

izvršenog odabira najpovoljnije ponude. 

 

Općinski načelnik Općine Primorski Dolac, sklopit će u ime Općine Primorski Dolac ugovor s 

najboljim ponuditeljem u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najboljeg 

ponuditelja. 

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora. 

Općina Primorski Dolac će izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava 

vlasništva u zemljišnu knjigu tek nakon plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene. 

XVII: Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne 

cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o 

prodaji stana kod javnog bilježnika. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove 

parcelacije i upisa u javne evidencije zemljišne knjige i katastar. 

Porez na promet, troškove uknjižbe u zemljišne i katastarske knjige, troškove parcelacije i 

eventualne ostale troškove snosit će odabrani najpovoljniji ponuditelj odnosno kupac. 

XVIII. Zakašnjele i nepotpune ponude se  neće razmatrati. 

 

Članak 3. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo od tri člana za provedbu predmetnog javnog poziva: 

 

1. Ante Šećer 

2. Ivica Balov 

3. Diana Knez 

 

Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 

-utvrđuje pravodobnost i potpunost prijava na natječaj, 

-utvrđuje listu ponuditelja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete 

propisane natječajem, 
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-sastavlja zapisnik u kojem je izvješće o provednom postupku; 

-predlaže donošenje Odluke o prihvatu ponude prema kriteriju odabira; 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Primorski Dolac.    

 

  

 

NAČELNIK 

Joško Dujmović, inž.građ. 
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Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne 

novine», br. 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 , 141/06, 146/08 , 38/09, 

153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st.1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 7. Odluke o upravljanju i raspolaganju 

nekretninama u vlasništvu Općine Primorski Dolac („ Službeni glasnik“, broj 22/19) i članka 

5. Odluke o prodaji dijela nekretnine označene kao čest. zem. 2400/1, k.o. Primorski Dolac 

(„Službeni glasnik“, broj 22/19), Općinski načelnik Općine Primorski Dolac objavljuje: 

 

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine 

označene kao čest. zem. 2400/1, k.o. Primorski Dolac 

                     

 

I.  Opis nekretnine koja je predmet poziva: 

Oglašava se javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju dijela nekretnine označene kao 

kat.čest.zem. 2400/1, k.o.Primorski Dolac, upisane u zk.ul.923,  u površini od 902 m
2
.  

Nekretnina koja je predmet natječaja prikazana je na Geodetskom snimku - skici s 

uklopljenim katastarskim planom koju je izradio ovlašteni inženjer geodezije Mario Jurković, 

u USUS FRUCTUS GEO d.o.o. pod brojem 181293 od ožujka  2019. godine i označena 

slovima A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-A, a koja je sastavni dio ovog natječaja. 

 

Nekretnina se nalazi unutar granica neizgrađenog građevinskog područja naselja Primorski 

Dolac 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 Bakovići. 

          

II. Početna cijena nekretnine 

 

Utvrđuje se početna cijena nekretnine koja je predmet javnog poziva u iznosu od 44.444,47 

kuna (49,27kune za 1 m2 zemljišta, sukladno procjeni stalnog sudskog vještaka za 

graditeljstvo). 

  

III. Mjesto i rok za podnošenje ponuda 

 

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave obavijesti o objavljenom natječaju u 

dnevnom listu. 

Rok za podnošenje ponude računa se od dana objave obavijesti u dnevnom listu. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «PONUDA ZA KUPNJU 

NEKRETNINE K.Č. 2400/1 K.O.PRIMORSKI DOLAC - NE OTVARAJ» na adresu: Općina 

Primorski Dolac, Primorski Dolac  2, 21 227 Primorski Dolac. 

Ponude se mogu predati osobno, neposredno u pisarnici Općine Primorski Dolac, koja se 

nalazi na istoj adresi ili preporučeno putem pošte. 

