
Z A P I S N I K  
sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača 

održane 11. kolovoza 2016. godine 
 
  
 Sjednica je sazvana sazivom Klasa: 021-02/16-01/15, Urbroj: 2189/16-16-1 od 03. 
kolovoza 2016. godine, a održana je u vijećnici Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1 s 
početkom u 19,30 sati. 

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

 Sjednici su nazočni vijećnici: 
 1. Damir Begović, 
 2. Nada Šegregur, 
 3. Zdravko Sesvečan, 
 4. Željka Begović, 
 5. Marijan Mikec, 
 6. Mirko Pavleković,  
 7. Josip Poljak, 
 8. Tomo Filipović, 
 9. Tomislav Lovreković, 
 10. Vedrana Šantek, 
 11. Ivana Deskar, 
 12. Zlatko Majstor. 
  
 Nisu nazočni: Marin Aragović, Rikard Bakan, Marijan Rengel te Zoran Kovač i Dinko 
Begović koji su svoj izostanak ispričali. 
  

Ostali nazočni: 
 - Ivan Erhatić, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
 - Tomislav Andročec, zamjenik Općinskog načelnika Općine Pitomača, 
          - županijski vijećnici: Darko Tkalčec i Marko Đakić, 
          - Danijel Petković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 
 - Marinko Barčan, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti, 
 - Rajko Stilinović, v.d. Centra za kulturu „Drago Britvić“, 
          - Helena Šelimber, referent za javnu nabavu, 
          - predstavnik medija. 
  

Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Damir Begović  konstatira da je sjednici nazočno  
12 vijećnika od ukupno 17, te Vijeće može donositi pravovaljane odluke. 
    
 Predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći 
 

D N E V N I   R E D: 
 
   - Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice, 
   - Aktualni sat, 
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 1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji 
i opremanju otvorenih dječjih igrališta u mjestu Stari Gradac, Otrovanec, Grabrovnica i 
Starogradački Marof, 

2. Različito.  
Predloženi dnevni red usvojen je sa 12 glasova ZA. 

  
         - Verifikacija zapisnika sa  21. sjednice 
 
 Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća verificiran je sa 12 glasova ZA. 

        - Aktualni sat 

 Predsjednik Općinskog vijeća zamolio je da se prije prijelaza na aktualni sat vijećnici 
izjasne da li imaju kakve primjedbe na dostavljene pismene odgovore na postavljena pitanja sa 
zadnje sjednice Vijeća. Obzirom da nije bilo primjedbi, gosp. Damir Begović podsjeća da je 
jedno od pitanja bilo vezano uz Centar za kulturu „Drago Britvić“ i u pisanom obliku dostavljen 
je odgovor iz kojeg je vidljivo da je na području općine Pitomača preko Centra za kulturu 
utrošeno ukupno 129.753,64 kn za prvih šest mjeseci što smatra da nije previše jer su iz tih 
sredstava financirane razne manifestacije i programi na području općine. 
 

