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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-09/20-01/04
URBROJ: 2134-02-01-01-20-24
Primorski Dolac, 26. ožujka 2020.
Na temelju članka 11. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik
43/19) i članka 50. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik
06/18, 32/18) u okviru Projekta „Zajedno želimo, zajedno možemo!“
Zaželi-Program zapošljavanja žena, kodni broj Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava: UP.02.1.1.05.0257, Načelnik Općine Primorski
Dolac na 124. kolegiju održanom dana 26. ožujka 2020.g. donosi
ODLUKU O ODABIRU
I.
Za predmet nabave „Usluga obrazovanja i osposobljavanja u okviru
projekta „Zajedno želimo, zajedno možemo!“ , evidencijski broj nabave:
EV-04/2020, na temelju kriterija za odabir ponude iz točke 26. Poziva za
dostavom ponude, kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda
ponuditelja: Zajednice ponuditelja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
INSTRUKTOR, Šibenska 21, 21000 Split i Instruktor d.o.o., Šibenska 21,
21000 Split, ponuda br. 1/2020 od 2.3.2020.g., cijena ponude bez PDV-a
od 56.480,00 kn odnosno sa PDV-om od 60.680,00 kn.
II.
Ova Odluka o odabiru dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda gospodarskim subjektima koji su sudjelovali u nadmetanju.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku Općine Primorski Dolac.
Obrazloženje
Naručitelj je na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi proveo
postupak jednostavne nabave za „Usluga obrazovanja i osposobljavanja u
okviru projekta „Zajedno želimo, zajedno možemo!“: EV-04/2020, te je:

 Procijenio vrijednost nabave u iznosu od 106.400,00 kn bez poreza na
dodanu vrijednost;
 Objavio poziv za dostavom ponude na službenoj stranici Općine Primorski
Dolac i dostavio poziv gospodarskim subjektima navedenim u Odluci o
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početku postupka jednostavne nabave od 10. veljače 2020. godine, datum
slanja poziva 24.02.2020.;
 Stavio na raspolaganje svu dokumentaciju vezanu za postupak nadmetanja
putem službene stranice Općine Primorski Dolac www.primorskidolac.hr;
 Otvorio ponude dana 05.03.2020. godine u 12:00:00 sati, te je utvrdio da je
do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo 5 (pet) ponuda.

Stručne osobe naručitelja, započele su dana 05.03.2020. godine postupak
pregleda i ocjene ponuda slijedećim redoslijedom:
 provjerom jesu li ponuditelji dostavili valjano jamstvo, zatim
 utvrđenjem odsutnosti osnova za isključenja gospodarskog subjekta,
 ispunjenja traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta
 utvrdili valjanosti ponude prema obliku, sadržaju i cjelovitosti,
 utvrdili valjanosti ponude ispunjenje zahtjeva u opisu predmeta nabave i



tehničkih specifikacija kao i
ispunjenja ostalih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje te
izvršili kontrolu računske ispravnosti ponude

Za ponuditelja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE TROGIR, Obala bana
Berislavića 15, Trogir utvrđeno je da ne udovoljavaju kriterijima za
kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.
Naime isti nije dokazao potrebno iskustvo u pružanju usluga koje su iste ili
slične predmetu nabave, odnosno nije dokazao ispunjavanje kriterija za
kvalitativni odabir gospodarskog subjekta pa je navedena ponuda
neprihvatljiva. Javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu za koju, na
temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz poziva za
dostavom ponude, utvrdi da je neprihvatljiva pa je ista odbijena.
Nakon utvrđivanja jedine preostale ponude valjanom pristupilo se je
analizi iste prema kriteriju za odabir ponude. Kriterij za odabir ponude je
najpovoljnija ponuda uz ispunjavanje uvjeta iz Poziva.
Na osnovi kriterija utvrđenih u Poziva za dostavom ponude, ponuda
ponuditelja: Zajednica ponuditelja: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
INSTRUKTOR, Šibenska 21, 21000 Split i Instruktor d.o.o., Šibenska 21,
21000 Split utvrđena je kao najpovoljnija ponuda, stručno povjerenstvo
naručitelja predložilo je naručitelju donošenje odluke o odabiru
najpovoljnije ponude i sklapanje ugovora s navedenim ponuditeljem.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku Općine Primorski Dolac.
Općinski načelnik
Joško Dujmović, ing. građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-08/19-01/01
URBROJ:2134-02-01-01-20-3
Primorski Dolac, 26. ožujka 2020. godine
Na temelju članka čl. 50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18,
32/18), Općinski načelnik Općine Primorski Dolac na 124. kolegiju održanom dana 26. ožujka
2020. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Inventurne komisije
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće Inventurne komisije o izvršenom popisu imovine, novčanih sredstava,
dionice i udjeli u glavnici, stanja na žiro računu i blagajni, obveza i potraživanja na dan 31.
prosinca 2019.godine.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o izvršenom popisu (inventuri) sa stanjem na dan 31. 12.
2019.godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine.