Bez obzira na način dostave, ponuditelji su dužni dostaviti ponude do 19. kolovoza 2019. 

godine do 10:00 sati.  
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IV. Visina jamčevine i oznaka računa na koji se uplaćuje 

Ponuditelj za jamčevinu uplaćuje 10% iznosa utvrđene početne cijene- 4.444,45 kuna  u 

korist Proračuna Općine Primorski Dolac broj IBAN: HR6423400091859000003 , model: 

HR68, poziv na broj: 7757-OIB uz naznaku: jamčevina za kupnju nekretnine. 

 

V.  Obavijest da je poziv za javno prikupljanje ponuda objavljen na službenim web 

stranicama Općine Primorski Dolac 

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Primorski Dolac 

www.primorskidolac.hr, a u dnevnom listu Slobodna Dalmacija obavijest o objavljenom 

natječaju.  

 

VI. Mjesto, datum i sat otvaranja ponuda 
Otvaranje ponuda održat će se u vijećnici Općine Primorski Dolac  na adresi: Općina 

Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac  dana 19. kolovoza 2019. godine 

u 10:00 sati. 

Otvaranje ponuda će biti javno.  

 

Pravo sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju svi ponuditelji ili njihovi 

opunomoćenici. 

VII.  Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu pod uvjetom 

da ispunjava i sve druge uvjete natječaja. 

VIII.  U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se 

sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu 

prvog ponuditelja. 

 

IX. Najbolji prvi ponuditelj koji je odustao od ponude, gubi pravo na jamčevinu. 

 

X. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Općini Primorski Dolac, odnosno 

dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom 

 

XI. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti 

zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i 

neće se uzimati u razmatranje. 

 

XII. Nekretnina se prodaje u stanju „viđeno-kupljeno“. 

XIII. Općina Primorski Dolac sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo 

vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri 

tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu 

obavijestiti ih o razlozima za takav postupak. 

XIV. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe, koje mogu stjecati 

vlasništvo nekretnina u RH. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani 

http://www.primorskidolac.hr/
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EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju 

nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca. 

XV. Ponuda mora sadržavati: 

Ponudbeni list u kojem mora biti navedeno: 

- ime i prezime/naziv, OIB ponuditelja, kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail 

adresa)  

- brojkom i slovima točno ispisanu ponuđenu cijenu. Ponude se podnose u kunama, a ponude 

dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od 

objavljene početne cijene. 

- naziv banke i podatak o IBAN broju računa za povrat jamčevine ponuditeljima čija ponuda 

ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja 

Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. 

Ponuditelji ponudi prilažu sljedeće dokaze: 

1.a)   Fizičke osobe su dužne priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku dokaz o prebivalištu 

i državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili uvjerenje o prebivalištu i državljanstvu 

-domovnica). 

b)   Pravne osobe sa sjedištem u RH moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane 

pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na 

hrvatski jezik u izvorniku ili ovjerenom presliku. 

2. a) izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga nadležne Porezne uprave, 

koji ne smije biti stariji od 30 dana 

b) potvrdu da nema dugovanja prema proračunu Općine Primorski Dolac 

3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Općine Primorski Dolac 

4. izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, 

sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, zatim da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja 

te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda. 

XVI. Nakon odabira ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u 

kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima vratit će se jamčevinu u roku od osam dana od 

izvršenog odabira najpovoljnije ponude. 

 

Općinski načelnik Općine Primorski Dolac, sklopit će u ime Općine Primorski Dolac ugovor s 

najboljim ponuditeljem u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najboljeg 

ponuditelja. 

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora. 

Općina Primorski Dolac će izdati kupcu tabularnu ispravu radi uknjižbe njegova prava 

vlasništva u zemljišnu knjigu tek nakon plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene. 
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XVII: Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne 

cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o 

prodaji stana kod javnog bilježnika. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove 

parcelacije i upisa u javne evidencije zemljišne knjige i katastar. 

Porez na promet, troškove uknjižbe u zemljišne i katastarske knjige, troškove parcelacije i 

eventualne ostale troškove snosit će odabrani najpovoljniji ponuditelj odnosno kupac. 

