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AKTI VIJEĆA MJESNOG ODBORA
ZAKLJUČCI
80.
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora
„CENTAR“ - Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „CENTAR“ - Orahovica na konstituirajućoj
sjednici od 17. prosinca 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima i imenima
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora „CENTAR“ - Orahovica
I
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima od 25. studenog 2012. godine za članove
Vijeća mjesnog odbora „CENTAR“ – Orahovica.
II
U okviru Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka ustvrđuje se da su uslijed nemogućnosti
obnašanja dužnosti vijećnika izabrani članovi Vijeća MO Centar Toni Stojčević i Sandro
Pačarić podnijeli ostavke, a umjesto njih, dužnost članova Vijeća MO Centar počinju
obnašati njihovi zamjenici Pavao Ramić i Tatjana Ložnjak s liste HDZ –a.

-352III
Verificira
Orahovica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

se mandat izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora „CENTAR“ Alan Grgić
Antun Grabovac
Vladimir Bunoza
Goran Smiljanić
Darko Pigler
Pavao Ramić
Tatjana Ložnjak
Drago Lazić
Marija Šomođi
IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči
Mjesnog odbora „CENTAR“ - Orahovica.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„CENTAR“ –ORAHOVICA
KLASA: 015-06/12-01/13
URBROJ:2189/12-01/01-12-3
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Gradonačelnik:
Josip Nemec, v.r.

81.
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora
„RAJČULA“ - Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „RAJČULA“ – Orahovica na
konstituirajućoj sjednici od 17. prosinca 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima i imenima
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora „RAJČULA“ - Orahovica
I
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima od 25. studenog 2012. godine za članove
Vijeća mjesnog odbora „RAJČULA“ – Orahovica.
II
Verificira se mandat izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora „RAJČULA“ –
Orahovica:
1. Damir Tomljenović
2. Drago Brkić
3. Tomislav Puljak

-3534.
5.
6.
7.
8.
9.

Ljiljana Zupčić
Ivanka Pospihalj
Robert Orina
Juraj Fofonjka
Sreten Radaković
Darko Kemper
III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči
Mjesnog odbora „RAJČULA“ - Orahovica.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„RAJČULA“ - ORAHOVICA
Klasa: 015-06/12-01/11
Urbroj: 2189/12-01/01-12-3
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Gradonačelnik:
Josip Nemec, v.r.

82.
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog
odbora „TONČEKOVAC“ – Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „TONČEKOVAC“Orahovica na konstituirajućoj sjednici od 17. prosinca 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima i imenima
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ - Orahovica
I
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima od 25. studenog 2012. godine za članove
Vijeća mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ – Orahovica.
II
Verificira se mandat izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora „TONČEKOVAC“Orahovica:
1. Željko Kašić
2. Željko Borić
3. Marko Bošnjak
4. Ivan Špoljarić
5. Josip Radočaj
6. Miroslav Tot
7. Vladimir Kučina
8. Siniša Stanisavljević

-3549. Zvonko Bartolović
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči
Mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ - Orahovica.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„TONČEKOVAC“ - ORAHOVICA
Klasa: 015-06/12-01/15
Urbroj: 2189/12-01/01-12-3
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Gradonačelnik:
Josip Nemec, v.r.

83.
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora
„MERKUR“ – Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „MERKUR“- Orahovica na
konstituirajućoj sjednici od 17. prosinca 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima i imenima
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora „MERKUR“ - Orahovica
I
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima od 25. studenog 2012. godine za članove
Vijeća mjesnog odbora „MERKUR“ – Orahovica.
II
U okviru Izvješća iz točke I. ovog Zaključka ustvrđuje se da uslijed nespojivosti
dužnosti člana Vijeća MO MERKUR i vijećnika u Gradskom vijeću, gosp. Vlado Karakaš
stavlja mandat člana Vijeća MO MERKUR u mirovanje, a umjesto njega, dužnost člana
Vijeća MO MERKUR počinje obnašati njegov zamjenik Ivan Ledić sa liste koalicije
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA – SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA –
HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU.
III
Verificira se mandat izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora „MERKUR“Orahovica:
1. Ivana Radočaj Tokić
2. Karl Šafer
3. Damir Vanek
4. Saša Matek

-3555.
6.
7.
8.
9.

