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SLUŽBENI  GLASNIK 

OPĆINE PRIMORSKI DOLAC 

 

GODINA XX           PRIMORSKI DOLAC,   05. srpnja 2017.g.            BROJ  28/17 
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2. Odluka o davanju suglasnosti izvođaču radova „CESTAR“ d.o.o. Split za izvođenje 

dodatnih radova na rekonstrukciji i održavanju nerazvrstanih cesta na području 

Općine Primorski Dolac, cesta Podari – Bakovići – Balovi ..........................................  4 

3. Odluka o davanju suglasnosti izvođaču radova „CESTAR“ d.o.o. Split na 

održavanju i sanaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Primorski Dolac ...... 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/
mailto:opcina.primorski.dolac@st.t-com.hr
mailto:opcina.primorski.dolac@st.t-com.hr


05. srpnja 2017.             SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC                     Broj 8/17      

 

2 

 

 

          
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA 

           
OPĆINA PRIMORSKI DOLAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Klasa: 406-09/17-01/21 

Urbroj: 2134/02-01/01-17-6 

Primorski Dolac, 05. srpnja 2017.  

Temeljem članka 10. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (Službeni 

glasnik 11/17)  i čl. 39. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/13, 14/13) u 

postupku nabave: Usluga izrade i postavljanja tabela dobrodošlice na području 

Općine Primorski Dolac (3 tabele) na 5. kolegiju održanom dana 05. srpnja 2017.g. 

donosi  slijedeću  

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE  

Čl. 1. 

U provedenom postupku nabave usluge: „Usluga izrade i postavljanja tabela 

dobrodošlice na području Općine Primorski Dolac (3 tabele) “, prihvaća se ponuda 

ponuditelja „PRVI TREPTAČ“ d.o.o,  21000 Split kao ponuda koja ispunjava tražene 

uvjete iz poziva za dostavu ponuda. 

PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI 
Naziv:  „PRVI TREPTAČ“ d.o.o. 

Sjedište: Pujanke 24, 21000 Split 
Datum ponude  30.06.2017. 
Cijena ponude:   12.600,00 kn 

PDV:  3.150,00 kn 
Ukupna cijena 

ponude: 

 15.750,00 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 izrade i 

postavljanja tabela dobrodošlice na području Općine Primorski Dolac (3 tabele) upućen je 



05. srpnja 2017.             SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC                     Broj 8/17      

 

3 

 

slijedećem gospodarskom subjektu: „PRVI TREPTAČ“ d.o.o., Pujanke 24a, 21000 

Split.  

Odlukom Načelnika Klasa: 406-01/17-01/03, Urbroj: 2134/02-01/01-17-1 od 25. svibnja 

2017.g. imenovano je stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne 

nabave.   

Pregled i ocjena ponude održano je 30. lipnja 2017. godine.  

U ostavljenom roku pristigla je ponuda ponuditelja: „PRVI TREPTAČ“ d.o.o., 21000 

Split.  

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 su dostavljeni svi traženi dokumenti. Nadalje, s obzirom da 

ponuda zadovoljava sve uvjete iz poziva, predložili su da se donese Odluka o 

prihvatu ponude: „PRVI TREPTAČ“ d.o.o., Split  s cijenom ponude od:  12.600,00  kn 

(PDV 3.150,00 kn), ukupni iznos 15.120,00 kn.  

 

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   

NAČELNIK OPĆINE 

KLASA: 406-09/17-01/10 

UR.BROJ: 2134/02-01/01-17-13 

Primorski Dolac, 05. srpnja 2017. god.        

                                                                                       
Na temelju članka 39. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/13, 

14/13), a u svezi zahtjeva izvođača radova CESTAR d.o.o. Split od 29. lipnja 2017.g. za 

izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i održavanju nerazvrstanih cesta na području 

Općine Primorski Dolac: „ Podari –Bakovići i Balovi“, Općinski načelnik Općine Primorski 

Dolac na 5. kolegiju održanom dana 05. srpnja 2017. godine donosi  

 

 

ODLUKU   

o davanju suglasnosti  izvođaču radova „CESTAR“ d.o.o. Split  

za izvođenjem dodatnih radova 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Odluka o davanju  suglasnost trgovačkom društvu „CESTAR“ d.o.o. Split,  

odabranom izvođaču radova na  rekonstrukciji i održavanju nerazvrstanih cesta na području 

Općine Primorski Dolac, cesta: Podari-Bakovići i Balovi, za izvođenje dodatnih radova 

utvrđenih troškovnikom i ponudom br. 281/17-178/17 u vrijednosti 49.742,00 kn (bez PDV-a) 

te temeljem dostavljene suglasnosti stručnog nadzora trgovačkog društva „Regulacije“ d.o.o., 

Split od 30.06.2017.g. za izvođenjem istih. 

  Za izvođenje dodatnih radova sklopit će I. Aneks Ugovora kojim će se ugovoriti 

produženje roka izvođenja radova do 31. kolovoza 2017.g.  

 

Članak 2. 

 

Ova 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   

NAČELNIK OPĆINE 

KLASA: 406-09/17-01/13 

UR.BROJ: 2134/02-01/01-17-13 

Primorski Dolac, 05. srpnja 2017. god.        

                                                                                       
Na temelju članka 39. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/13, 

14/13), a u svezi zahtjeva izvođača radova CESTAR d.o.o. Split od 29. lipnja 2017.g. za 

izvođenje dodatnih radova na održavanju i sanaciji nerazvrstanih cesta na području Općine 

Primorski Dolac,  Općinski načelnik Općine Primorski Dolac na 5. kolegiju održanom dana 

05. srpnja 2017. godine donosi  

 

 

ODLUKU   

o davanju suglasnosti  izvođaču radova „CESTAR“ d.o.o. Split  

za izvođenjem dodatnih radova 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Odluka o davanju  suglasnost trgovačkom društvu „CESTAR“ d.o.o. Split,  

odabranom izvođaču radova na  održavanju i sanaciji nerazvrstanih cesta na području Općine 

Primorski Dolac, za izvođenje dodatnih radova utvrđenih troškovnikom i ponudom br. 

282/17-206/17 u vrijednosti 38.535,00 kn (bez PDV-a) te temeljem dostavljene suglasnosti 

stručnog nadzora trgovačkog društva „Regulacije“ d.o.o., Split od 30.06.2017.g. za 

izvođenjem istih. 

 Za izvođenje dodatnih radova sklopit će I. Aneks Ugovora kojim će se ugovoriti 

produženje roka izvođenja radova do 31. kolovoza 2017.g.  

 

Članak 2. 

 

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

Primorski Dolac. 

         NAČELNIK OPĆINE 

           

        JOŠKO DUJMOVIĆ, inž.građ. 

 

 

 