XVIII. Zakašnjele i nepotpune ponude se  neće razmatrati. 

 

                     OPĆINSKI NAČELNIK:                                                                                                                                                                                                                        

                     Joško Dujmović,inž.građ. 
 

 

KLASA: 300-01/19-01/01 

URBROJ:2134/02-01/01-19-8 

U Primorskom Docu, 07. kolovoza 2019.g.  
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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 406-09/19-01/17 

Urbroj: 2134/02-01/01-19-2 

Primorski Dolac, 06. kolovoza 2019.  

Temeljem članka  50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18, 32/18) Općinski načelnik na 

92. kolegiju održanom dana 06. kolovoza 2019.g. donosi  slijedeću  

ODLUKU   

Čl. 1. 

Općinski načelnik donosi odluku o prihvatu ponude ponuditelja „HANZA MEDIA“d.o.o., Zagreb, za 

objave oglasa Općine Primorski Dolac u dnevnom tisku. 

 

PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI 

Naziv: HANZA MEDIA d.o.o. 

Sjedište: Koranska 2, 10000 Zagreb 

Cijena ponude: 1.879,20 kn  

Ukupna cijena sa Pdv-om: 2.349,00 kn 

Način izvršenja: narudžbenica 

Čl.2. 

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: 602-03/19-01/01 

      URBROJ: 2134/02-01/01-19-1 

Primorski  Dolac, 06. kolovoza 2019. godine   

                                                                                
Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18,32/18), a u 

svezi  sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i redovnih 

studenata u razdoblju rujan –prosinac 2019. godine te sufinanciranja troškova prijevoza, 

Općinski načelnik Općine Primorski Dolac na 92. kolegiju održanom dana 06. kolovoza 2019. 

godine donosi 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola i redovnih studenata 

za razdoblje rujan-prosinac 2019. godine s područja Općine Primorski Dolac 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja mjesečnih karata javnog prijevoza 

za učenike srednjih škola i redovne studente s prebivalištem na području Općine Primorski 

Dolac.     

    

Članak 2. 

 

Općina Primorski Dolac obvezuje se sufinancirati mjesečne karte za vlak za učenike srednjih 

škola i redovne studente za razdoblje rujan – prosinac 2019.godine u iznosu od 25% cijene 

mjesečne učeničke karte za vlak. 

 

Članak 3. 

 

Općina Primorski Dolac obvezuje se sufinancirati razliku između stvarne cijene i cijene 

povlaštenih pokaznih karata za autobus za učenike i studente sa područja Općine Primorski 

Dolac temeljem potpisanog Ugovora o prijevozu učenika i studenata sa PROMET d.o.o. Split 

i  Hrvatskih željeznica.  

 

Članak 4. 

 

Obveza sufinanciranja mjesečne karte za vlak iz čl. 2. ove Odluke primjenjuje se od 01. rujna 

2019. godine. 
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Članak 5. 

 

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su Proračunom Općine Primorski Dolac za 2019. 

godinu.  

 

Članak 6. 

 

Sa prijevoznicima koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit će se ugovor o sufinanciranju 

troškova prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata s područja Općine Primorski 

Dolac.  

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 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: 406-09/19-01/13 

Urbroj: 2134/02-01/01-19-6 

Primorski Dolac, 06. kolovoza 2019.  

Temeljem članka 10. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17)  i čl. 

50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18, 32/18) u postupku nabave: Nabava radnih 

bilježnica za učenike OŠ Primorski Dolac, Općinski načelnik na 92. kolegiju održanom dana  06. kolovoza 

2019.g. donosi  slijedeću  

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE  

Čl. 1. 

U provedenom postupku nabave: Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ Primorski Dolac, prihvaća se 

ponuda ponuditelja: EKUPI d.o.o., Buzinski put 10, Zagreb, kao ponuda koja ispunjava tražene uvjete 

iz poziva za dostavu ponuda. 

PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI 

Naziv: EKUPI  d.o.o. 

