Službene novine
Općine Pitomača
Godina XXIII

Pitomača, 05. listopada 2016. godine
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SADRŽAJ:

str.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:
1. Odluka o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja
nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za 2016./2017. godinu,
2. Odluka o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti poslovi temeljem
Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti „javna rasvjeta“ - održavanje
objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača,
3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova
asfaltiranja - odvojak Ulice Ljudevita Gaja između kućnog broj 93 i 95 i
odvojak pored policijske postaje Pitomača,
4. Odluka o izmjeni Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih
odbora na području općine Pitomača,
5. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na
području općine Pitomača,
6. Rješenje o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog
povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na
području općine Pitomača,
7. Odluka o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za
članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,
8. Odluka o izmjeni Odluke o stipendiji Općine Pitomača.

2

3

4
6
7

7
8
8

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1. Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova komunalne
Djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača,
2. Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti
„javna rasvjeta“ na području općine Pitomača.
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

Pitomača.

1.

4. Cijene za obavljanje predmetnih
komunalnih poslova utvrđene su ponudbenim
troškovnikom ponuditelja iz članka 1., a koje
će biti sastavni dio ugovora iz točke 3. ove
Odluke.

Na temelju odredbe članka 15. stavak
4. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14, 36/15), odredbe članka 18. stavak 5.
Odluke o komunalnim djelatnostima na
području općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/14) i odredbe članka
28. Statuta Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 pročišćeni tekst i 2/15) Općinsko vijeće na
23. sjednici održanoj 05. listopada 2016.
godine, donosi

ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na
području općine Pitomača
za 2016./2017.
1. Odabire se ponuda „KOGRAD“ vl.

Ivan Kostelac, Kladare, Kladare 19, OIB:
55359129997, sa ukupnom cijenom
ponude od 528.125,00 kuna za sklapanje
ugovora o povjeravanju obavljanja poslova
održavanja nerazvrstanih cesta na području
općine Pitomača.
2. Pod obavljanjem komunalne
djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta
podrazumijeva se obavljanje komunalnih
poslova: održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje površina koje se koriste za
promet po bilo kojoj osnovi i koje su
pristupačne većem broju korisnika, a koje
nisu razvrstane ceste u smislu posebnih
propisa,
te
gospodarenje
cestovnim
zemljištem uz nerazvrstane ceste na rok od 1
(jedne) godine od dana sklapanja ugovora.
3. Na temelju ove odluke Općinski
načelnik Općine Pitomača sklopiti će sa
odabranim
ponuditeljem
Ugovor
o
povjeravanju
poslova
održavanja
nerazvrstanih cesta na području općine

O b r a z l o ž e n j e:
Općinski načelnik dana 18. kolovoza
2016. godine, donio je Odluku o objavi
prikupljanja ponuda, Klasa: 363-02/16-01/05,
Urbroj: 2189/16-16-1, za povjeravanje
obavljanja komunalnih poslova za komunalnu
djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta na
području općine Pitomača te istom Odlukom
imenovao
Povjerenstvo
za
provedbu
narečenog poziva.
Povjerenstvo je predmetni poziv
dostavilo trima gospodarskim subjektima i to:
BAGERGRAD d.o.o., PALKOVIĆ d.o.o. i
KOGRAD, vl. Ivan Kostelac.
Temeljem istoga poziva, zaprimljene
su dvije ponude i to od PALKOVIĆ d.o.o.,
Velika Črešnjevica 165, Velika Črešnjevica i
KOGRAD, vl. Ivan Kostelac, Kladare 19,
Kladare.
Pristigle ponude su prihvatljive i u
skladu su sa uvjetima iz navedenoga poziva.
Od prihvatljivih ponuda prema kriteriju
najniže cijene odabire se ponuda ponuditelja
KOGRAD vl. Ivan Kostelac, Kladare, Kladare
19, OIB: 55359129997, ukupna cijena
ponude iznosi 528.125,00 kuna. U toj cijeni
uračunat je i porez na dodanu vrijednost.
Odredbom članka 16. Odluke o
komunalnim djelatnostima na području
općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/14, u nastavku Odluka)
propisano je da postupak izbora osobe kojoj
će biti povjereno obavljanje komunalnih
poslova na temelju ugovora provodi se
prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja donosi Općinski načelnik.
Odredbom
članka
17.
Odluke
propisano je da postupak prikupljanja ponuda
provodi povjerenstvo koje imenuje općinski
načelnik.
Odredbom članka 19. propisano je da
prikupljanje ponuda provodi se pozivom za
dostavu ponude za najmanje tri ponuditelja
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registriranih
za
obavljanje
komunalne
djelatnosti koja je predmet poziva.
Odredbom članka 18. stavak 5.
propisano je da na temelju prijedloga
povjerenstva, Općinski načelnik upućuje
Općinskom vijeću prijedlog odluke o
povjeravanju
komunalnih
poslova
ili
poništenju prikupljanja ponuda. Stavkom 6.
istoga članka propisano je da odluku o izboru
osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju ugovora
donosi Općinsko vijeće.
Shodno svemu iznesenome, valjalo je
riješiti kao u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Klasa: 363-02/16-01/05
Ur.broj: 2189/16-16-6
Pitomača, 05. listopada 2016.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.

