
                
               REPUBLIKA HRVATSKA 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA PITOMAČA 

               OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 651-01/21-01/14 

URBROJ: 2189/16-21-7 

Pitomača, 05. srpnja 2021. 

 

                                                                   -  OPĆINSKOM  VIJEĆU OPĆINE PITOMAČA - 

 

PREDMET:    Prijedlog  Zaključka  o  davanju  suglasnosti  u postupku donošenja               

                           odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Nabava rasvjetnih   

                           tijela“. 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Općinsko vijeće Općine Pitomača 

PRAVNI TEMELJ: Statut Općine Pitomača, Pravilnik o provedbi postupaka  jednostavne 

nabave  

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 postupka jednostavne nabave u postupku nabave za „Nabava rasvjetnih 

tijela“, ocjenjeno je da je najpovoljnija ponuda prema kriteriju najniže cijene uz obavezno 

ispunjavanje svih uvjeta i zahtjeva iz Poziva, ponuda ponuditelja „Area Lighting d.o.o.“, OIB: 

32452456015, Maksimirska cesta  132, Zagreb. 

Temeljem članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 

1/21) 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 2020. 

godini iznosi 156.838,99 kuna.  

Slijedom navedenoga, ovaj prijedlog Zaključka dostavlja se Općinskom vijeću na 

razmatranje i usvajanje. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                                 Željko Grgačić,v.r. 

 

 



                                                                                               - P R I J E D L O G - 

Na temelju članka 29. Statuta Općine Pitomača  („Službene novine“ Općine Pitomača, 

broj 1/21) Općinsko vijeće Općine Pitomača, na 2. sjednici,  održanoj dana ___________2021. 

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 u predmetu nabave „Nabava rasvjetnih tijela“, te sklapanje 
ugovora o jednostavnoj nabavi, a po provedenom postupku javne nabave jednostavne 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: 651-01/21-01/14 
URBROJ: 2189/16-21-8 
Pitomača, _______ 2021. 
 
 
 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 

                                                                                     PREDSJEDNIK: 
                                                                                        Rikard Bakan, mag.oec. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Na temelju članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 

1/21) i članka 19. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Pitomača („Službene 

novine“ Općine Pitomača, broj 9/17, 10/18. i 4/19), Općinski načelnik Općine Pitomača kao 

odgovorna osoba javnog naručitelja Općine Pitomače, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, OIB: 

80888897427,  dana ______ donio je 

 

O D L U K U  

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave 

„Nabava rasvjetnih tijela“ 

 

 

 1. U postupku jednostavne nabave „Nabava rasvjetnih tijela“, a koji se vodi kod naručitelja 

Općine Pitomača pod evidencijskim brojem 57/21-JN s procijenjenom vrijednošću nabave 

199.000,00 kuna (bez PDV-a), a prema utvrđenom kriteriju najniže cijene, odabire se ponuda 

ponuditelja „Area Lighting d.o.o.“, OIB: 32452456015, Maksimirska cesta  132, Zagreb s 

ponudom od 161.800,00 kuna bez PDV-a, odnosno 202.250,00 kuna s PDV-om“ 

 

 2. Ova Odluka postaje izvršna danom dostave iste ponuditeljima. Ista će se dostaviti s 

preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 651-01/21-01/14, URBROJ: 2189/16-

21-6 od 02. srpnja 2021. godine. 

3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se 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: 

 Općina Pitomača u svojstvu javnog naručitelja dana 25. lipnja 2021. godine uputila je Poziv 

za dostavu ponuda za nabavu „Nabava rasvjetnih tijela“, KLASA: 651-01/21-01/14, URBROJ: 

2189/16-21-2 od 25. lipnja 2021. godine. Poziv za dostavu ponuda upućen je na tri (3) gospodarska 

subjekta i to: AREA LIGHTING d.o.o., OIB: 32452456015, Maksimirska cesta 132, Zagreb, EL-

EKS vl. Tomislav Imenjak, OIB: 34262167166, Letinčićeva 5, Zagreb, LUXTEH j.d.o.o., OIB: 

27410202667, Ulica Frana Alfirevića 19, Zagreb. 

Temeljem navedenog Poziva ponuditelji „Area Lighting d.o.o.“, OIB: 32452456015, Maksimirska 

cesta  132, Zagreb i „Omega software d.o.o.“, OIB: 40102169932, Kamenarka 37, Zagreb, 

dostavili su svoju ponudu. 

Dana 02. srpnja 2021. godine s početkom u 10,30 sati održano je otvaranje pristiglih 

ponuda, te je prema Upisniku o zaprimanju ponuda, utvrđeno kako su prema predmetnoj nabavi 

zaprimljene ponude pristigle u roku za dostavu ponuda sukladno objavljenom javnom pozivu. 

           U postupku pregleda i ocjene sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda KLASA: 651-

01/21-01/14, URBROJ: 2189/16-21-6 od 02. srpnja 2021. godine ponuda ponuditelja „Area 

Lighting d.o.o.“, OIB: 32452456015, Maksimirska cesta  132, Zagreb, ocjenjena je kao valjana jer 

je ponuditelj dokazao nepostojanje obveznih osnova za isključenja te ispunjava sve kriterije za 

odabir gospodarskog subjekta (uvjete sposobnosti). Valjana ponuda ocjenjena je temeljem kriterija 

za odabir ponude najniže cijene, slijedom čega se ponuda ponuditelja „Area Lighting d.o.o.“, OIB: 

32452456015, Maksimirska cesta  132, Zagreb, odabire kao najpovoljnija s ponudom od 

161.800,00 kuna bez PDV-a, odnosno 202.250,00 kuna s PDV-om. 

 

 Nadalje utvrđuje se da je na ovu Odluku Općinsko vijeće dalo suglasnost Zaključkom 

KLASA: 651-01/21-01/14, URBROJ: 2189/16-21-8 dana ___ srpnja 2021. godine.  

 Slijedom navedenoga, riješeno je 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: 651-01/21-01/14 

URBROJ: 2189/16-21-9 

Pitomača, ________ 2021. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

 

 

 

 

                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                                 Željko Grgačić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Ponuditeljima, - preporučeno s povratnicom (Odluka i preslika Zapisnika o pregledu i 

ocjeni ponuda), 

2. Računovodstvo, 

3. Pismohrana – ovdje. 

 

 

 

 

 

 

 


