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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-09/20-01/47
URBROJ: 2134-02-01-01-20-18
Primorski Dolac, 07. kolovoza 2020.
Na temelju članka 11. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik 43/19) i članka 50.
Statuta Općine Primorski Dolac („Službeni glasnik“ br. 6/18, 32/18, 12/20) Načelnik Općine
Primorski Dolac na 143. kolegiju održanom dana 07. kolovoza 2020.g. donosi:
ODLUKU
O ODABIRU PONUDE
I.
Za nabavu: Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom i opremanjem građevine društvene
namjene – dječji vrtić i jaslice, evidencijski broj nabave: EV 47/20, na temelju kriterija za
odabir ponude iz točke 4.5 Poziva za dostavu ponuda, kao najpovoljnija ponuda odabire se
ponuda ponuditelja FLUTING d.o.o., Zagrebačka 19, 21000 Split, OIB: 10093245913, u
ukupnom iznosu od 79.850,00 kn bez PDV-a, odnosno od 99.812,50 kn s PDV-om.
II.
Naručitelj s odabranim ponuditeljem zaključiti Ugovor o jednostavnoj nabavi.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
Obrazloženje
Naručitelj je na temelju članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik 43/19)
proveo postupak jednostavne nabave s namjerom zaključenja ugovora za uslugu stručnog
nadzora nad izgradnjom i opremanjem građevine društvene namjene – dječji vrtić i jaslice,
evidencijski broj nabave: EV 47/20, te je:
 Procijenio vrijednost nabave u iznosu od 80.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost;
Uputio poziv gospodarskim subjektima: 1. LINIR d.o.o., Ivana Mažuranića 16, 21311
Podstrana; 2. STABILNOST d.o.o., Kroz Smrdečac 41, 21000 Split; 3. FLUTING d.o.o.,
Zagrebačka 19, 21000 Split.
 otvorio ponude dana 06.08.2020. godine u 10:00:00 sati, te je utvrdio da su do isteka roka
za dostavu ponuda pristigle 3 (tri) ponude, o čemu je sastavljen zapisnik.
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Stručne osobe naručitelja, započele su dana 06.08.2020. godine postupak pregleda i ocjene
ponuda slijedećim redoslijedom:
 provjerom jesu li ponuditelji dostavili ponude u roku
 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 poziva za dostavom ponude te
 izvršili kontrolu računske ispravnosti ponude
 Naručitelj je dana 06. kolovoza 2020. godine uputio zahtjev za upotpunjavanje ponude
svim ponuditeljima – sa uvjetom dostave ažurirane izvatke iz sudskog, obrtnog,
strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog
nastana, a sukladno Pravilniku o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o
nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, broj 75/2020) kojim
odredbama je utvrđeno da su dokumenti ažurirani ako nisu stariji više od šest mjeseci
od dana početka postupka nabave.
 Ponuditelji su u ostavljenom roku dostavili traženu dokumentaciju.
Naručitelj je pristupio utvrđivanju najpovoljnije ponude, a na osnovi kriterija utvrđenih u
pozivu za dostavom ponude, najpovoljnija ponuda je ponuda sa najnižom cijenom.
Primjenom kriterija odabira odabrana ponuda FLUTING d.o.o. Zagrebačka 19, 21000 Split je
utvrđena kao najpovoljnijom.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.
OPĆINSKI NAČELNIK
Joško Dujmović
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 112-03/20-01/02
URBROJ:2134-02-03-01-20-2
Primorski Dolac, 07. kolovoza 2020. godine
Na temelju članka 19.,28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 86/08, 61/11, 04/18) te u skladu s Planom prijema
u službu u JUO Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 02/20) na 143. kolegiju održanom
dana 07.kolovoza 2020. godine Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primorski Dolac
donosi slijedeću
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu Oglasa za zapošljavanje
dugotrajno nezaposlenih osoba u Programu javnih radova
Članak 1.
Za provođenje predmetnog natječaja Pročelnica imenuje Povjerenstvo od tri člana u sastavu:
1. Mario Mišković
2. Marko Franić
3. Ivica Balov
Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:
-utvrđuje pravodobnost i potpunost prijava na natječaj,
-utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane
natječajem,
-kandidate s liste poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti,
-provodi postupak provjere,
-podnosi izvješće Pročelnici JUO Općine Primorski Dolac o provedenom postupku, uz koji
prilaže rang listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere.