Kristijan Kovač
Ivica Zeman
Ivan Ledić
Goran Čardžić
Ivica Krstić
IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči
Mjesnog odbora „MERKUR“ - Orahovica.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„MERKUR“ - ORAHOVICA
Klasa: 015-06/12-01/12
Urbroj: 2189/12-01/01-12-3
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Gradonačelnik:
Josip Nemec, v.r.

84.
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora „DOLJANI“ –
Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „DOLJANI“- Orahovica na konstituirajućoj sjednici od
17. prosinca 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima i imenima
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora „DOLJANI“ - Orahovica
I
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima od 25. studenog 2012. godine za članove
Vijeća mjesnog odbora „DOLJANI“ – Orahovica.
II
Verificira se mandat izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora „DOLJANI“Orahovica:
1. Maja Škraba
2. Mirko Maričić
3. Aleksandar Nemeš
4. Zvonko Borda
5. Zlatko Vrkić
6. Tomislav Perković
7. Ivan Baraba
8. Verica Cingel

-3569. Vlatko Podnar
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči
Mjesnog odbora „DOLJANI“ - Orahovica.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„DOLJANI“ - ORAHOVICA
Klasa: 015-06/12-01/14
Urbroj: 2189/12-01/01-12-3
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Gradonačelnik:

Josip Nemec, v.r.
85.
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog
odbora Dolci, Vijeće mjesnog odbora Dolci na konstituirajućoj sjednici od 19. prosinca 2012.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima i imenima
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora Dolci
I
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima od 25. studenog 2012. godine za članove
Vijeća mjesnog odbora Dolci.
II
U okviru Izvješća iz točke I. ovog Zaključka ustvrđuje se da uslijed nespojivosti
dužnosti člana Vijeća MO DOLCI i vijećnika u Gradskom vijeću, gosp. Hrvoje Gubeljak
stavlja mandat člana Vijeća MO DOLCI u mirovanje, a umjesto njega, dužnost člana Vijeća
MO DOLCI počinje obnašati njegov zamjenik Dejan Kemper sa liste HRVATSKE
DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ, te uslijed ostavke na mandat gosp. Vladimira
Kadežabeka umjesto njega, dužnost člana Vijeća MO DOLCI počinje obnašati njegov
zamjenik Marina Mihaljević sa liste HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ.

-357III
Verificira se mandat izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Dolci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hrvoje Gubeljak
Marina Mihaljević
Tomislav Brož
Mario Muha
Igor Balaž
Goran Vekić
Ivan Takač.
IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči
Mjesnog odbora Dolci.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
DOLCI
Klasa: 015-06/12-01/08
Urbroj: 2189/12-01/01-12-3
Orahovica, 19. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Gradonačelnik:
Josip Nemec, v.r.

86.
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog
odbora Duzluk, Vijeće mjesnog odbora Duzluk na konstituirajućoj sjednici od 19. prosinca
2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima i imenima
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora Duzluk
I
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima od 25. studenog 2012. godine za članove
Vijeća mjesnog odbora Duzluk.
II
Verificira se mandat izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Duzluk:
1. Miroslav Bosanac,
2. Ninoslav Gradečak,

-3583. Viktor Bulava,
4. Marica Milašinović,
5. Đuro Ustruha,
6. Milan Keser,
7. Siniša Mihaljenović.
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči
Mjesnog odbora Duzluk.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
DUZLUK
Klasa: 015-06/12-01/17
Urbroj: 2189/12-01/01-12-3
Orahovica, 19. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Gradonačelnik:
Josip Nemec, v.r.

87.
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora
Nova Jošava, Vijeće mjesnog odbora Nova Jošava na konstituirajućoj sjednici od 18. prosinca
2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima i imenima
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora Nova Jošava
I
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima od 25. studenog 2012. godine za članove
Vijeća mjesnog odbora Nova Jošava.
II
Verificira se mandat izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Nova Jošava:
1. Damir Malij,
2. Ryszard-Bruno Božić,
3. Siniša Kalem,
4. Davor Brkić,
5. Maja Malij,
6. Željko Čačinović,
7. Ivan Čačinović

-359III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči
Mjesnog odbora Nova Jošava.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
NOVA JOŠAVA
Klasa: 015-06/12-01/09
Urbroj: 2189/12-01/01-12-3
Orahovica, 18. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Gradonačelnik:
Josip Nemec, v.r.