Sjedište:  Buzinski put 10, 10010 Zagreb 

Cijena ponude:  29.514,29 kn 

Ukupna cijena sa Pdv-om: 30.990,00 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: Nabava radnih bilježnica za učenike OŠ 

Primorski Dolac,  upućen je gospodarskom subjektu: EKUPI d.o.o. Buzinski put 10, Zagreb. 

Odlukom Načelnika Klasa: 406-01/17-01/05, Urbroj: 2134/02-01/01-18-2 od 18. prosinca 2018.g. 

imenovano je stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave.   

Pregled i ocjena ponude održano je 16.srpnja 2019. 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:  EKUPI d.o.o. Zagreb, 

zadovoljava sve uvjete iz poziva, predložili su da se donese Odluka o prihvatu ponude: EKUPI d.o.o. 

Zagreb, u iznosu od 29.514,29 kn (bez PDV-a) odnosno u ukupno iznosu: 30.990,00 kn sa PDV-om. 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06. kolovoza 2019.             SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC                     Broj 23/19 
      

 

17 

 

        
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

         
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC  

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 053-01/19-01/16                                 

UR. BROJ: 2134/02-01/01-19-2 

Primorski Dolac, 06. kolovoza 2019. godine   

                                                                          

Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18, 32/18), 

Općinski načelnik Općine Primorski Dolac na 92. kolegiju održanom dana 06. kolovoza 2019. 

godine donosi  

 

 

ZAKLJUČAK PO ZAMOLBI ZA DONACIJOM 

 

 

Članak 1. 

 

Odbija se zamolba za donacijom Udruga Kampanel 1861, Unešić, budući da za isto nema 

sredstava u proračunu. 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se 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: 053-01/19-01/17                                  

UR. BROJ: 2134/02-01/01-19-2 

Primorski Dolac, 06. kolovoza 2019. godine   

                                                                          

Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18, 32/18), 

Općinski načelnik Općine Primorski Dolac na 92. kolegiju održanom dana 06. kolovoza 2019. 

godine donosi  

 

 

ZAKLJUČAK PO ZAMOLBI ZA DONACIJOM 

 

 

Članak 1. 

 

Odbija se zamolba za donacijom Dječji klub „Dalmalino“ budući da za isto nema sredstava u 

proračunu. 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zaključak objavit će se u  Službenom glasniku Općine Primorski Dolac 

 

 

 

  
        NAČELNIK OPĆINE 

        

         JOŠKO DUJMOVIĆ, inž.građ.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



06. kolovoza 2019.             SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC                     Broj 23/19 
      

 

19 

 

          
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 

NAČELNIK OPĆINE 

KLASA: 601-01/14-01/05   

URBROJ: 2134/02-01/01-19-138                  

Primorski Dolac, 06. kolovoza 2019.g.    

                                                                                      

        Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18. i 

32/18.), Načelnik Općine Primorski Dolac na 92. kolegiju održanom dana 06. kolovoza 2019. 

g. donijelo je  

 

 

ODLUKA 

o sklapanju I. Dodatka Sporazuma o ostvarivanju predškolskog odgoja u Općini 

Lećevica 

 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Odluka o sklapanju I. Dodatka Sporazuma o ostvarivanju programa 

predškolskog odgoja na području Općine Lećevica u tekstu koji se prilaže ovoj Odluci i čini 

njen sastavni dio. 

 

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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Općina Primorski Dolac, zastupana po načelniku Joško Dujmović (u daljnjem tekstu: 

Općina), Javna ustanova Dječji vrtić Maslačak, zastupan po ravnateljici Marina 

Španić (u daljnjem tekstu: Vrtić) i Općina Lećevica, zastupana po načelniku Ante 

Baran, (u daljnjem tekstu: Općina), sklapaju sljedeći  

 

I.  D O D A T A K  S P O R A Z U M A 

o ostvarivanju programa predškolskog odgoja 

na području Općine Lećevica 

 

I. 

Sudionici suglasno utvrđuju da su dana 14. prosinca 2018.g. sklopili 

Sporazum o ostvarivanju programa predškolskog odgoja na području Općine 

Lećevica. 