Članak 2.
Po dostavljenom izvješću Pročelnica donosi rješenje o prijemu u službu na određeno vrijeme
u trajanju od 6 mjeseci.
Odluka o poništenju natječaja donosi se u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan
kandidat.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Primorski Dolac.
PROČELNICA
Diana Knez, dipl.iur.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 406-09/20-01/46
URBROJ: 2134-02-01-01-20-7
Primorski Dolac, 04. kolovoza 2020.
Temeljem članka 11. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik 43/19) i čl. 50. Statuta
Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 06/18, 32/18, 12/20) u postupku nabave: Nabava
obrazovnih materijala za učenike OŠ Primorski Dolac, Načelnik Općine Primorski Dolac dana 04.
kolovoza 2020.g. donosi slijedeću

ODLUKU O PRIHVATU PONUDE
Članak 1.
U provedenom postupku nabave: Nabava obrazovnih materijala za učenike OŠ Primorski
Dolac“ prihvaća se ponuda ponuditelja E kupi d.o.o., Buzinski put 10, 10100 Zagreb, kao
ponuda koja ispunjava tražene uvjete iz poziva za dostavu ponuda.
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU I PONUDI
Naziv: E kupi d.o.o.
Sjedište: Buzinski put 10, 10100 Zagreb
Cijena ponude: 29.967,62 kn
Ukupna cijena sa Pdv- 31.466,00 kn
om:
Članak 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 11.
Pravilnika jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik 43/19).
Obrazloženje
Poziv na dostavu ponude za provedbu postupka nabave: Nabava obrazovnih materijala za
učenike OŠ Primorski Dolac, upućen je gospodarskom subjektu: E kupi d.o.o., Buzinski put
10, 10100 Zagreb.
Odlukom Načelnika KLASA: 406-01/20-01/46, URBROJ: 2134-02-01-01-20-2 od 20. srpnja
2020.g. imenovano je stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave.
Pregled i ocjena ponude održano je 04. kolovoza 2020. 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
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ponuditelj dostavio ponudu sukladno pozivu. Nadalje, s obzirom da ponuda ponuditelja E
kupi d.o.o. Zagreb, zadovoljava sve uvjete iz poziva, predložili su da se donese Odluka o
prihvatu ponude: E kupi d.o.o. Zagreb , s cijenom ponude od 29.967,62 kn ( bez PDV-a).
Razlozi odabira navedene ponude je prihvatljivost ponude uz ispunjavanje kriterija iz poziva
za dostavom ponude.
Članak 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: 620-01/20-01/17
URBROJ: 2134-02-01-01-20-2
Primorski Dolac, 07. kolovoza 2020. godine
Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac (Službeni glasnik br. 06/18, 32/18,
12/20), Općinski načelnik Općine Primorski Dolac na 143. kolegiju održanom dana 07.
kolovoza 2020. godine donosi
ODLUKU
o davanju na korištenje Multifunkcionalne školske sportske dvorane
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se na korištenje sportska dvorana u Multifunkcionalnoj sportskoj
školskoj dvorani u Primorskom Docu za potrebe održavanje rekreacije građana-teretana, kako
slijedi:
1. Podnositelju zahtjeva Marino Romić, Vržine 180, 21227 Primorski Dolac, OIB:
56341073921, za potrebe održavanje rekreacije građana – teretana u sportskoj dvorani
(u daljnjem tekstu: Korisnik);
2. Utvrđuje se da će Korisnik sportsku dvoranu u Primorskom Docu koristiti sukladno
podnesenom zahtjevu, a koji uključuje korištenje male dvorane 3 x tjedno.
3. Korisnik je obvezan platiti iznos od 180,00 kuna mjesečno, utvrđen cjenikom Odluke
o korištenju Multifunkcionalne sportske školske dvorane u Primorskom Docu
(Službeni glasnik 17/14) na žiro račun Općine HR 6423400091859000003 sa
naznakom „korištenje sportske dvorane“, poziv na broj 24 7722-OIB.
4. Korisnik se u korištenju sportske dvorane mora ponašati dužnom pažnjom i poštivati
kućni red koji je istaknut na oglasnoj ploči sportske dvorane u Primorskom Docu.
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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