
Z A P I S N I K  

sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 10. travnja 2017. godine 

 

 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/17-01/14, Urbroj: 2189/16-17-1 od 07. 

travnja 2017. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s početkom 

u 18,00 sati. 

 

Sjednicu je otvorio gosp. Damir Begović, predsjednik Općinskog vijeća. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Begović  konstatira da je sjednici nazočno  

15 vijećnika od ukupno 17 te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 

 

 Sjednici su nazočni vijećnici: 

1. Damir Begović, 

2. Rikard Bakan, 

 3. Marin Aragović, 

 4. Nada Šegregur, 

 5. Zdravko Sesvečan, 

 6. Željka Begović, 

 7. Mirko Pavleković, 

 8. Tomislav Lovreković, 

 9. Josip Poljak, 

 10. Tomo Filipović, 

 11. Marijan Mikec, 

 12. Dinko Begović, 

 13. Ivana Deskar, 

 14. Zoran Kovač, 

 15. Zlatko Majstor. 

 Nisu nazočni: Vedrana Šantek i Marijan Rengel koji je ispričao izostanak. 

  

Ostali nazočni: 

 - Željko Grgačić, Općinski načelnik, 

 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 

           - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

          - Monika Vranek, voditelj Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko - pravne poslove i 

            opće poslove, 

 - predstavnik medija, 

           - Slađana Zgorelac, zapisničar. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Begović navodi da je ova sjednica sazvana 

u hitnom postupku te je dnevni red sa obrazloženjem i materijalima uručen vijećnicima prije 

početka sjednice, a aktualni sat se ne održava. 

   Za današnju sjednicu predložio je slijedeći 
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D N E V N I    R E D : 
 
   1. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju 
nekretnina - građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni („Rakitka 1“) u Kladarama (Solarpit 
d.o.o.), 

2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina - 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni („Rakitka 1“) u Kladarama (Herbarium d.o.o.). 

 
 Obzirom da drugih prijedloga za dopunu dnevnog reda nije bilo, predsjednik daje na 

glasovanje predloženi dnevni red. 
Predloženi dnevni red usvojen je sa 15 glasova ZA. 

 

  
TOČKA 1. 

 Donošenje Odluke o poništenju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za 
kupnju nekretnina - građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni („Rakitka 1“) u 
Kladarama (Solarpit d.o.o.). 
 
 Gosp. Damir Begović iznosi da su vijećnici na klupe primili prijedlog za poništenje 

Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina - građevinskog zemljišta u 

Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, zbog privremenog odustanka odabranog 

ponuditelja Solarpit d.o.o. od punude i sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Nadalje iznosi 

mišljenje da će zasigurno i nakon izbora novog saziva Općinskog vijeća nakon provođenja 

izbora, Općina Pitomača proširenjem gospodarske zone u Kladarama omogućiti tvrtki Solarpit 

d.o.o. kao i svim ostalim potencijalnim investitorima da ulažu na području općine Pitomača. 

 

Općinsko vijeće, bez rasprave, sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 

Majstor), donijelo je 

 

O D L U K U 

o poništenju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina 

- građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ 
u Kladarama 

 

I. 

Ovom Odlukom poništava se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju 
nekretnina - građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, KLASA: 302-
02/17-01/01, URBROJ: 2189/16-17-5, koja je objavljena dana 07. ožujka 2017. godine u 
„Službenim novinama“ Općine Pitomača, broj 4/17. 

II. 

 Razlog poništenja ove Odluke je odustanak odabranog ponuditelja Solarpit d.o.o. od 
ponude i sklapanja Ugovora o kupoprodaji. 

 

III. 

 Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
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O b r a z l o ž e n j e : 

Općinsko vijeće Općine Pitomača na svojoj 26. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2017. 

godine, a nakon provedenog postupka javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u 

Poduzetničkoj zoni, donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina - 

građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, KLASA: 302-02/17-01/01, 

URBROJ: 2189/16-17-5. Istom Odlukom, Općinsko vijeće ovlastilo je Općinskog načelnika za 

sklapanje ugovora sa ponuditeljem u roku iz Javnog natječaja koji je iznosio 15 dana od dana 

donošenja te Odluke. 