88.
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog
odbora Crkvari, Vijeće mjesnog odbora Crkvari na konstituirajućoj sjednici od 18. prosinca
2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima i imenima
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora Crkvari
I
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima od 25. studenog 2012. godine za članove
Vijeća mjesnog odbora Crkvari.
II
U okviru Izvješća iz točke 1. ovog Zaključka ustvrđuje se da je uslijed nemogućnosti
obnašanja dužnosti i vijećnika Gradskog vijeća Grada Orahovice i člana Vijeća MO
CRKVARI izabrani član Ivica Podboj stavio mandat člana Vijeća MO CRKVARI u
mirovanje.
III
Verificira se mandat izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Crkvari:
1. Tomislav Rukavina,
2. Josip Forintić,
3. Pavao Boljkovac,
4. Marin Pejčević,
5. Stjepan Horvatin,
6. Milan Boljkovac.

-360IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči
Mjesnog odbora Crkvari.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
CRKVARI
Klasa: 015-06/12-01/10
Urbroj: 2189/12-01/01-12-3
Orahovica, 18. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Gradonačelnik:
Josip Nemec, v.r.

89.
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog
odbora Stara Jošava, Vijeće mjesnog odbora Stara Jošava na konstituirajućoj sjednici od 18.
prosinca 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima i imenima
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora Stara Jošava
I
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima od 25. studenog 2012. godine za članove
Vijeća mjesnog odbora Stara Jošava.
II
Verificira se mandat izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Stara Jošava:
1. Stanislav Boljkovac
2. Ivan Mujić
3. Amalija Horvatin
4. Alen Horvat
5. Ivica Rokić
6. Vinko Klanica
7. Zdravko Posavac
III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči
Mjesnog odbora Stara Jošava.

-361VIJEĆE MJESNOG ODBORA
STARA JOŠAVA
Klasa: 015-06/12-01/09
Urbroj: 2189/12-01/01-12-3
Orahovica, 18. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Gradonačelnik:
Josip Nemec, v.r.

90.
Na temelju članka 6. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog
odbora Donja Pištana, Vijeće mjesnog odbora Donja Pištana na konstituirajućoj sjednici od
19. prosinca 2012. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o
provedenim izborima i imenima
izabranih članova Vijeća
Mjesnog odbora Donja Pištana
I
Prihvaća se Izvješće o provedenim izborima od 25. studenog 2012. godine za članove
Vijeća mjesnog odbora Donja Pištana.
II
Verificira se mandat izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Donja Pištana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stjepan Troha, Donja Pištana, S. Radića 40,
Dalibor Kovač, Donja Pištana, B. Jelačića 13,
Goran Tomšić, Donja Pištana, B. Jelačića 3,
Dražen Radišić, Donja Pištana, S. Radića 37a,
Dragoslav Poljak, Donja Pištana, B. Jelačića 9,
Miodrag Babac, Donja Pištana, B. Jelačića 37,
Tihomir Smiljanić, Donja Pištana, S. Radića 47
III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči
Mjesnog odbora Donja Pištana.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
DONJA PIŠTANA
Klasa: 015-06/12-01/08
Urbroj: 2189/12-01/01-12-3
Orahovica, 19. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Gradonačelnik:
Josip Nemec, v.r.

-362RJEŠENJA
91.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora „CENTAR“Orahovica i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora „CENTAR“- Orahovica,
Vijeće mjesnog odbora „CENTAR“ – Orahovica na konstituirajućoj sjednici od 17. prosinca
2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća mjesnog odbora „CENTAR“ - Orahovica
I
Alan Grgić, bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora „CENTAR“ –
Orahovica.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„CENTAR“ - ORAHOVICA
KLASA: 015-06/12-01/13
URBROJ: 2189/12-01/01-12-5
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Vladimir Bunoza, v.r.