2.
Na temelju članka 15. stavak 4.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne novine“ broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14, 36/15), odredbe članka 18. stavak 5.
Odluke o komunalnim djelatnostima na
području općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/14) i odredbe članka
28. Statuta Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača, broj 2/13pročišćeni tekst i 2/15) Općinsko vijeće na
23. sjednici održanoj 05. listopada 2016.
godine, donosi

ODLUKU
o izboru ponuditelja kojem će se
povjeriti poslovi
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temeljem Ugovora za obavljanje
komunalne djelatnosti „javna rasvjeta“
- održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete na području općine Pitomača
1. Temeljem Poziva za dostavljanje
ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti
„javna rasvjeta“ – održavanje objekata i
uređaja javne rasvjete na području općine
Pitomača od 19. kolovoza 2016. godine,
Klasa: 363-02/16-01/04, Urbroj: 2189/16-162, pokrenutog od strane javnog naručitelja
Općine Pitomača, Pitomača, Lj. Gaja 26/I,
OIB: 80888897427, a prema utvrđenom
kriteriju najniže cijene odabire se ponuda
ponuditelja:

Elektro-instalacije „Štefanić“ vl., Zlatko
Štefanić, Pitomača, Vinogradska 56,
OIB: 41070832615,
s ponudom od 96.716,30 kn bez PDV-a,
odnosno120.895,37 kn s PDV-om.
2. Ova Odluka
danom donošenja.

postaje

konačna

3. S odabranim ponuditeljem zaključiti
će se Ugovor o povjeravanju komunalne
djelatnosti „javna rasvjeta“ – održavanje
objekata i uređaja javne rasvjete na području
općine Pitomača na razdoblje od 4 (četiri)
godine.
Način utvrđivanja opsega i cijene
komunalnih poslova određen je na osnovi
Programa održavanja infrastrukture za
predmetne djelatnosti za godinu u kojoj se
zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se
zaključuje ugovor biti ce utvrđen godišnjim
programima za svaku slijedeću godinu.
4. Za provođenje ove Odluke zadužuje
se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača.

O b r a z l o ž e n j e:
Općina
Pitomača
u
svojstvu
naručitelja sa danom slanja Poziva za
dostavljanje
ponuda
za
obavljanje
komunalne djelatnosti „javna rasvjeta“ održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete na području općine Pitomača od
18. kolovoza 2016. godine, Klasa: 363-
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02/16-01/04,
Urbroj:
2189/16-16-2,
pristupila je povjeravanju komunalne
djelatnosti „javna rasvjeta“ sukladno
članku 15. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,
36/15).
Isti je dostavljen slijedećim
gospodarskim subjektima:
1. Građevinsko-zanatska-uslužna
zadruga branitelja VT-TREND, Virovitica,
Stjepana Radića 79,
2. Elektro-instalacije „Štefanić“, vl.
Zlatko Štefanić, Pitomača, Vinogradska 56,
3. IPSUS d.o.o., Pitomača, Petra
Preradovića 3b.
Dana 05. rujna 2016. godine s
početkom u 12,00 sati održano je javno
otvaranje pristiglih ponuda, te je prema
Upisniku o zaprimanju ponuda utvrđeno
kako je prema predmetnom pozivu
pristigla 1 (jedna) ponuda i to od
slijedećeg ponuditelja:
1. Elektro- instalacije „Štefanić“ Pitomača,
Vinogradska 56, OIB: 41070832615.
Ista je ocijenjena je kao valjana.
Sukladno navedenome, a prema
kriteriju najniže cijene, odabire se ponuda
ponuditelja Elektro-instalacije „Štefanić“

