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SLUŽBENI  GLASNIK 

OPĆINE PRIMORSKI DOLAC 

 

GODINA XXI           PRIMORSKI DOLAC,   10. kolovoza 2018.g.      BROJ  34/18 

 

 

 

S A D R Ž A J 

 

 

Općinski načelnik: 

 

1.  Odluka o početku postupka javne nabave: Izrada projektno-tehničke 

dokumentacije za projekt izgradnje vatrogasnog doma Primorski Dolac ....... 2 

2. Odluka o prihvatu ponude ponuditelja za uslugu savjetovanja o usklađenosti 

postupaka prikupljanja i zaštite osobnih podataka ............................................. 3 

3. Odluka o prihvatu ponude ponuditelja za uslugu vanjskog službenika za zaštitu 

osobnih podataka ..................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21 227 Primorski Dolac, 

uređuje i odgovara: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, 

tel/fax:021/899-445, web: www.primorskidolac.hr , e-mail: opcina.primorski.dolac@st.t-

com.hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primorskidolac.hr/
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REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 406-09/18-01/24 

Urbroj: 2134/02-01/01-18-1 

Primorski Dolac, 10. kolovoza 2018.  

  

Na temelju odredbi članaka 197. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' broj 120/16.) i 

članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac («Službeni glasnik», br. 6/18), općinski načelnik 

Općine Primorski Dolac na 56. kolegiju održanom dana 10. kolovoza 2018.g., donosi  

 

ODLUKU 

o početku postupka javne nabave 

 

 

Javni naručitelj: Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2, 21227 Primorski Dolac 

 

Predmet nabave: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt izgradnje vatrogasnog 

doma Primorski Dolac  (nabava usluge)  

Procijenjena vrijednost nabave: 449.960,00 kuna (bez PDV-a) 

Izvor planiranih sredstava: Proračun Općine Primorski Dolac   

Odabrani postupak: otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti  

Odgovorna osoba naručitelja: Joško Dujmović, općinski načelnik 

 

Za članove stručnog povjerenstva za javnu nabavu imenuju se: 

- Nedjeljko Kegalj, dipl.iur., specijalist javne nabave, za opći dio dokumentacije, 

otvaranje ponuda, pregled i ocjenu ponuda – opći dio; 

- Diana Knez, dipl.iur.,specijalist javne nabave, za opći dio dokumentacije, otvaranje 

ponuda, pregled i ocjenu ponuda – opći dio; 

- Zorana Miše, za otvaranje ponuda,  zamjenik člana 

 

Ovlašćuju se ovlašteni predstavnici naručitelja da provedu postupak javne nabave sukladno 

Zakonu o javnoj nabavi ( « Narodne novine» broj: 120/16)  i propisima donesenim na temelju 

tog zakona, te ovoj Odluci. 

 

                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK: 

   Joško Dujmović, inž.građ. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 406-09/18-01/23 

Urbroj: 2134/02-01/01-18-6 

Primorski Dolac, 10. kolovoza 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 savjetovanja o 

usklađenosti postupaka prikupljanja i zaštite osobnih podataka“ Načelnik Općine Primorski Dolac na 56. 

kolegiju održanom dana 10. kolovoza 2018.g. donosi  slijedeću  

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE  

Čl. 1. 

U provedenom postupku nabave: Usluga savjetovanja o usklađenosti postupaka prikupljanja i zaštite 

osobnih podataka, prihvaća se ponuda ponuditelja MUNICIPAL d.o.o. Ante Starčevića 5, Đakovo, kao 

ponuda koja ispunjava tražene uvjete iz poziva za dostavu ponuda. 

PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI 

Naziv: MUNICIPAL d.o.o.   

Sjedište: Ante Starčevića 5, Đakovo 

Cijena ponude:   10.000,00 kn 

Ukupna cijena sa Pdv-om:  12.500,00 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: Usluga savjetovanja o usklađenosti 

postupaka prikupljanja i zaštite osobnih podataka dostavljenj je tvrtki: MUNICIPAL d.o.o. Ante 

Starčevića 5, Đakovo   

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 10. kolovoza 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 „MUNICIPAL“ d.o.o., 

Ante Starčevića 5, Đakovo, , zadovoljava sve uvjete iz poziva, predložili su da se donese Odluka o 
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prihvatu ponude: MUNICIPAL d.o.o. Ante Starčevića 5, Đakovo , s cijenom ponude od 10.000,00 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: 406-09/18-01/20 

Urbroj: 2134/02-01/01-18-6 

Primorski Dolac, 10. kolovoza 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 vanjskog 

službenika za zaštitu osobnih podataka“ Načelnik Općine Primorski Dolac na 56. kolegiju održanom dana 

10. kolovoza 2018.g. donosi  slijedeću  

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE  

Čl. 1. 

U provedenom postupku nabave: Usluga vanjskog službenika za zaštitu osobnih podataka, prihvaća 

se ponuda ponuditelja MUNICIPAL d.o.o. Ante Starčevića 5, Đakovo, kao ponuda koja ispunjava 

tražene uvjete iz poziva za dostavu ponuda. 

PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI 

Naziv: MUNICIPAL d.o.o.   

Sjedište: Ante Starčevića 5, Đakovo 

Cijena ponude:  310,00 kn/satx3 sata 

Ukupna cijena sa Pdv-om: 930,00 kn/mjesečno 

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: Usluga vanjskog službenika za zaštitu 

osobnih podataka upućen je gospodarskom subjektu: MUNICIPAL d.o.o. Ante Starčevića 5, Đakovo   

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 06. kolovoza 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 „MUNICIPAL“ d.o.o., 

Ante Starčevića 5, Đakovo, , zadovoljava sve uvjete iz poziva, predložili su da se donese Odluka o 

prihvatu ponude: MUNICIPAL d.o.o. Ante Starčevića 5, Đakovo , s cijenom ponude od 930, 

kn/mjesečno ( 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.  

 