92.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
„CENTAR“ – Orahovica i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora „CENTAR“Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „CENTAR“ – Orahovica na konstituirajućoj sjednici od
17. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora „CENTAR“ - Orahovica
I
Antun Grabovac, bira se za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora „CENTAR“Orahovica.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“

-363grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„CENTAR“ - ORAHOVICA
KLASA: 015-06/12-01/13
URBROJ: 2189/12-01/01-12-6
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjednik:
Alan Grgić, v.r.

93.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
„RAJČULA“- Orahovica i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora „RAJČULA“
– Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „RAJČULA“ – Orahovica na konstituirajućoj sjednici
od 17. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća mjesnog odbora „RAJČULA“ - Orahovica
I
Damir Tomljenović bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora „RAJČULA“ –
Orahovica.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„RAJČULA“ - ORAHOVICA
KLASA: 015-06/12-01/11
URBROJ: 2189/12-01/01-12-5
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Ljiljana Zupčić, v.r.

94.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
„RAJČULA“ – Orahovica i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora
„RAJČULA“- Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „RAJČULA“ – Orahovica na
konstituirajućoj sjednici od 17. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora „RAJČULA“ - Orahovica

-364I
Drago Brkić, bira se za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora „RAJČULA“Orahovica.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„RAJČULA“ - ORAHOVICA
KLASA: 015-06/12-01/11
URBROJ: 2189/12-01/01-12-6
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjednik:
Damir Tomljenović, v.r.

95.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
„TONČEKOVAC“- Orahovica i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora
„TONČEKOVAC“ – Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ – Orahovica na
konstituirajućoj sjednici od 17. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ - Orahovica
I
Željko Kašić, bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ –
Orahovica.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„TONČEKOVAC“ - ORAHOVICA
KLASA: 015-06/12-01/15
URBROJ: 2189/12-01/01-12-5
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Vladimir Kučina, v.r.

96.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
„TONČEKOVAC“ – Orahovica i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora
„TONČEKOVAC“- Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ – Orahovica na
konstituirajućoj sjednici od 17. prosinca 2012. godine, donijelo je

-365RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ - Orahovica
I
Željko Borić, bira se za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora „TONČEKOVAC“Orahovica.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„TONČEKOVAC“ - ORAHOVICA
KLASA: 015-06/12-01/15
URBROJ: 2189/12-01/01-12-6
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjednik:
Željko Kašić, v.r.

97.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
„MERKUR“- Orahovica i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora „MERKUR“ –
Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „MERKUR“ – Orahovica na konstituirajućoj sjednici od
17. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća mjesnog odbora „MERKUR“ - Orahovica
I
Ivana Radočaj Tokić, bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora „MERKUR“ –
Orahovica.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„MERKUR“ - ORAHOVICA
KLASA: 015-06/12-01/12
URBROJ: 2189/12-01/01-12-5
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Ivica Zeman, v.r.

-36698.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
„MERKUR“ – Orahovica i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora „MERKUR“Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „MERKUR“ – Orahovica na konstituirajućoj sjednici od
17. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora „MERKUR“ - Orahovica
I
Kristijan Kovač, bira se za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora „MERKUR“Orahovica.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„MERKUR“ - ORAHOVICA
KLASA: 015-06/12-01/12
URBROJ: 2189/12-01/01-12-6
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjednica:
Ivana Radočaj Tokić, v.r.

99.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
„DOLJANI“- Orahovica i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora „DOLJANI“ –
Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „DOLJANI“ – Orahovica na konstituirajućoj sjednici od
17. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća mjesnog odbora „DOLJANI“ - Orahovica
I
Zvonko Borda bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora „DOLJANI“ –
Orahovica.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„DOLJANI“ - ORAHOVICA

-367KLASA: 015-06/12-01/14
URBROJ: 2189/12-01/01-12-5
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Aleksandar Nemeš, v.r.

100.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
„DOLJANI“ – Orahovica i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora „DOLJANI“Orahovica, Vijeće mjesnog odbora „DOLJANI“ – Orahovica na konstituirajućoj sjednici od
17. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora „DOLJANI“ - Orahovica
I
Tomislav Perković, bira se za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora „DOLJANI“Orahovica.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
„DOLJANI“ - ORAHOVICA
KLASA: 015-06/12-01/14
URBROJ: 2189/12-01/01-12-6
Orahovica, 17. prosinca 2012. godine

Predsjednik:
Zvonko Borda, v.r.