OIB:
Pitomača, Vinogradska 56,
41070832615, s ponudom od 96.716,30
kn bez PDV-a, odnosno 120.895,37 kn s
PDV-om.
Odredbom članka 16. Odluke o
komunalnim djelatnostima na području
općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/14, u nastavku Odluka)
propisano je da postupak izbora osobe kojoj
će biti povjereno obavljanje komunalnih
poslova na temelju ugovora provodi se
prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem.
Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog
natječaja donosi Općinski načelnik.
Odredbom
članka
17.
Odluke
propisano je da postupak prikupljanja ponuda
provodi povjerenstvo koje imenuje općinski
načelnik.
Odredbom članka 19. propisano je da
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prikupljanje ponuda provodi se pozivom za
dostavu ponude za najmanje tri ponuditelja
registriranih
za
obavljanje
komunalne
djelatnosti koja je predmet poziva.
Odredbom članka 18. stavak 5.
propisano je da na temelju prijedloga
povjerenstva, Općinski načelnik upućuje
Općinskom vijeću prijedlog odluke o
povjeravanju
komunalnih
poslova
ili
poništenju prikupljanja ponuda. Stavkom 6.
istoga članka propisano je da odluku o izboru
osobe kojoj će se povjeriti obavljanje
komunalnih poslova na temelju ugovora
donosi Općinsko vijeće.
Shodno svemu iznesenome, valjalo je
riješiti kao u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem
tužbe
Upravnom
sudu
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
dana primitka ove Odluke.

Klasa: 363-02/16-01/04
Ur.broj: 2189/16-16-4
Pitomača, 05. listopada 2016.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.

3.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15) i
članka 32. Odluke o provedbi postupaka
javne
nabave
bagatelne
vrijednosti
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
11/13 i 5/15), Općinsko vijeće na 23. sjednici
održanoj 05. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
za izvođenje radova asfaltiranja odvojak Ulice Ljudevita Gaja između
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kućnog broja 93 i 95 i odvojak pored
policijske postaje Pitomača
1. U predmetu javne nabave
bagatelne vrijednosti - Izvođenje radova
asfaltiranja - odvojak ulice Ljudevita Gaja
između kućnog broja 93 i 95 i odvojak pored
policijske postaje Pitomača, a koji se vodi kod
naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, Lj.
Gaja
26/I,
OIB:
80888897427
s
procijenjenom
vrijednošću
nabave
220.000,00 kuna (bez PDV-a), odnosno s
planiranom vrijednošću nabave 275.000,00
kuna (s PDV-om), a prema utvrđenom
kriteriju najniže cijene, odabire se ponuda
ponuditelja

„KOGRAD vl. Ivan Kostelac, Kladare 19,
Kladare, OIB: 55359129997, s ponudom
od 219.258,00 kuna bez PDV-a,
odnosno 274.072,50 kuna s PDV-om.“
2. Ova Odluka postaje konačna
danom dostave iste ponuditelju. Ista će se
dostaviti s preslikom Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda od 15. rujna 2016.g., Klasa:
651-01/16-01/10, Urbroj: 2189/16-16-4 i
Zapisnikom od dana 03. listopada 2016.g.,
Klasa: 651-01/16-01/10, Urbroj: 2189/16-166.
3. Za provođenje ove Odluke zadužuje
se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača.