Gosp. Zlatka Majstora zanima koje su okolnosti i čija je bila inicijativa da se ide u 
obnovu grobnice obitelji Gec, a ovo pita iz razloga što se radi o iznosu preko 200.000,00 kn koji 
je potrebno izdvojiti iz općinskog proračuna. Također pita, ukoliko je to privatna grobnica,  da li 
je riješena grobna naknada i tko je bio odgovoran za dosadašnje stanje te grobnice odnosno 
tko je trebao popraviti štetu na istoj? 
 Gosp. Damir Begović pojasnio je da je inicijativa bila iz razloga što je ta građevina  
postala sigurnosni problem jer na groblje dolaze ljudi s djecom, a pojedini djelovi sa grobnice   
počeli su otpadati. Nadalje navodi da je problem i taj što tu dolaze ljudi izvana, pogotovo na 
sprovode kao i povodom blagdana Svih svetih i tom prilikom vide ruglo na groblju u Pitomači. 
Stoga je i prilikom donošenja izmjena Proračuna prihvaćeno da se za saniranje odobri iznos od 
230.000,00 kn. 
 Gosp. Danijel Petković uključuje se u raspravu i navodi da je grobnica predana u 
vlasništvo Općine, a gđa Željka Begović smatra da su mnogi u zadnje vrijeme postali 
nesvjesni povijesnih činjenica, odnosno zasluge ljudi koji su tu živjeli prije i koji su puno dali za 
Pitomaču, a upravo jedna od tih je i obitelj Gec koja je puno izgubila i istoj nije vraćena 
imovina. Stoga je mišljenja da je ta obitelj zaslužila obnovu grobnice i iznosi činjenicu kako je 
šteta da se njena obnova ne radi u nadležnosti restauratora. 
 Gđa Nada Šegregur slaže se s mišljenjem gđe Željke Begović kao i gosp. Mirko 
Pavleković koji iznosi da je ta grobnica zapravo spomenik na pitomačkom groblju te ne bi 
trebao biti problem izdvojiti sredstva iz općinskog proračuna za obnovu. 
 Gosp. Danijel Petković izvješćuje da je općina i prije pokušavala riješiti taj problem te 
je stupila u kontakt sa nasljednicima kada su rješavali pitanje zemljišta, ali oni nisu pokazali  
interes da obnove predmetni objekt, a obzirom da isti predstavlja opasnost i čini ruglo na 
groblju, odlučeno je da se to prenese na Općinu. Nadalje napominje da Općina može objekt 
sanirati, ali ne i rušiti jer je isti evidentiran u Konzervatorskom zavodu u Požegi i u prostorno 
planskoj dokumentaciji općine. 
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 Na pitanje gđice Ivane Deskar da li se krenulo sa projektom uređenja kino sale u 
Pitomači, gosp. Rajko Stilnović odgovorio je da je projekt kino sale nominiran u suradnji sa 
prekograničnom suradnjom sa mađarskim gradom Pečuhom. Podsjeća da je građevinska 
dozvola za projekt isticala, a isti je bio rađen prema starim propisima pa je građevinska dozvola 
aktivirana na način da je napravljena prva podfaza, odnosno povučena je kanalizacija do 
kolektora. Obzirom da prekid radova ne smije biti dulji od tri mjeseca jer bi opet bila potrebna 
nova prijava, krenulo se u realizaciju druge faze. Do kraja ove godine očekuje se odgovor 
partnera iz Mađarske, a ukoliko se ne postigne dogovor s Mađarima, moguće je nominirati 
projekt u Ministarstvu kulture kao i Ministarstvu turizma.  
   

TOČKA 1. 

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova 
na izgradnji i opremanju otvorenih dječjih igrališta u mjestu Stari Gradac, 
Otrovanec, Grabrovnica i Starogradački Marof. 

 
Gosp. Damir Begović napominje da su u materijalima vijećnici primili prijedlog za 

najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na otvorenim dječjim igralištima u Starom Gracu, 
Otrovancu, Grabrovnici i Starogradačkom Marofu, a to je PANEX MIX d.o.o. Čakovec čija 
ponuda iznosi 776.424,75 kn s PDV-om. Zamolio je pročelnika gosp. Danijela Petkovića za 
pojašnjenje. 

 Gosp. Danijel Petković konstatira da je u vrijeme održavanje prethodne sjednice 
Vijeća natječaj bio u tijeku, a ponude su otvarane 01. kolovoza o.g.. Podsjeća da zbog 
ponuđene cijene nabave koja prelazi visinu do koje Općinski načelnik može samostalno 
odlučivati, donošenje ove Odluke u nadležnosti je Vijeća koje potvrđuje odabir najpovoljnijeg 
ponuditelja. Nadalje iznosi da je od dvije ponude koje su stigle na natječaj, predložena 
povoljnija ponuda, a to je ponuda koju  je dostavila tvtka PANEX MIX d.o.o. Čakovec u iznosu 
od 776.424,75 kn s PDV-om. Pojašnjava da se na ovaj natječaj krenulo iz razloga jer su Općini 
odobrena sredstva od strane Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu do 300.000,00 kn, a 
sredstva se moraju realizirati u tijeku ove godine. Procjenjena vrijednost investicije iznosila je 
670.000,00 kn + PDV-om, a  budući je u natječaju najpovoljniji ponuditelj bio sa nešto nižom 
vrijednosti, proizlazi da bi i učešće Ministarstva bilo cca 20.000,00 kn manje. 
 Na pitanje gđice Ivane Deskar koliko je iznosila ponuda Zajednice ponuditelja, gosp. 
Danijel Petković odgovorio je da je njihova ponuda bez PDV iznosila 629.530,50 kn, odnosno 
786.913,13 kn sa PDV-om. 
 Gosp Zlatko Majstor konstatira da bi s obzirom na iznos od cca 200.000,00 kn po 
igralištu, ista trebala jako dobro izgledati. 
 Gosp. Rajko Stilinović  izvjestio je da su su igrališta predviđena u ova četiri naselja 
upravo iz razloga što ista imaju riješene imovinsko - pravne odnose. Sprave na igralištu su 
višenamjenske i ta otvorena igrališta pokrivaju sve dobi vrtićke grupe te su slična  igralištu u 
Pitomači. Istaknuo je da je projektom obuhvaćena izrada ograde duž svih igrališta te su kao   
podizvoditelji angažirane domaće firme, a plan je da završetak bude 20. listopada ove godine. 
 
