
 

 

 OBRAZAC 2. 

 

KLASA:361-01/21-02/33 

URBROJ:2182/02-02-21-2 

Primošten,1.travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 4. u redovitom postupku Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne  

nabave Općine Primošten, ( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 8/17) i članka 53. Statuta 

Općine Primošten („Službenog vjesnika Općine Primošten 1/21) Načelnik Općine Primošten, 

dana  1.travnja 2021. godine donosi: 

 

 

 

O D L U K U  

o početku postupka jednostavne nabave 

 

 

 

1. Naručitelj: 

Općina Primošten - Općinski Načelnik 

Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten 

            OIB: 16878804200 

 

Predmet nabave: Izgradnja dječjeg igrališta sa fitnesom 

 

 

 

             EV-JED -33/21 

 

 

 

      3.   Procijenjena vrijednost nabave: 

           250.00,00  kuna plus iznos PDV-a 

 

      4.   Ovlašteni predstavnici naručitelja:  
            -  Iris Ukić Kotarac 

            -  Luka Huljev 

            -  Grgo Soža 

 -  Milena Pleić 

 

                                                 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN   

                                                                               Stipe Petrina 

 

 

 

 

 

 



KLASA:361-01/21-02/33 

URBROJ: 2182/02-02-21-1 

Primošten, 1.travnja 2021.  

 

 

OBRAZAC 1. 

 

        Općina Primošten - OIB: 16878804200 

        Sv. Josipa 7 - 22 202 Primošten 

        Tel: 022 / 571-900  

        Fax: 022 / 571- 902 

        www.primosten.hr /JEDNOSTAVNA NABAVA/ 

        e-mail: info@primosten.hr  

 

 

ZAHTJEV  

za pripremu i početak  postupka  nabave jednostavne vrijednosti  

jednake ili veće od 20.000,00 kuna 

naznaka postupka: redoviti postupak jednostavne nabave temeljem čl 4. 

Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne  nabave Općine Primošten 
( „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 8/17) 

 

1.Naziv predmeta nabave: Izgradnja dječjeg igrališta sa fitnesom 

2.Procijenjena vrijednost: 250 000,00  kuna plus iznos PDV-a 

3.Osigurana sredstva (s PDV-om): sredstva osigurava  Proračun Općine Primošten  

4.Rok početka i završetka  radova:  
5.Planirano trajanje ugovora: 20 kalendarskih dana 

6.Mjesto izvršenja radova:  Bratski Dolac u Općini Primošten na čes zem. 10652/3 k.o. 

Primošten 
7.Dinamika  pružanja usluga: do  1.svibnja 2021. 

8.Rok, način i uvjeti plaćanja: 
Plaćanje premeta nabave  iz točke 1. ovog Poziva vrši se na račun  odabranog ponuditelja u 

roku od 30 dana od dana ispostavljenog računa . Račun se ispostavlja se u roku od  8 dana od 

dana uredno obavljenih posla.  

9.Opis predmeta nabave tehničke Predmetni zahvat obuhvaća pripremu terena sa postavom 

tampona i ugradnjom rubnjaka, dobavu i postavu igrala na prethodno pripremljenu podlogu, 

postavu gumene podloge, ograđivanje žičanom ogradom te opremanje igrališta urbanom 

opremom (klupe, koševi, table upozorenja), sve sukladno troškovniku koji je sastavni dio ove 

natječajne dokumentacije. 

Sva igrala moraju biti od aluminijskih profila, zaštićeni plastifikacijom, u boji po izboru  

naručitelja. Trebaju biti izrađena prema standardima HRN EN 1176:2008 o sigurnosti djece, 

te posjedovati ateste o ispitivanju kvalitete proizvoda. Za igrala koja se nude potrebno je 

dostaviti izvadak iz kataloga proizvođača za svako igralo iz ponude. 

Gumena podloga mora imati potrebnu atestnu dokumentaciju, te je istu potrebno priložiti uz 

dokumentaciju u natječaju. 

  sukladno uputama Naručitelja iz Troškovnika .  

10.Troškovnik predmeta nabave s definiranim stavkama po jedinici mjere i  

 količini 

                                                 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN   

                                                                                Stipe Petrina 

http://www.primosten.hr/