 Zbog pojave nekih nepredviđenih okolnosti koje su utjecale na tijek aktivnosti vezanih uz 

namjeru da navedena tvrtka investira na području općine Pitomača i novog investitora 

zainteresiranog za „brže“ ulaganje u navedenoj poduzetničkoj zoni, utvrđuje se da je t.d. 

Solarpit podnijelo izjavu o odustajanju od dostavljene ponude za predmetnu kupnju. 

Sukladno Javnom natječaju, odluku o poništenju donosi Općinsko vijeće Općine 
Pitomača.  

 Sukladno odredbi članka 77.a Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), protiv pojedinačnih akata 

predstavničkog tijela kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i 

pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se 

može pokrenuti upravni spor. 

 Radi svega naprijed navedenoga, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 

tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave iste. 

 

 

TOČKA 2. 

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina - 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni („Rakitka 1“) u Kladarama (Herbarium 
d.o.o.). 

 
 Gosp. Damir Begović navodi da su vijećnici također na klupe primili prijedlog Odluke o 

odabiru HERBARIUM d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine - građevinskog 

zemljišta u poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama po cijeni od 6.498,00 kn, sa detaljnim 

obrazloženjem. 

 Gđa Monika Vranek konstatira da je tvrtka Herbarium d.o.o. danas dostavila 

dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim dokazuje solventnost tako 

da je njihova ponuda potpuna. 

 Gosp. Damir Brgović izražava zadovoljstvo u svezi ulaganja na području općine 

Pitomača i koristi priliku da se javno zahvali obitelji Nemčević na čelu sa predsjednikom uprave 

gosp. Denisom Nemčevićom koji su još jedanput pokazali svoju ljubav, kako prema općini, tako 

i samom mjestu Pitomači i naglašava da takve investitore kakve njihova tvrtka ima, a pogotovo 

se to odnosi na njihovog partnera Evertona iz Genove, rado bi imale i druge jedinice lokalne 
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samouprave u našoj široj i bližoj okolini. Stoga im se javno zahvaljuje u ime svih ovdje 

nazočnih, prvenstveno u ime mještana općine Pitomača jer će zasigurno dio njih naći zaposlenje 

u tim pogonima kada budu otvoreni. 

 Općinski načelnik gosp. Željko Grgačić uključuje se u raspravu i navodi da se radi o 

dvije parcele za koje je Solarpit d.o.o. svojom odgodom omogučio tvrtki  Everton ili Herbarium 

d.o.o. ulazak u sve četiri parcele koje su preostale. Podsjeća da se na petoj paceli planira 

reciklažno dvorište, a na šestoj poduzetnički inkubator, tako da će se na ove četiri preostale 

parcele smjestiti centralna pakirnica čajeva, što će pridonijeti  daljnjem razvoju firme i 

zapošljavanju ljudi, a time i punjenje općinskog proračuna.  

   

          Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 14 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom (Zlatko 

Majstor), donijelo je 

 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina 

- građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ 

u Kladarama 

 

I. 

Odabire se ponuda ponuditelja HERBARIUM d.o.o. sa sjedištem u Pitomači, P. 
Preradovića 183, OIB: 86610455605, kao najpovoljnija ponuda za kupnju nekretnina - 
građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, označenog kao: 

- B, č.k.br.924/13 sa 4.214 m2 k.o. Kladare, 
- C, č.k.br. 924/14 sa 3.906 m2 k.o. Kladare, 
- E, č.k.br. 924/32 sa 2.523 m2 k.o. Kladare, 
- F, č.k.br. 924/33 sa 2.352 m2 k.o. Kladare 

po ponuđenoj cijeni od 6.498,00 (slovima: šesttisućačetristodevedestosam) kuna. 
 