101.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora Dolci i
članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Dolci, Vijeće mjesnog odbora Dolci na
konstituirajućoj sjednici od 19. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća mjesnog odbora Dolci
I
Igor Balaž, bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Dolci.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.

-368VIJEĆE MJESNOG ODBORA
DOLCI
KLASA: 015-06/12-01/08
URBROJ: 2189/12-01/01-12-5
Orahovica, 19. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Ivan Takač, v.r.

102.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog
odbora Dolci i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Dolci, Vijeće mjesnog
odbora Dolci na konstituirajućoj sjednici od 19. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Dolci
I
Marina Mihaljević, bira se za potpredsjednicu Vijeća mjesnog odbora Dolci.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku»
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
DOLCI
KLASA: 015-06/12-01/08
URBROJ:2189/12-01/01-12-6
Orahovica, 19. prosinca 2012. godine

Predsjednik:
Igor Balaž, v.r.

103.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog
odbora Duzluk i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Duzluk, Vijeće mjesnog
odbora Duzluk na konstituirajućoj sjednici od 19. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća mjesnog odbora Duzluk
I
Miroslav Bosanac, bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Duzluk.

-369II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
DUZLUK
KLASA: 015-06/12-01/17
URBROJ: 2189/12-01/01-12-5
Orahovica, 19. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Marica Milašinović, v.r.

104.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora Duzluk i
članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Duzluk, Vijeće mjesnog odbora Duzluk
na konstituirajućoj sjednici od 19. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Duzluk
I
Ninoslav Gradečak, bira se za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Duzluk.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku»
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
DUZLUK
KLASA: 015-06/12-01/17
URBROJ:2189/12-01/01-12-6
Orahovica, 19. prosinca 2012. godine

Predsjednik:
Miroslav Bosanac, v.r.

105.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
Nova Jošava i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Nova Jošava, Vijeće
mjesnog odbora Nova Jošava na konstituirajućoj sjednici od 18. prosinca 2012. godine,
donijelo je

-370RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća mjesnog odbora Nova Jošava
I
Damir Malij bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Nova Jošava.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
NOVA JOŠAVA
KLASA: 015-06/12-01/09
URBROJ: 2189/12-01/01-12-5
Orahovica, 18. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Ryszard-Bruno Božić, v.r.

106.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora Nova
Jošava i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Nova Jošava, Vijeće mjesnog
odbora Nova Jošava na konstituirajućoj sjednici od 18. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Nova Jošava
I
Ryszard-Bruno Božić, bira se za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Nova Jošava.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
NOVA JOŠAVA
KLASA: 015-06/12-01/09
URBROJ: 2189/12-01/01-12-6
Orahovica, 18. prosinca 2012. godine

Predsjednik:
Damir Malij, v.r.

-371107.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
Crkvari i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Crkvari, Vijeće mjesnog odbora
Crkvari na konstituirajućoj sjednici od 18. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća mjesnog odbora Crkvari
I
Pavao Boljkovac bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Crkvari.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
CRKVARI
KLASA: 015-06/12-01/09
URBROJ: 2189/12-01/01-12-5
Orahovica, 18. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Milan Boljkovac, v.r.

108.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
Crkvari i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Crkvari, Vijeće mjesnog odbora
Crkvari na konstituirajućoj sjednici od 18. prosinca 2012. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Crkvari
I
Tomislav Rukavina, bira se za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Crkvari.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
CRKVARI
KLASA: 015-06/12-01/09
URBROJ: 2189/12-01/01-12-6
Orahovica, 18. prosinca 2012. godine

Predsjednik:
Pavao Boljkovac, v.r.

-372109.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
Stara Jošava i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Stara Jošava, Vijeće
mjesnog odbora Stara Jošava na konstituirajućoj sjednici od 18. prosinca 2012. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća mjesnog odbora Stara Jošava
I
Stanislav Boljkovac bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Stara Jošava.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
STARA JOŠAVA
KLASA: 015-06/12-01/09
URBROJ: 2189/12-01/01-12-5
Orahovica, 18. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Zdravko Posavac, v.r.