O b r a z l o ž e n j e:
Općina Pitomača u svojstvu naručitelja
sa danom donošenja Odluke o početku
postupka bagatelne nabave, Klasa: 65101/16-01/10, Urbroj: 2189/16-16-1 od 07.
rujna 2016. godine i članka 6. Odluke o
provedbi postupaka javne nabave bagatelne
vrijednosti
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 11/13 i 5/15, u nastavku:
Odluka), započela je postupak bagatelne
nabave - Izvođenje radova asfaltiranja –
odvojak ulice Ljudevita Gaja između kućnog
broja 93 i 95 i odvojak pored policijske
postaje Pitomača.
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Poziv za dostavu ponuda dana 07.
rujna 2016. godine upućen je gospodarskim
subjektima:
PALKOVIĆ
d.o.o.,
Velika
Črešnjevica
165,Velika
Črešnjevica,
BAGERGRAD
d.o.o.,
Vinogradska
65,
Pitomača, KOGRAD, Vl. Ivan Kostelac,
Kladare 19, Kladare.
Isti je objavljen, sukladno odredbama
Odluke i na web stranici Općine Pitomača.
Temeljem navedene objave ponuditelj
je dostavio svoju ponudu.
Dana 15. rujna 2016. godine s
početkom u 10,00 sati održano je otvaranje
pristiglih ponuda, te je prema Upisniku o
zaprimanju ponuda, utvrđeno kako su prema
predmetnoj nabavi pristigle 3 (tri) ponude i to
od ponuditelja: KOGRAD, Vl. Ivan Kostelac,
Kladare 19, Kladare , PALKOVIĆ d.o.o., Velika
Črešnjevica
165,Velika
Črešnjevica
i
KOMFORT d.o.o., Zagrebačka avenija 92,
Zagreb.
U postupku pregleda i ocjene
sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni
ponuda od 15. rujna 2016., Klasa: 65101/16-01/10, Urbroj: 2189/16-16-4 od
valjanih ponuda prema kriteriju najniže cijene
kao najpovoljnija odabire se ponuda
KOMFORT d.o.o., Zagrebačka avenija 92,
Zagreb, OIB: 34181025176, s ponudom od
198.740,00 kuna bez PDV-a, odnosno
248.425,00 kuna s PDV-om.
Dana 30. rujna 2016. g., zaprimljen je
dopis firme KOMFORT d.o.o., Zagrebačka
avenija 92, Zagreb o odustanku ponude,
shodno navedenom, a prema kriteriju najniže
cijene kao najpovoljnija odabire se ponuda
KOGRAD vl., Ivan Kostelac, Kladare 19,
Kladare, OIB: 55359129997, s ponudom od
219.258,00 kuna bez PDV-a, odnosno
274.072,50 kuna s PDV-om.
Člankom 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13-pročišćeni tekst i 2/15) propisano je da
Općinski načelnik može odlučivati o visini
pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5%
iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i
nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom
imovinom
Utvrđuje se da 0,5% iznosa prihoda
Općine Pitomača bez primitaka ostvarenih u
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2015. godini iznosi 101.307,88 kuna.
Obzirom da ponuđena cijena ove
nabave prelazi visinu do koje Općinski
načelnik
može
samostalno
odlučivati,
donošenje ove Odluke u nadležnosti je
Općinskog vijeća.
Shodno svemu iznesenome, valjalo je
riješiti kao u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv
ove Odluke žalba nije
dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni
spor pred nadležnim Upravnim sudom
podnošenjem upravne tužbe u roku od 30
dana od dana primitka ove Odluke.

Klasa: 651-01/16-01/10
Ur.broj: 2189/16-16-9
Pitomača, 05. listopada 2016.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.