II. 
 Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke I. ove 
Odluke, a koji će sadržavati sljedeće obveze ponuditelja, odnosno kupca: 
- platiti ukupni iznos kupoprodajne cijene umanjen za iznos uplaćene jamčevine u roku od 30 
(trideset) dana od potpisa kupoprodajnog ugovora, a ukoliko kupac ne plati iznos u 
naznačenom roku, kupoprodajni ugovor se raskida bez prava kupca na povrat jamčevine, 
- o vlastitom trošku ishoditit sva potrebna odobrenja za gradnju te u roku od najviše 3 (tri) 
godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora izgraditi gospodarski objekt u svrhu 
djelatnosti naznačene u ponudi za kupnju zemljišta te za njegovo korištenje ishoditi uporabnu 
dozvolu, a ukoliko ne ispuni navedenu obvezu u naznačenom roku kupoprodajni ugovor se 
raskida, a građevinsko zemljište, sa svim onim što se na njemu nalazi, vraća se u vlasništvo i 
posjed prodavatelja u stanju u kojem se nalazi u trenutku raskida kupoprodajnog ugovora, bez 
prava kupca na bilo kakvu naknadu ili obeštećenje za uložena sredstva, 
- ne smije smanjiti broj novouposlenih u periodu od tri godine od početka rada, 
- ne mije bez prethodne pismene suglasnoti prodavatelja, otuđiti niti opteretiti građevinsko 
zemljište u roku od 5 (pet) godina od ishođenja uporabne dozvole za objekt iz ponude kupca, 
- mora platiti porez na promet nekretnina, 
- mora omogućiti osnivanje prava služnosti vodova za telekomunikacijske instalacije, 
niskonaponsku mrežu, plin, kanalizaciju i vodu, 
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- mora omogućiti izgradnju i održavanje inundacijskog pojasa. 
 

III. 
 Odabrani ponuditelj, prije sklapanja Ugovora, dužan je dostaviti Općini Pitomača 
dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost 
gospodarskog subjekta, 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik za sklapanje ugovora sa ponuditeljem/kupcem iz točke I. 
ove Odluke u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. 
 

IV. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za javnu nabavu, imovinsko-pravne 
poslove i opće poslove za izradu ugovora iz točke II ove Odluke pod uvjetima naznačenim u 
ovoj Odluci. 
 

V. 
 Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 

O b r a z l o ž e n j e : 

 Sukladno Programu olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine 

Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 i 3/14) i  odredbi članka 6. Odluke o 

cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama 

(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 i 3/14), Općinski načelnik dana 08. svibnja 2014. 

godine raspisao je Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni 

„Rakitka 1“ i Kladarama, KLASA: 022-01/14-01/97, URBROJ: 2189716-14-1 (u daljnjem tekstu: 

Javni natječaj). 

 Javni natječaj bio je objavljen u javnom glasilu „Virovitički list“, web stranici i Oglasnoj 

ploči Općine Pitomača. 

 Javnim natječajem utvrđeno je da pisana ponuda ponuditelja sadrži: 

- ime i prezime, adresu odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja, 
- OIB, 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice) za fizičke osobe, 
- dokaz o upisu u odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, 
- oznaku građevinske parcele (zemljišta) za koju se podnosi ponuda, 
- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 1% (jedanposto) od ukupne početne kupoprodajne 

cijene parcele za koju se kupac natječe, 
- poslovni plan, 
- izjavu o djelatnosti koja će se obavljati u novoizgrađenom objektu, 
- izjavu o zadržavanju broja novouposlenih u periodu od tri godine od početka rada, 
- kratak opis dosadašnjeg poslovanja s podacima o ostvarenom ukupnom prihodu u posljednje 

dvije godine te brojem zaposlenih u posljednjih pet godina, 
- dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost 

gospodarskog subjekta, 
- dokaz o podmirenim obvezama prema Općini Pitomača. 

 Točkom 6. Javnog natječaja propisano je da je rok za predaju ponuda 15 dana od dana 

objave Javnog natječaja, a nakon prvog otvaranja ponuda za sve neprodane parcele, ponude će 

se zaprimati i nadalje, a otvaranje istih bit će svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, do prodaje 

svih parcela. 



