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                                                                   -  OPĆINSKOM  VIJEĆU OPĆINE PITOMAČA - 

 

 

PREDMET:    Prijedlog  Zaključka  o  davanju  suglasnosti  u postupku donošenja               

odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na 

uređenju poučno-edukativne pješačke staze ,,Banov brod". 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće Općine Pitomača 

 

PRAVNI TEMELJ: Statut Općine Pitomača, Zakon o javnoj nabavi 

 

PREDLAGATELJ:  Općinski načelnik Općine Pitomača 

 

IZVJESTITELJ:  Općinski načelnik Općine Pitomača 

 

MATERIJAL IZRADIO:  Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za javnu      

                                              nabavu, imovinsko pravne i opće poslove 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za sklapanje 

ugovora o izvođenju radova na uređenju poučno-edukativne pješačke staze ,,Banov brod", 

ekonomski najpovoljnija ponuda je od ponuditelja KOMFORT d.o.o., Zagrebačka avenija 92, 

10000 Zagreb sa cijenom 541.507,40 HRK bez PDV-a, odnosno 676.884,25 kuna s PDV-om. 

Temeljem članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 

2/13-pročišćeni tekst, 2/15, 1/18 i 1/20) 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 2019. godini iznosi 158.573,60 kuna. 

 

Slijedom navedenoga, ovaj prijedlog Zaključka dostavlja se Općinskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                              Željko Grgačić 



                                                                                                   - PRIJEDLOG - 

 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Pitomača  („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 

2/13-pročišćeni tekst, 2/15, 1/18. i 1/20) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 24. sjednici,  
održanoj dana ___________2020. godine, donijelo je 
 
 

Z A K L J U Č A K 

 
 
 1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju poučno-edukativne 
pješačke staze ,,Banov brod“, a po provedenom otvorenom postupku javne nabave male 
vrijednosti, prema tekstu u privitku ovog  Zaključka. 
 

 
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim 
novinama” Općine Pitomača. 
 
 
 
KLASA: 650-01/20-01/03 
URBROJ: 2189/16-20-7 
Pitomača, _______ 2020. 
 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

                                                                                           PREDSJEDNIK: 
                                                                                            Rikard Bakan, mag.oec. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

  



                                                                                                   - PRIJEDLOG - 

 
Na temelju članka 302. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) 

i članka 38. Statuta Općine Pitomača  („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni 
tekst, 2/15, 1/18. i 1/20) Općinski načelnik kao odgovorna osoba javnog naručitelja Općine 
Pitomače, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, OIB: 80888897427, donio je 
 
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju  

poučno - edukativne pješačke staze ,,Banov brod“ 
 

I. 
U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave „Izvođenje 

radova na uređenju poučno - edukativne pješačke staze ,,Banov brod“, objavljenog u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem nadmetanja: 2020/S OF2-0010962, a koji se 
vodi kod naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, OIB: 80888897427, pod 
evidencijskim brojem 38/20-NMV, s procijenjenom vrijednošću nabave 547.380,00 kuna (bez 
PDV-a), a prema utvrđenom kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, odabire se ponuda 
ponuditelja  
 

„KOMFORT d.o.o., Zagrebačka avenija 92, 10000 Zagreb,  
s ostvarenih 90,98 bodova od ukupno 100 temeljem kriterija za odabir ponude i 

cijenom ponude od 541.507,40 HRK bez PDV-a, odnosno 676.884,25 kuna  
s PDV-om“ 

 
II. 

Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana objave Odluke o odabiru u Elektroničkom oglasniku 
javne nabave Republike Hrvatske. Odluka se smatra dostavljenom istekom dana javne objave 
sukladno članku 301. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi. 

 
III. 

Ova Odluka postaje izvršna danom dostave iste ponuditelju. Ista će se dostaviti 
ponuditelju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske zajedno s 
Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 650-01/20-01/03, URBROJ: 2189/16-20-5 od 27. 
travnja 2020. godine. 

 

O b r a z l o ž e n j e: 

 Općina Pitomača u svojstvu naručitelja je dana 13. ožujka 2020. godine u Elektronički 
oglasnik javne nabave Republike Hrvatske dostavila na objavu predmetnu nabavu, a koja je 
objavljena dana 16. ožujka 2020. godine pod brojem nadmetanja: 2020/S 0F2-0010962.  
 Temeljem navedene objave ponuditelji su dostavili svoje ponude. 
 Dana 03. travnja 2020. godine s početkom u 12,00 sati održano je javno otvaranje 
pristiglih ponuda te je utvrđeno da je u predmetnoj nabavi pristiglo 3 (tri) ponude i to od slijedećih 
ponuditelja: KOMFORT d.o.o, Zagrebačka avenija 92, Zagreb, OIB: 34181025176; SLAVIĆ-
INŽENJERING d.o.o., Stjepana Radića 116, Virovitica, OIB: 55336194344; TEHNO-ELEKTRO 
d.o.o., Augusta Cesarca 3, Đakovo, OIB: 11657560751. 
 U postupku pregleda i ocjene ponuda sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 
27. travnja 2020. godine, KLASA: 650-01/20-01/03, URBROJ: 2189/16-20-5, utvrđeno je da je 



ponuda ponuditelja KOMFORT d.o.o, Zagrebačka avenija 92, Zagreb, OIB: 34181025176, od 
541.507,40 kuna bez PDV-a, odnosno 676.884,25 kuna s PDV-om valjana i u potpunosti 
udovoljava odredbama Dokumentacije o nabavi. Ista je ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija 
ponuda s ostvarenim brojem bodova 90,98 od 100 temeljem kriterija za odabir ponude (90 
bodova - kriterij cijena = 80,98 bodova ostvareno i 10 bodova – kriterij trajanje jamstva za 
otklanjanje nedostataka = 10 bodova ostvareno) sukladno članku 283. i članku 302. stavku 2. 
Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16). 
 Člankom 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-
pročišćeni tekst, 2/15, 1/18 i 1/20) 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 2019. godini iznosi 158.573,60 kuna. 
 Nadalje, utvrđuje se da je na ovu Odluku Općinsko vijeće dalo suglasnost Zaključkom 
KLASA: 650-01/20-01/03, URBROJ: 2189/16-20-7  dana _______ 2020. godine.  
 Slijedom navedenoga, riješeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 
 Uputa o pravnom lijeku: 
 Protiv ove Odluke žalba se može izjaviti u roku od 10 dana od objave u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pri čemu se dostava smatra obavljenom istekom dana 
objave.  

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, 
a sukladno članku 405. Zakona o javnoj nabavi. 

 
 
KLASA: 650-01/20-01/03 
URBROJ: 2189/16-20-8 
Pitomača, __________2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 

 

 

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                            Željko Grgačić 

 

 

 

 

Dostaviti: 

- Ponuditelju, - putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske,  

- Arhiva, ovdje. 


