28. listopada 2021.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

Broj 29/21

SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE PRIMORSKI DOLAC
GODINA XXIV

PRIMORSKI DOLAC, 28. listopada 2021.g.

BROJ 29/21

SADRŽAJ
Općinsko vijeće:
1. Odluka o prihvatu ponude i odabiru ponuditelja za obavljanje poslova opskrbe
električnom energijom na području Općine Primorski Dolac .................................2
2. Odluka o odabiru ponuditelja Vedran Fištrović za prodaju neizgrađenog
građevnog zemljišta na području Općine Primorski Dolac – Gospodarska zona
Bristovača- Trištenica ..................................................................................................4
3. Odluka o odabiru ponuditelja VUGRIN j.d.o.o. za prodaju neizgrađenog
građevnog zemljišta na području Općine Primorski Dolac – Gospodarska zona
Bristovača-Trištenica ...................................................................................................6
4. Odluka o odabiru ponuditelja Ralph Kilches za prodaju neizgrađenog građevnog
zemljišta na području Općine Primorski Dolac – Gospodarska zona Bristovača –
Trištenica ......................................................................................................................8

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: info@primorskidolac.hr

1

28. listopada 2021.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PRIMORSKI DOLAC

Broj 29/21

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 406-09/21-01/40
URBROJ: 2134-02-02/01-21-12
Primorski Dolac, 28. listopada 2021.
Na temelju članka 32. Statuta Općine Primorski Dolac (Službeni glasnik 07/21) Općinsko
vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 3. sjednici održanoj dana 28. listopada 2021. godine
donijelo je
ODLUKU
o prihvatu ponude i odabiru ponuditelja za obavljanje poslova opskrbe
električnom energijom na području Općine Primorski Dolac
1.Temeljem provedenog postupka i upućenog Poziva za uslugu: Opskrba električnom
energijom na području Općine Primorski Dolac, sposobnosti za obavljanje djelatnosti i
povoljnosti podnositelja ponuda, Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac odabire trgovačko
društvo „HEP OPSKRBA“ d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, za obavljanje
poslova opskrbe električnom energijom na temelju pisanog ugovora na području Općine
Primorski Dolac, na vrijeme od jedne godine.
2.Općinski načelnik Općine Primorski Dolac će temeljem ove Odluke sklopiti ugovor o
povjeravanju predmetnih poslova iz prethodne točke ove Odluke sukladno uvjetima Poziva i
ponude odabranog ponuditelja.
Obrazloženje
Općina Primorski Dolac je dana 30. kolovoza 2021. godine uputila poziv za obavljanje
usluge: opskrba električnom energijom na području Općine Primorski Dolac i povjeravanje
predmetnih poslova na temelju pisanog ugovora
Poziv je upućen trojici gospodarskih subjekata:
1. HEP-OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb;
2. CRODUX PLIN d.o.o. za trgovinu i usluge, Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb;
3. PETROL d.o.o., Otok. Oreškovićeva 6, 10010 Zagreb;
Otvaranje ponuda je obavljeno 15. rujna 2021. godine u 12,30 sati. U ostavljenom roku
pristigla je 1 ponuda.
Zapisnik Povjerenstva o otvaranju ponuda, te Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda podnijet je
Općinskom načelniku na razmatranje i prihvaćanje.
Iz priložene dokumentacije provedenog postupka utvrđeno je da je ponudu dostavio slijedeći
ponuditelji i to: HEP OPSKRBA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
U postupku je utvrđeno da je ponuda br. 1. od trgovačkog društva HEP OPSKRBA d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb uredna u smislu traženih i priloženih isprava uz
ponudu. Pregledom priložene dokumentacije utvrđeno je da je ista uredna i vjerodostojna, pa
je ponuda ocijenjena prihvatljivima.
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Uvjeti obavljanja usluge opskrbe električnom energijom, pobliže se odrediti ugovorom o
izvršenju usluge.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Ustavnom sudu u
Splitu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno odredbi stavka 1. članka 24.
Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine br. 20/10., 143/12., 152/14., 94/16. i 29/17).
Članak 2.
Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Primorski
Dolac.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mario Mišković
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SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-01/21-01/02
URBROJ: 2134-02-02/01-21-18
Primorski Dolac, 28. listopada 2021.
Na temelju članka 32. Statuta Općina Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj
07/21), a u svezi Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području
gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“ od 28.10.2009 i njenu izmjenu od
04.02.2011., 19.11.2013 i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku
raspolaganja zemljištem na području gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“
(„Službeni glasnik“, broj 12/20) te javno raspisanog natječaja za prodaju
neizgrađenog građevnog zemljišta na području Općine Primorski Dolac, broj objave u
„Narodnim novinama“ 103/21 i po prijedlogu Komisije za raspolaganje zemljištem u
gospodarskoj zoni, Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 28. listopada 2021. godine donijelo je