 

 

- 6 - 

  

Predmet prodaje su građevinska zemljišta u vlasništvu Općine Pitomača, označena kao: 

- A, č.k.br.924/12 sa 3.529 m2 k.o. Kladare, 
- B, č.k.br. 924/13 sa 4.214 m2 k.o. Kladare, 
- C, čk.br. 924/14 sa 3.906 m2 k.o. Kladare, 
- D, čk.br. 924/31 sa 3.089 m2 k.o. Kladare, 
- E, čk.br. 924/32 sa 2.523 m2 k.o. Kladare, 
- F, čk.br. 924/33 sa 2.353 m2 k.o. Kladare. 
-  

Za građevinsko zemljište koje je predmet Javnog natječaja početna kupoprodajna cijena 
utvrđena je u iznosu od 78,50 ku/m2, a ponuditelj je u mogućnosti dobiti olakšicu na početnu 
kupoprodajnu cijenu prema kriterijima utvrđenim u Odluci o cijeni neizgrađenog građevinskog 
zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 2/13 i 3/14): prioritetna djelatnost i povećanje broja zaposlenih prema tablici utvrđenoj u 
navedenoj Odluci. 

Utvrđuje se da je t.d. Solarpit d.o.o. odustalo od svoje ponude za kupnju građevinskog 
zemljišta označenog kao B i C, kao i da je zbog navedenog razloga Općinsko vijeće poništilo 
Odluku o odabiru toga ponuditelja. 

Nadalje, utvrđuje se da je po Javnom natječaju zaprimljena dana 03. travnja 2017. 
godine  ponuda ponuditelja HERBRAIUM d.o.o. za kupnju parcela iz Javnog natječaja i to 
građevinskog zemljišta označenog kao B, C, E I F. 

Otvaranje, pregled i ocjena istih održano je, sukladno Javnom natječaju, prvog 
ponedjeljka u mjesecu veljača, odnosno 03. travnja 2017. godine u 12,00 sati. 

Sukladno Zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 03. travnja 2017. godine, 

KLASA: 302-02/17-01/01, URBROJ: 2189716-17-8, utvrđuje se da je navedeni ponuditelj 

dostavio svu dokumentaciju izuzev dokumenta izdanog od bankarskih ili drugih financijskih 

institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Budući je Općinsko vijeće 

Općine Pitomača raspisalo Javni natječaj, a u kojem izričito NE stoji da se nepotpune ponude 

neće razmatrati, a odabrani ponuditelj ispunjava sve ostale uvjete tražene Javnim natječajem te 

može ostvariti kupoprodajnu cijenu u iznosu od 0,50 kn/m2 (proizvodna djelatnost, NKD 2007. 

odjeljci 10-33 (1083), broj novouposlenih na neodređeno vrijeme (15 i više), istome je ostavljen 

rok za dostavu toga dokumenta do sklapanja ugovora. 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, sukladno Javnom natječaju, donosi Općinsko 
vijeće. 
 Sukladno odredbi članka 77.a Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), protiv pojedinačnih akata 

predstavničkog tijela kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i 

pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se 

može pokrenuti upravni spor. 

 Radi svega naprijed navedenoga, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem 

tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave iste. 
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 Gosp. Željko Grgačić koristi priliku da se još jednom zahvali svim vijećnicama i 

vijećnicima, pogotovo predsjedniku Vijeća na vođenju svih sjednica kao i svim zaposlenicima 

Općine Pitomača, oporbi koja je pomagala u razvoju općine te svima koji su ga pratili kroz ove 

četiri godine. 

  

 Gosp. Damir Begović zahvaljuje djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Pitomača na suradnji ove četiri godine.  

 

 Dnevni red za 28. sjednicu Općinskog vijeća iscrpljen je i predsjednik zaključuje sjednicu 

u 18,30 sati. 

 
 
           PREDSJEDNIK 
                         OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                  Damir Begović,v.r. 
 
 

Zapisnik sastavila: 

Slađana Zgorelac 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