4.
Na temelju članka 61. stavak 4.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11 i 144/12, 19/13 i 137/15), Zakona o
lokalnim izborima („Narodne novine“, broj:
144/12) i članka 28. Statuta općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj:
2/13 - pročišćeni tekst i 2/15), Općinsko
vijeće Općine Pitomača, na svojoj sjednici
održanoj dana 05. listopada 2016. godine,
donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
O POSTUPKU IZBORA ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA
Članak 1.
U Odluci o postupku izbora članova
Vijeća mjesnih odbora na području općine
Pitomača („Službene novine“ Općine
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Pitomača, broj 4/16) članak 19. mijenja se
i glasi:
„Članak 19.
Općinsko izborno povjerenstvo ima
stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav Općinskog izbornog
povjerenstva
čine
predsjednik,
potpredsjednik i dva člana te njihovi
zamjenici koje imenuje Općinsko vijeće
Općine Pitomača odmah po stupanju na
snagu odluke Općinskog vijeća o
raspisivanju izbora.
Predsjednik
i
potpredsjednik
Općinskog izbornog povjerenstva moraju
biti magistri pravne struke.
Prošireni
sastav
Općinskog
izbornog povjerenstva imenuje Općinski
načelnik Općine Pitomača u roku 8 dana
od stupanja na snagu odluke o
raspisivanju izbora, a čine ga po tri
predstavnika stranke, odnosno koalicije
koja ima najveći broj mandata u
Općinskom vijeću i tri dogovorno
predložena
predstavnika
oporbenih
stranaka, odnosno koalicije sukladno
stranačkom sastavu Općinskog vijeća u
trenutku njegovog konstituiranja.
Ako političke stranke ne postignu
dogovor o predstavnicima i njihovim
zamjenicima
u
proširenom
sastavu
Općinskog izbornog povjerenstva, njihov
raspored odredit će članovi stalnog
sastava ždrijebom na način da će
predstavnike stranaka tako rasporediti da
pojedina stranka bude
zastupljena u
Povjerenstvu s obzirom na ukupni broj
svojih predstavnika u Općinskom vijeću.
Predsjednik,
potpredsjednik
i
članovi stalnog sastava Povjerenstva ne
smiju biti članovi niti jedne političke
stranke, niti kandidati na izborima koje
provode.
Članovi
proširenog
sastava
Povjerenstva ne smiju biti kandidati na
izborima koje provode.“

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmi
dan od dana objave u "Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
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Klasa: 026-01/16-01/1
Ur.broj: 2189/16-16-2
Pitomača, 05. listopada 2016.
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PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.
6.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.

5.
Na temelju članka 4. Odluke o
postupku izbora članova Vijeća mjesnih
odbora na području općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
4/16) i članka 69. i 70. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15),
Općinsko vijeće na svojoj 23. sjednici
održanoj 05. listopada 2016. godine donijelo
je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća
mjesnih odbora
na području općine Pitomača
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuju se izbori za
članove Vijeća mjesnih odbora na području
općine Pitomača.

Članak 2.
Izbori za članove Vijeća mjesnih
odbora održati će se 04. prosinca 2016.
godine u vremenu od 07,00 do 19,00 sati.

Članak 3
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.
KLASA: 026-01/16-01/1
URBROJ: 2189/16-16-3
Pitomača, 05. listopada 2016.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 19. Odluke o
postupku izbora članova Vijeća mjesnih
odbora na području Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj:
4/16) Općinsko vijeće općine Pitomača na
svojoj sjednici održanoj dana 05. listopada
2016. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju članova stalnog sastava
Općinskog izbornog povjerenstva
Općine Pitomača za izbor članova Vijeća
mjesnih odbora na području općine
Pitomača
Članak 1.
U stalni sastav Općinskog izbornog
povjerenstva Općine Pitomača za izbor
članova Vijeća mjesnih odbora na području
općine Pitomača imenuju se:
1. Josipa Osvaldić - Galic, za
predsjednika,
2. Danijel Petković, za člana,
3. Slađana Zgorelac, za člana,
1. Sanja Prepelec - Sertić, za
potpredsjednika,
2. Monika Vranek, za zamjenika člana,
3. Sanja Živko, za zamjenika člana.

Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. ovog
Rješenja:
1. propisuje obrasce u postupku
kandidiranja i provedbe izbora,
2. donosi obvezatne upute za rad
biračkih odbora,
3. brine za zakonitu pripremu i
provođenje izbora za članove Vijeća,
4. ovjerava očitovanja,
5. određuje članove stručnog tima za
provođenje izbora,
6. imenuje članove biračkih odbora,
7. određuje biračka mjesta,
8. nadzire rad biračkih odbora,
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9. obavlja sve tehničke pripreme za
obavljanje izbora,
10.
na
temelju
pravovaljanog
prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu
listu,
11.
nadzire
pravilnost
izborne
promidžbe,
12. prikuplja i zbraja rezultate
glasovanja sa biračkih mjesta,
13. objavljuje rezultate izbora,
14. obavlja i druge poslove sukladno
Odluci.