 Nakon rasprave, Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA, donijelo je 
 

O D L U K U 
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 O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 
ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I OPREMANJU OTVORENIH DJEČJIH 

IGRALIŠTA U MJESTU STARI GRADAC, OTROVANEC, GRABROVNICA I 
STAROGRADAČKI MAROF 

 
 

 1. U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji 
i opremanju otvorenih dječjih igrališta u mjestu Stari Gradac, Otrovanec, Grabrovnica, 
Starogradački Marof, sa rokom završetka radova do 10. studenog 2016. godine, objavljenom u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj nadmetanja: 2016/S 002-0015446, a koji se vodi 
kod javnog naručitelja Općine Pitomača, Pitomača, Lj. Gaja 26/I, OIB: 80888897427 pod 
evidencijskim brojem 1/16, s procijenjenom vrijednošću nabave 670.000,00 kuna (bez PDV-a), 
odnosno  s planiranom vrijednošću nabave 837.500,00 kuna (s PDV-om), a prema utvrđenom 
kriteriju najniže cijene odabire se ponuda ponuditelja: 
 
              PANEX MIX d.o.o., Dr. Tome Bratkovića 1, 40000 Čakovec, OIB: 07162662173., 
 

 s ponudom od 621.139,80 kn bez PDV-a, odnosno 776.424,75 kn s PDV-om. 
 

 2. Ova Odluka postaje konačna nakon isteka roka mirovanja od 10 (deset) dana od dana 
dostave iste ponuditeljima. Ista će se dostaviti s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda 
od 02. kolovoza 2016., Klasa: 650-01/16-01/03, Urbroj: 2189/16-16-3. 
 
 3. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača. 
 

TOČKA 2. 
Različito. 

 
Gosp. Zlatka Majstora interesira tko je zadužen za županijsku cestu Otrovanec - 

Sedlarica. Ovo pitanje postavlja iz razloga što se mještani Otrovanca žale kako nema niti jedan 
pješački prijelaz u tom naselju, a promet je dosta veliki.  

Gosp. Danijel Petković  pojasnio je da se razmatralo o tome problemu i razmišljalo da 
se postavi pješački prijelaz prema školi, ali obzirom da bi to bilo preblizu zavoju, nije 
prihvatljivo. Podsjeća da je u tijeku natječaj za izradu projektne dokumentacije za uređenje 
pješačkih staza u Otrovancu iz razloga što se pješački prijelaz ne može obilježiti ukoliko s jedne i 
druge strane ne postoji pješačka staza.  

Gosp. Mirko Pavleković istakno je da otkada je izgrađena škola u Otrovancu, Mjesni 
odbor upozorava na potrebu pješačkog prijelaza i svake godine to stavlja u plan, ali do sada nije 
bilo rezultata. Potvrđuje da najprije moraju postojati pješačke staze ukoliko se žele steći uvjeti 
za pješački prijelaz.  
         Obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, dnevni red je iscrpljen i predsjednik zaključuje 
sjednicu u 20,00 sati te svima zahvaljuje na odazivu. 
                                             
                PREDSJEDNIK 
                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                       Damir Begović,v.r. 
 
Zapisnik sastavila: 
Slađana Zgorelac 