110.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
Stara Jošava i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Stara Jošava, Vijeće
mjesnog odbora Stara Jošava na konstituirajućoj sjednici od 18. prosinca 2012. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Stara Jošava
I
Ivan Mujić, bira se za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Stara Jošava.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.

-373VIJEĆE MJESNOG ODBORA
STARA JOŠAVA
KLASA: 015-06/12-01/09
URBROJ: 2189/12-01/01-12-6
Orahovica, 18. prosinca 2012. godine

Predsjednik:
Stanislav Boljkovac, v.r.

111.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
Donja Pištana i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Donja Pištana, Vijeće
mjesnog odbora Donja Pištana na konstituirajućoj sjednici od 19. prosinca 2012. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Vijeća mjesnog odbora Donja Pištana
I
Stjepan Troha, bira se za predsjednika Vijeća mjesnog odbora Donja Pištana.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
DONJA PIŠTANA
KLASA: 015-06/12-01/08
URBROJ: 2189/12-01/01-12-5
Orahovica, 19. prosinca 2012. godine

Predsjedavatelj:
Tihomir Smiljanić, v.r.

112.
Na temelju članka 20. Pravila o radu mjesnog odbora
Donja Pištana i članka 7. Poslovnika o radu Vijeća mjesnog odbora Donja Pištana, Vijeće
mjesnog odbora Donja Pištana na konstituirajućoj sjednici od 19. prosinca 2012. godine,
donijelo je
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika
Vijeća mjesnog odbora Donja Pištana
I
Goran Tomšić, bira se za potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Donja Pištana.

-374II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku»
grada Orahovice.
VIJEĆE MJESNOG ODBORA
DONJA PIŠTANA
KLASA: 015-06/12-01/08
URBROJ:2189/12-01/01-12-6
Orahovica, 19. prosinca 2012. godine

Predsjednik:
Stjepan Troha, v.r.

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
113.
Na temelju članka 3.,14. i 15. Ustava Republike Hrvatske, te
odredbi III poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“
broj:155/2002), Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Orahovice, na sjednici održanoj 11.
prosinca 2012. godine, donijelo je
STATUT
VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
GRADA ORAHOVICE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće srpske
nacionalne manjine Grada Orahovice (u daljem tekstu Vijeće); zastupanje, djelatnosti
kojima se ostvaruju ciljevi, tijela vijeća, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti te način
odlučivanja.
Statut sadržava i odredbe o: imovini, načinu stjecanja imovine i općim aktima Vijeća.
Članak 2.
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Orahovice je institucija manjinske
samouprave Srba na području Grada Orahovice, radi sudjelovanja u javnom životu i
upravljanju lokalnim poslovima.
Vijeće djeluje na načelu tretiranja prava Srba u Republici Hrvatskoj kao neotuđivih
ljudskih i građanskih prava.
- u skladu s ustavno-pravnim sistemom Republike Hrvatske i relevantnim
međunarodnim dokumentima, te uz uvažavanje višestoljetnih tradicija personalne
autonomije Srba u Hrvatskoj, polazeći od prava etničkih i nacionalnih zajednica ili
manjina na slobodno izražavanje nacionalnih prava,
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Članak 3.
Puni naziv Vijeća na hrvatskom jeziku glasi:
Vijeće srpske nacionalne manjine grada Orahovice, napisano na latiničnom pismu,
a skraćeni naziv glasi: VSNMGO.
Puni naziv Vijeća na srpskom jeziku glasi:
Вијеће српске националне мањине града Ораховице, napisano na ćiriličnom
pismu, a skraćeni naziv glasi: ВСНМГO.
Članak 4.
Sjedište Vijeća je u Orahovici, Franje Gavrančića 6.
Vijeće djeluje na području grada Orahovice.
Vijeće zastupa predsjednik vijeća.
Članak 5.
Vijeće je neprofitna pravna osoba.
Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u Registar vijeća, koordinacija vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina kojeg vodi Ministarstvo uprave.
Članak 6.
Vijeće ima pečat.
Vijeće posebnom odlukom uređuje oblik, broj i način upotrebe pečata Vijeća.
Svaki pečat mora sadržavati puni naziv Vijeća ispisan na hrvatskom jeziku i
latiničnom pismu, kao i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
Članak 7.
1. Vijeće koristi znamenje i simbole te obilježava praznike srpske nacionalne manjine
u Republici Hrvatskoj.
2. Znamenje i simbole te praznike srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj
utvrđuje koordinaciono tijelo vijeća srpske nacionalne manjine, sukladno
odredbama članka. 33. stav. 5. Ustavnog zakona, posebnom odlukom.
Članak 8.
Vijeće ima Krsnu slavu.
Krsna slava Vijeća određuje se posebnom odlukom.
Na dan svog zaštitnika, Vijeće slavi Krsnu slavu prema srpskim, vjerskim i narodnim
običajima.
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Članak 9.
-