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmi
dan od dana objave u "Službenim novinama“
Općine Pitomača.
Klasa: 026-01/16-01/1
Ur.broj: 2189/16-16-4
Pitomača, 05. listopada 2016.
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biračkih odbora na dan izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Općine
Pitomača koji će se održati 04. prosinca
2016. godine:
IZBORNO POVJERENSTVO:
- predsjednik, 1.500,00 Kn
- potpredsjednik, 1.500,00 Kn
- članovi stalnog sastava, 300,00 Kn
- članovi proširenog sastava, 300,00 Kn
BIRAČKI ODBORI:
- predsjednik, 150,00 Kn
- potpredsjednik, 150,00 Kn
- članovi, 150,00 Kn

Članak 2.
Naknade za rad po odredbama ove
Odluke isplaćuju se na žiro-račun svakog
korisnika, nakon objave službenih rezultata
izbora.

Članak 3.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.
7.
Na temelju članka 28. Statuta općine
Pitomača
(„Službene
novine“
općine
Pitomača, broj: 2/13 - pročišćeni tekst i 2/15)
i članka 18. stavak. 5. Odluke o postupku
izbora članova Vijeća mjesnih odbora na
području Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 4/16), Općinsko vijeće
Općine Pitomača na svojoj sjednici održanoj
dana 05. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA RAD
ČLANOVA
TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA ZA
ČLANOVE
VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA
PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA
Članak 1.
rad

Određuju se slijedeće naknade za
članova Izbornog povjerenstva i

Sredstva za provođenje izbora za
članove Vijeća mjesnih odbora na
području Općine Pitomača osiguravaju se
u proračunu Općine Pitomača.
Općinsko izborno povjerenstvo
odgovorno je za raspodjelu i trošenje
sredstva.

Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmi
dan od dana objave u "Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

Klasa: 026-01/16-01/1
Ur.broj: 2189/16-16-5
Pitomača, 05. listopada 2016.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.
8.
Na temelju članka 28. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15),
Općinsko vijeće na svojoj 23. sjednici
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održanoj 05. listopada 2016. godine donijelo
je

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O STIPENDIJI
OPĆINE PITOMAČA
Članak 1.
Članak 11. stavak 2. alineja 1. Odluke
o stipendiji Općine Pitomača („Službene
novine“ Općine Pitomača broj 7/13) mijenja
se na način da riječi: „pročelnik Upravnog
odjela za društvene djelatnosti i opće poslove
Općine Pitomača“ zamjenjuju se riječima
„Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti“.
Članak 11. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Stručne i administrativne poslove za
Povjerenstvo obavlja Odsjek za društvene
djelatnosti.“
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djelatnostima na području Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/14 i 9/14) i članka 38. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15),
Općinski načelnik Općine Pitomača donosi

ODLUKU
o prikupljanju ponuda za obavljanje
poslova komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na
području općine Pitomača
Članak 1.
Javni naručitelj je Općina Pitomača, sa
sjedištem u Pitomači, Ljudevita Gaja 26/I,
OIB: 80888897427, tel. 033/782-840, fax.
033/782-870, e-mail: opcina@pitomaca.hr.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan
od dana objave u „Službenim novinama“
Općine Pitomača.

Predmet nabave je povjeravanje
obavljanja komunalnih poslova za održavanje
nerazvrstanih cesta na području općine
Pitomača na temelju pisanog ugovora.
Planirana sredstva za predmetno
održavanje iznose 530.000,00 kuna s
uključenim PDV-om i osigurana su u
Proračunu Općine Pitomača za 2016. i 2017.
godinu.

KLASA: 604-02/16-01/3
URBROJ: 2189/16-16-1
Pitomača, 05. listopada 2016.

Pisani ugovor sklapa se na rok od 1
(jedne) godine.

Članak 2.
U članku 22. stavak 1. riječi „(osim u
opravdanim slučajevima)“ brišu se.

Članak 3.

OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Damir Begović,v.r.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1.
Na temelju članka 15. stavak 3.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(«Narodne novine» br. 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,
36/15), članka 16. Odluke o komunalnim

Članak 3.

Članak 4.
Poziv za prikupljanje ponuda iz članka
1. ove Odluke uputiti će se na adrese 3
fizičke ili pravne osobe registrirane za
obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga
članka i to:
1. BAGERGRAD d.o.o. sa sjedištem u
Pitomači, Vinogradska 65,
2. PALKOVIĆ d.o.o. sa sjedištem u
Velikoj Črešnjevici, Velika Črešnjevica 165,
3. KOGRAD vl. Ivan Kostelac sa
sjedištem u Kladarama, Kladare 19.
Poziv za dostavu ponude upućuje
Povjerenstvo za provedbu prikupljanja
ponuda.