Odluku o odabiru ponuditelja
Vedran Fištrović
za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta na području
Općine Primorski Dolac –Gospodarska zona Bristovača-Trišenica
Članak 1.
Općina je raspisala Javni natječaj za prodaju zemljišta na području Općine Primorski
Dolac u Gospodarskoj zoni „Bristovača-Trištenica“ objavljenog dana 24. rujna 2021.
u „Narodnim Novinama“, broj 103/2021.
Članak 2.
Komisija za raspolaganje zemljištem u gospodarskoj zoni utvrdila je slijedeće: u
ostavljenom roku pristigla je ponuda od strane ponuditelja: Vedran Fištrović, Okruški
put 3, Okrug Gornji, Okrug, OIB: 70137042910, za radnu parcelu: R-26, (površine
4050 m2 na iznos od 25,20 kn/m2 kuna, iznos od 102.060,00 kuna) (slovima:
stodvijetisućeišezdesetkuna), kupac je dužan platiti u roku od 15 dana od
potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Članak 3.
Ponuda je pravovremena, potpuna i prihvatljiva. Komisija je donijela zaključak kao
prijedlog Općinskom vijeću da to prihvati.
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Članak 4.
Općinsko vijeće donosi Odluku o prihvatu ponude ponuditelja:Vedran Fištrović,
Okruški put 3, Okrug Gornji, Okrug, OIB: 70137042910 za kupnju predmetnog
zemljišta iz članka 2. ove Odluke.
Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Joško Dujmović, inž.građ. za potpisivanje ugovora o
kupoprodaji i poduzimanje daljnih radnji potrebnih za solemnizaciju ugovora i
provođenje postupka prodaje zemljišta iz članka 2. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK
Mario Mišković
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-01/21-01/02
URBROJ: 2134-02-02/01-21-17
Primorski Dolac, 28. listopada 2021.
Na temelju članka 32. Statuta Općina Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj
07/21), a u svezi Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području
gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“ od 28.10.2009 i njenu izmjenu od
04.02.2011., 19.11.2013 i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku
raspolaganja zemljištem na području gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“
(„Službeni glasnik“, broj 12/20) te javno raspisanog natječaja za prodaju
neizgrađenog građevnog zemljišta na području Općine Primorski Dolac, broj objave u
„Narodnim novinama“ 103/21 i po prijedlogu Komisije za raspolaganje zemljištem u
gospodarskoj zoni, Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 28. listopada 2021. godine donijelo je

