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                                                                   -  OPĆINSKOM  VIJEĆU OPĆINE PITOMAČA - 

 

PREDMET:    Prijedlog  Zaključka  o  davanju  suglasnosti  u postupku donošenja               

odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Grupu 1 u postupku javne nabave male 

vrijednosti predmeta nabave „Radovi na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje 

Križnica - Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“. 

 

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 rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - 

Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“- Grupa 1, kao ekonomski 

najpovoljnija ponuda sposobnog ponuditelja je ponuda ROJE GRADNJA d.o.o., Sajmište 158, 

32000, Vukovar, OIB: 36761398765, oznaka ponude 81/2020 s cijenom ponude od 8.135.831,70 

kn bez PDV-a, odnosno 10.169.789,63 kn s PDV-om. 

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

5/20-pročišćeni tekst) 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 navedenog dostavlja se Općinskom vijeću ovaj prijedlog Zaključka – na 

razmatranje i usvajanje. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                              Željko Grgačić 



                                                                                                 - PRIJEDLOG - 
 
Na temelju članka 28. Statuta Općine Pitomača  Pitomača („Službene novine“ Općine 

Pitomača, broj 5/20-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 28. sjednici,  održanoj 
dana ___ studenoga 2020. godine,  d o n o s i 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 1. Daje se suglasnost Općinskom načelniku Općine Pitomača za donošenje Odluke 
o odabiru ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na 
rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica - Interpretacijskog centra Rezervata 
biosfere Mura-Drava-Dunav“ - Grupa 1, 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: 650-01/20-01/10 
URBROJ: 2189/16-20-28 
Pitomača, ___ studenoga 2020. 
 
 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

                                                                                          PREDSJEDNIK: 
                                                                                            Rikard Bakan, mag.oec. 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      - P R I J E D L O G - 
 

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 5/20-pročišćeni 

tekst) Općinski načelnik kao odgovorna osoba javnog naručitelja Općine Pitomače, Ljudevita Gaja 

26/1, 33405 Pitomača, OIB: 80888897427,  d o n o s i 

 

 

ODLUKU 

o odabiru za Grupu 1 u postupku javne nabave male vrijednosti  

predmeta nabave  

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica –  

Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav 

 

1. Naručitelj: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, OIB: 80888897427 

 

2. Predmet nabave: Nabava je podijeljena u grupe kako slijedi: 

 Grupa 1: Posjetiteljska infrastruktura 

 Grupa 2. Umjetno biološko jezero i drveni most preko jezera 

 Grupa 3. Uspostava i uređenje poučne, pješačke i biciklističke staze od CPK do Drave 

 

3. Provedeni postupak nabave: Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti 

 

4. Procijenjena vrijednost nabave: Ukupna procijenjena vrijednost nabave za sve grupe iznosi 

10.306.472,20 HRK (bez PDV-a) 

 Grupa 1 – 8.906.498,40 HRK (bez PDV-a) 

 

5. Datum slanja poziva na nadmetanje na objavu, datum objave poziva te broj poziva na 

nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske i Službenog lista 

Europske unije:  
Datum slanja obavijesti: 2.10.2020. 

Datum objave poziva: 5.10.2020.  

Broj poziva: 2020/S 0F2-0035288 

 

6. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:  
ROJE GRADNJA d.o.o., Sajmište 158, 32000, Vukovar, OIB: 36761398765, oznaka ponude 

81/2020 s cijenom ponude od 8.135.831,70 kn bez PDV-a odnosno 10.169.789,63 kn s PDV-om. 

 

7.   Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:  
Stručno povjerenstvo je na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda utvrdilo da su zaprimljene 

četiri valjane ponude sukladno uvjetima iz Dokumentacije o nabavi. Dvije zaprimljene ponude su 

bile neprihvatljive. 

Ponuda ponuditelja ROJE GRADNJA d.o.o. u potpunosti udovoljava odredbama Dokumentacije 

o nabavi, valjana je i ocijenjena brojem bodova 100 od 100 te je temeljem kriterija za odabir 

ponude Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija. 

 

8.  Razlozi isključenja ponuditelja: Tijekom pregleda i ocjene ponuda u sklopu Grupe 1 niti 

jedan ponuditelj nije bio isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje 

određenih točkom 3. Dokumentacije o nabavi. 

 

 



 9. Razlozi odbijanja ponuda: Tijekom pregleda i ocjene ponuda u sklopu Grupe 1 odbijene 

su sljedeće ponude:   

- Hedom d.o.o., Velika cesta  28, 10 020 Zagreb: Ponuda je neprihvatljiva jer cijena prelazi 

planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu sukladno članku 13. točka. 

3. ZJN 2016, 

- Bistra d.o.o. Đurđevac, A. Radića 8c, 48350 Đurđevac: Ponuda je neprihvatljiva jer cijena prelazi 

planirana, odnosno osigurana novčana sredstva naručitelja za nabavu sukladno članku 13. točka. 

3. ZJN 2016. 

 

10. Rok mirovanja: Sukladno članku 306. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) 

Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi u roku od 15 dana od dana dostave Odluke o 

odabiru ponuditeljima. 

 

11.  Uputa o pravnom lijeku: Temeljem članka 405. i 406. Zakona o javnoj nabavi protiv ove 

Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 dana od dana njezina primitka. 

Žalba se u pisanom obliku izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Žalba 

se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim 

sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i 

EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu. 

  

12. Odluka o odabiru postaje izvršna:  
a. istekom roka mirovanja, ako žalba nije izjavljena 

b. dostavom odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave strankama kojom se 

žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak, ako je na odluku izjavljena žalba. 

 

Odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Izvršnošću odluke o odabiru 

nastaje ugovor o javnoj nabavi. Sukladno članku 307. stavak. 5. ZJN 2016 za slučaj da je nastanak 

ugovora o javnoj nabavi uvjetovan suglasnošću mjerodavnog tijela, ugovor o javnoj nabavi nastaje 

u trenutku pribavljanja predmetne suglasnosti.  

 

 

KLASA: 650-01/20-01/10 

URBROJ: 2189/16-20-29 

Pitomača, __. studenoga 2020. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Željko Grgačić 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

- Ponuditeljima - putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske,  

- Arhiva, ovdje. 

 

 