Članak 5.
Vrsta i opseg poslova: vrsta poslova
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određuju
se
sukladno
ponudbenom
troškovniku, a opseg se utvrđuje temeljem
stvarnih potreba, godišnjim Programom
održavanja
komunalne
infrastrukture,
godišnjeg proračuna, odnosno izdanih
narudžbi od strane Općine Pitomača.

Članak 6.
U
Povjerenstvo
za
provedbu
prikupljanja ponuda za obavljanje komunalnih
poslova za komunalnu djelatnost - održavanje
nerazvrstanih cesta imenuju se:
1. Tomislav Tišljar, za predsjednika,
2. Danijel Petković, za člana
3. Helena Šelimber, za člana.

Članak 7.
Cijena
se
određuje
sukladno
ponudbenom
troškovniku
i
godišnjim
Programom
održavanja
komunalne
infrastrukture. Poslovi će se obavljati prema
narudžbi tijekom godine, a obračunavati će
se sukladno stvarno obavljenom poslu.
Plaćanje je temeljem ispostavljenih i
ovjerenih računa od strane naručitelja s
rokom plaćanja do 30 dana.
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OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

2.
Na temelju članka 15. stavak 3.
Zakona
o
komunalnom
gospodarstvu
(„Narodne novine“ RH, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14, 36/15), članka 16. stavak 2. Odluke
o komunalnim djelatnostima na području
općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/14 i 9/14) i članka 38.
Statuta Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/13- pročišćeni tekst i
2/15), donosim

ODLUKU
o prikupljanju ponuda za obavljanje
komunalne
djelatnosti „javna rasvjeta“ na području
općine Pitomača

Članak 8.
Poziv za prikupljanje ponuda mora
sadržavati sve navedeno u odredbi članka 20.
Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/14 i 9/14).
Rok važenja ponude je 15 dana od
dana slanja poziva.

Članak 9.
Kriterij
za
odabir
najpovoljnije
ponude: najniža ponuđena cijena uz
ispunjenje svih traženih uvjeta.

Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 363-02/16-01/05
URBROJ: 2189/16-16-1
Pitomača, 18. kolovoza 2016.

1. Ovom Odlukom pokreće se
postupak prikupljanja ponuda za obavljanje
komunalne djelatnosti „javna rasvjeta“ održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
na području općine Pitomača.
2. Komunalna djelatnost, usluga
održavanja javne rasvjete na području
općine Pitomača povjerava se na rok od
četiri (4) godine.
3. Poziv za prikupljanje ponuda iz
točke 1. ove Odluke uputiti će se na adrese 3
fizičke ili pravne osoba registriranih za
obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovoga
članka i to:
Građevinsko-zanatska-uslužna
zadruga branitelja VT-TREND, Virovitica,
Stjepana Radića 79,
- Elektroinstalacije „Štefanić“, vl.
Zlatko Štefanić, Pitomača, Vinogradska 56,
- IPSUS d.o.o., Pitomača, Petra
Preradovića 3b.
4. Za potrebe predmetnog postupka
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osniva se Povjerenstvo za prikupljanje
ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti
„javna rasvjeta“ u koje se imenuju:
- Tomislav Tišljar iz Pitomače, za
predsjednika,
- Danijel Petković iz Pitomače, za
člana,
- Helena Šelimber iz Pitomače, za
člana.
Mandat imenovanim članovima traje
do završetka postupka iz točke 1. ove
Odluke.
5. Povjerenstvo iz točke 3. ove Odluke
zadužuje se za provođenje postupka
predmetnog prikupljanja ponuda.

Strana 11

Općine Pitomača, broj 2/14 i 9/14).
Rok važenja ponude je 15 dana od
dana slanja poziva.
7. Kriterij za odabir najpovoljnije
ponude: najniža ponuđena cijena uz
ispunjenje svih traženih uvijeta.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.

KLASA: 363-02/16-01/04
URBROJ: 2189/16-16-1
Pitomača, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA PITOMAČA

6. Poziv za prikupljanje ponuda mora
sadržavati sve navedeno u odredbi članka 20.
Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Pitomača („Službene novine“

Izdavač: Općina Pitomača

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