NAČELNIK OPĆINE
Joško Dujmović, inž.građ.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMORSKI
DOLAC
Povjerenstvo za popis
imovine i obveza
KLASA: 406-01/19-01/01
URBROJ: 2134-02-02-02-20-2
Primorski Dolac, 26.ožujka 2020.

IZVJEŠTAJ
O OBAVLJENOM POPISU
novca u banci i blagajni, depozita i jamčevnih pologa, zajmova, vrijednosnih papira,
dionica i udjela u glavnici, potraživanja i obveza
te proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine
Povjerenstva za popis cjelokupne imovine, obveza i potraživanja u sastavu:
1. predsjednik: Ivica Balov
2. član:
Žarko Ukić
3. član:
Marko Franić
izvršila je dana 31. prosinca 2019. godine popis Neproizvedene dugotrajne imovine,
proizvedene dugotrajne imovine, nefinancijske imovine u pripremi i sitnog inventara,
Financijske imovine - novca u banci i blagajni, depozita i jamčevnih pologa, zajmova,
vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici i potraživanja, Obveza - obveze za rashode
poslovanja, obveze za nabavu nefinancijske imovine, obveze za vrijednosne papire i obveze
za zajmove sa stanjem 31. prosinca 2019. godine, sukladno Odluci Načelnika od dana 04.
prosinca 2019. godine, Klasa: 406-08/19-01/01, Urbroj: 2134/02-01/01-19-1, te utvrdilo:
1. Utvrđeno je da na dan 31. prosinca 2019. godine stanje novčanih sredstava prema
blagajničkom izvještaju za blagajnu iznosi 4.851,44 kuna.
Iznos gotovine u blagajni odgovara stanju blagajničkog izvještaja.
2.Temeljem izvatka banke Općine stanje novčanih sredstava na žiro računu Općine na dan 31.
prosinca 2019. godine iznosi 226.593,10 kuna. Stanje novčanih sredstava na žiro računu
odgovara stvarnom stanju iskazanom u knjigovodstvu.
3.Popisom potraživanja Povjerenstvo je utvrdilo da na dan 31. prosinca 2019. godine ukupna
potraživanja iznose 424.532,22 kuna i to:
-Potraživanja za više plaćene porez i prirez
1.612,30 kn
-Potraživanja za više plaćene doprinose
39,18kn
-Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove
5.192,14kn
-Potraživanja za predujmove
62.091,24kn
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-Ostala nespomenuta potraživanja
-Potraživanja za prihode poslovanja
-Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine
Na ovom razredu (1) vode se i:
-Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom
sektoru

Broj 14/20

-7.187,13kn
333..408,49kn
29.376,00kn

4.904.500,00 kn

4.Povjerenstvo konstatira da ukupne obveze na dan 31. prosinca 2018. godine iznose
2.719.289,04 kuna i to:
 Obveze za zaposlene
 Obveze za materijalne rashode
 Obveze za financijske rashode
 Obveze za naknade građanima i kućanstvima
 Ostale tekuće obveze
Obveze za nabavu neproizvedene imovine
 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih institucija
UKUPNO OBVEZE:

138.500,48 kn
2.399.674,04 kn
595.982,83 kn
457.362,81 kn
583.019,03 kn
10.000,00kn
3.128.883,46 kn
3.208.947,08 kn
10.669.081,73 kn

5.Povjerenstvo je izvršilo popis osnovnih sredstava i sitnog inventar u vlasništvu Općine
primorski Dolac, na dan 31. prosinca 2019. godine, koji je sadržan u inventurnoj listi koja je
prilog ovog Izvješća, a koju ovjeravaju gore navedeni članovi povjerenstva.

Povjerenstva za popis cjelokupne
imovine, obveza potraživanja:
Ivica Balov
Žarko Ukić
Marko Franić
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