Odluku o odabiru ponuditelja
VUGRIN j.d.o.o.
za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta na području
Općine Primorski Dolac –Gospodarska zona Bristovača-Trišenica
Članak 1.
Općina je raspisala Javni natječaj za prodaju zemljišta na području Općine Primorski
Dolac u Gospodarskoj zoni „Bristovača-Trištenica“ objavljenog dana 24. rujna 2021.
u „Narodnim Novinama“, broj 103/2021.
Članak 2.
Komisija za raspolaganje zemljištem u gospodarskoj zoni utvrdila je slijedeće: u
ostavljenom roku pristigla je ponuda od strane ponuditelja: VUGRIN j. d.o.o.,
Salonitanska cesta 16 A, Solin, OIB: 87503483588, za radnu parcelu: R-61,
(površine 1640 m2 na iznos od 25,00 kn/m2 kuna, iznos od 41.000,00 kuna)
(slovima: četrdesetijednatisućakuna), kupac je dužan platiti u roku od 15 dana od
potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Članak 3.
Ponuda je pravovremena, potpuna i prihvatljiva. Komisija je donijela zaključak kao
prijedlog Općinskom vijeću da to prihvati.
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Članak 4.
Općinsko vijeće donosi Odluku o prihvatu ponude ponuditelja:VUGRIN j.d.o.o.,
Salonitanska cesta 16A, OIB: 87503483588 za kupnju predmetnog zemljišta iz
članka 2. ove Odluke.
Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Joško Dujmović, inž.građ. za potpisivanje ugovora o
kupoprodaji i poduzimanje daljnih radnji potrebnih za solemnizaciju ugovora i
provođenje postupka prodaje zemljišta iz članka 2. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK
Mario Mišković
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMORSKI DOLAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-01/21-01/02
URBROJ: 2134-02-02/01-21-19
Primorski Dolac, 28. listopada 2021.
Na temelju članka 32. Statuta Općina Primorski Dolac („Službeni glasnik“, broj
07/21), a u svezi Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja zemljištem na području
gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“ od 28.10.2009 i njenu izmjenu od
04.02.2011., 19.11.2013 i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku
raspolaganja zemljištem na području gospodarske zone „Bristovača-Trištenica“
(„Službeni glasnik“, broj 12/20) te javno raspisanog natječaja za prodaju
neizgrađenog građevnog zemljišta na području Općine Primorski Dolac, broj objave u
„Narodnim novinama“ 103/21 i po prijedlogu Komisije za raspolaganje zemljištem u
gospodarskoj zoni, Općinsko vijeće Općine Primorski Dolac na svojoj 3. sjednici
održanoj dana 28. listopada 2021. godine donijelo je

Odluku o odabiru ponuditelja
Ralph Kilches, Blindengasse 46/23, A-1080 Wien, Austria
za prodaju neizgrađenog građevnog zemljišta na području
Općine Primorski Dolac –Gospodarska zona Bristovača-Trišenica
Članak 1.
Općina je raspisala Javni natječaj za prodaju zemljišta na području Općine Primorski
Dolac u Gospodarskoj zoni „Bristovača-Trištenica“ objavljenog dana 24. rujna 2021.
u „Narodnim Novinama“, broj 103/2021.
Članak 2.
Komisija za raspolaganje zemljištem u gospodarskoj zoni utvrdila je slijedeće: u
ostavljenom roku pristigla je ponuda od strane ponuditelja: Ralph Kilches,
Blindengasse 46/23, A-1080 Wien, Austria, OIB: 51965208803, za radne parcele: R17, (površine 9447 m2 na iznos od 25,00 kn/m2 kuna, iznos od 236.175,00 kuna) i
radnu parcelu R-18 (površine 8280 m2 na iznos od 25,00 kn/m2, iznos od
207.000,00 kuna). Sveukupan iznos za radne parcele R-17 i R-18: 443.175,00 kn,
kupac je dužan platiti u roku od 15 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora.
Članak 3.
Ponuda je pravovremena, potpuna i prihvatljiva. Komisija je donijela zaključak kao
prijedlog Općinskom vijeću da to prihvati.
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Članak 4.
Općinsko vijeće donosi Odluku o prihvatu ponude ponuditelja: za kupnju
predmetnog zemljišta iz članka 2. ove Odluke.
Članak 5.
Ovlašćuje se Načelnik Joško Dujmović, ing.građ. za potpisivanje ugovora o
kupoprodaji i poduzimanje daljnih radnji potrebnih za solemnizaciju ugovora i
provođenje postupka prodaje zemljišta iz članka 2. ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Primorski Dolac.

PREDSJEDNIK
Mario Mišković
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