-da je zbog nastavka ostvarivanja programa predškolskog odgoja na području 

Općine Lećevica potrebno regulirati produženje dogovorenog roka za novu 

pedagošku godinu. 

Na temelju prethodno utvrđenog sudionici sporazumno ugovaraju kako slijedi:   

II. 

Sudionici suglasno utvrđuju da se mijenja točka VI. osnovnog Sporazuma tako 

da sada ista glasi:  

„Ovaj Sporazum sklapa se za period od 31. kolovoza 2019. godine do 31. 

kolovoza 2020. godine, te se primjenjuje počevši od 31. kolovoza 2019. godine.  

Svaki sudionik može odustati od Sporazuma i prije dogovorenog roka ako druga 

strana uredno ne ispunjava preuzete obveze, u kojem slučaju se ugovara otkazni rok 

od mjesec dana.“ 

III. 

U svemu što nije regulirano ovim I. Dodatkom Sporazuma primjenjuju se 

odredbe osnovnog Sporazuma.  

IV. 

Ovaj I. Dodatak  Sporazuma sastavljen je i napisan u 6 (šest) istovjetnih 

primjeraka od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika od čega 2 (dva) primjerka 

zadržava Javna ustanova Dječji vrtić Maslačak, 2 (dva) primjerka Općina Primorski 

Dolac, a 2 (dva) primjerka Općina Lećevica.  
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U Primorskom Dolcu, 13. kolovoza 2019. godine  

U ime Dječji vrtić Maslačak                                                      U ime Općina  Lećevica 
Ravnateljica:                                                                    Načelnik: 
 
Marina Španić          Ante Baran 

____________________                  ____________________ 

                                                   U ime Općine Primorski Dolac 

                                                     Načelnik: 
 

Joško Dujmović  
__________________     

  
KLASA: 601-01/14-01/05 
URBROJ: 2134/02-01/01-18- 139       
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 

OPĆINSKI  NAČELNIK 

KLASA:  406-09/19-01/15 

UR.BROJ: 2134/02-01/01-19-1 

Primorski Dolac, 06. kolovoza 2019.g.  

 

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016), čl. 3. Pravilnika 

o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17)  i čl. 50. Statuta Općine 

Primorski Dolac (06/18, 32/18) Općinski načelnik na 92. kolegiju održanom dana 06. 

kolovoza 2019. godine donio je   

 

ODLUKU  

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE   

 

Članak 1.  

 

Pristupa se provedbi postupka predmeta nabave za: Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta 

Općine Primorski Dolac   

1. Naručitelj: Općina Primorski Dolac, 

       Primorski Dolac 2, 21 227 Primorski Dolac 

         OIB: 90811277065 

2. Evidencijski broj nabave:  EV-15/19 

3. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku nabave (povjerenstvo): 

Diana Knez, Ivica Balov, Žarko Ukić 

4. Procijenjena vrijednost nabave: 170.000,00  kuna (bez PDV-a)  

5. Sredstva su osigurana u proračunu Općine Primorski Dolac za 2019.   

6. Odabrani postupak nabave: jednostavna nabava 

7. Rok nabave  i izvršenja usluge: 30 dana    

8. Poziv za dostavom ponude Naručitelj će provesti pozivom za dostavom ponude trojici 

gospodarskih subjekata: 1. ASFALT AB d.o.o., Ispod Osoja 31, 21210 Solin; 2. 

Županijske ceste Split, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split; 3. CESTAR d.d., 

Tršćanska ulica 1, 21000 Split  

9. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: ispunjavanje uvjeta iz poziva 

10. Način izvršenja: ugovor 

11. Nepotpuna i nepravovremena ponuda (bez obzira na način dostave) neće se 

razmatrati. 

12. Rok za dostavu ponude: 13. kolovoza 2019. godine 

13. Način dostave ponude: Potpisana i ovjerena ponuda se dostavlja s naznakom: naziv 

naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog  broja nabave. 

14. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana dostave ponude 

15. Mjesto izvršenja: Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac   
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16. Rok, način i uvjeti plaćanja: Za izvršenu uslugu ispostavit će se račun, plaćanje u roku 30 

dana od dana ovjere naručitelja.  

17. Rok za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju postupka jednostavne 

nabave započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude, te iznosi 10 dana od dana 

isteka roka za dostavu ponude prema članku 10. Pravilnika. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka 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:  406-09/19-01/16 

UR.BROJ: 2134/02-01/01-19-1 

Primorski Dolac, 06. kolovoza 2019.g.  

 

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016), čl. 3. Pravilnika 

o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik 11/17)  i čl. 50. Statuta Općine 

Primorski Dolac (06/18, 32/18) Općinski načelnik na 92. kolegiju održanom dana 06. 

kolovoza 2019. godine donio je   

 

ODLUKU  

O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE   

 

Članak 1.  

 

Pristupa se provedbi postupka nabave za:   Usluga uređenja poljskih puteva na području 

Općine Primorski Dolac; 

18. Naručitelj: Općina Primorski Dolac, 

       Primorski Dolac 2, 21 227 Primorski Dolac 

         OIB: 90811277065 

19. Evidencijski broj nabave:  EV-16/19 

Predmet nabave: Usluga uređenja poljskih puteva na području Općine Primorski Dolac 

20. Ovlašteni predstavnici naručitelja u postupku nabave (povjerenstvo): 

Diana Knez, Ivica Balov, Žarko Ukić 

21. Procijenjena vrijednost nabave: 90.000,00  kuna (bez PDV-a)  

22. Sredstva su osigurana u proračunu Općine Primorski Dolac za 2019.   

23. Odabrani postupak nabave: jednostavna nabava 

24. Rok nabave  i izvršenja usluge: 15 dana od obostranog potpisa ugovora   

25. Poziv za dostavom ponude Naručitelj će provesti pozivom za dostavom ponude 

gospodarskim subjektima: 1. Frankić M, obrt za građevinarstvo, Mrnjavci 58, 21257 

Lovreć; 2. Lasic Company d.o.o., Glavina Donja 468A, 21260 Imotski; 3. Bota trans, 

obrt za prijevoz i iskope, Ruda  

26. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: ispunjavanje uvjeta iz poziva 

27. Način izvršenja: ugovor 

28. Nepotpuna i nepravovremena ponuda (bez obzira na način dostave) neće se 

razmatrati. 

29. Rok za dostavu ponude: 13. kolovoza 2019. godine 

30. Način dostave ponude: Potpisana i ovjerena ponuda se dostavlja s naznakom: naziv 

naručitelja, naziva ponuditelja, naziva predmeta nabave, evidencijskog  broja nabave i 

''ne otvaraj''. 

31. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana dostave ponude 
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32. Mjesto izvršenja: Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac   

33. Rok, način i uvjeti plaćanja: Za izvršenu uslugu ispostavit će se račun, plaćanje u roku 30 

dana od dana ovjere naručitelja.  

34. Rok za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju postupka jednostavne 

nabave započinje teći danom isteka roka za dostavu ponude, te iznosi 10 dana od dana 

isteka roka za dostavu ponude prema članku 10. Pravilnika. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka 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 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 402-07/17-01/07  

UR.BROJ: 2134/02-02/01-19-14  

Primorski Dolac 06. kolovoza 2019. godine 

 
 

Na temelju članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik Općine 06/18 i 

32/18), Načelnik Općine Primorski Dolac na 92. kolegiju održanom dana 06. kolovoza 2019. 

donosi 

  

 

ODLUKU 

o davanju suglasnosti za pokretanje postupka 

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš 

I. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost na Elaborat zaštite okoliša za izgradnju vatrogasnog doma 

Primorski Dolac, izrađen od tvrtke Institut IGH, d.d. Zagreb, broj dokumenta: 72340-003/19  i 

pokretanje postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliša pri nadležnom 

Ministarstvu.  

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Primorski Dolac.    

 

  

  

 

NAČELNIK 

Joško Dujmović, inž.građ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