-

Ciljevi Vijeća su:
Afirmiranje i ostvarivanje nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i
svih drugih osobnih i ekonomskih prava i interesa Srba;
Zaštita i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Srba;
Stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija
od interesa za Srbe na području djelovanja Vijeća;
Razvijanje suradnje unutar srpske nacionalne zajednice, suradnja srpske nacionalne
zajednice i ostalih naroda odnosno nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te
suradnje srpskih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim
organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj;
Suradnja i razvijanje odnosa sa Srbima izvan Republike Hrvatske, posebno razvijanje
suradnje sa Srbima u inozemstvu, porijeklom s prostora Republike Hrvatske, radi
zaštite njihovih građanskih i političkih prava, i unapređenja njihovog nacionalnog,
kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta, odnosno onih njegovih vrijednosti koje su
zajedničke Srbima porijeklom s područja Republike Hrvatske.
Članak 10.

-

-

U ostvarivanju svojih ciljeva Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske,
s tijelima lokalne uprave i samouprave, te vladinim i nevladinim organizacijama i
institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama i u vezi s tim provodi
slijedeće djelatnosti:
Predlaže tijelima lokalne odnosno područne samouprave mjere za unapređenje
položaja nacionalne manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se
uređuju pitanja od značaja za srpsku nacionalnu manjinu,
Ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave,
Traži obavijest o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog
tijela jedinica samouprave, a tiče se položaja srpske nacionalne manjine,
Daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i
regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose
na manjinska pitanja,
Razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima kojima se uređuju
nacionalna prava, osnovne slobode čovjeka i građanina (izborni sistem, ustrojstvo,
nadležnost i način rada državnih tijela, te lokalna samouprava i uprava i druga pitanja
od interesa za srpsku etničku zajednicu) i ostvarivanje građanskih, osobnih,
ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda Srba iz Republike Hrvatske
i njihove pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj i daje svoje prijedloge, mišljenja,
predstavke i inicijative tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Republike
Hrvatske,
Prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite i unapređenja
nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Srba i podnosi lokalnim
vlastima na području svog djelovanja, odnosno nadležnim državnim tijelima i
institucijama, prijedloge, preporuke i daje svoja mišljenja s tim u vezi,
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Daje svoje prijedloge, preporuke i mišljenja u vezi s ostvarivanjem prava na
odgovarajuću zastupljenost u državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave i uprave
i javnim službama, u skladu s Ustavnim zakonom, drugim zakonima i odlukama, te
međunarodnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska, a tiču se prava etničkih i
nacionalnih zajednica ili manjina na odgovarajuće učešće i zastupljenost u javnim
poslovima, uključujući i poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje položaja
etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,
Surađuje s organizacijama i institucijama Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe,
Europske Unije, OESS i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje u
svom radu ostvaruju kao dio svojih redovnih aktivnosti kontakte s predstavnicima
etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i njihovim organizacijama i institucijama.
IZBORI, PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA VIJEĆA
Članak 11.
Članove vijeća (u daljnjem tekstu: vijećnici) biraju neposredno, tajnim glasanjem
pripadnici srpske nacionalne manjine koji žive na području djelovanja Vijeća.
Vijeće broji 15 vijećnika.
Mandat vijećnika traje 4 godine.
Na postupak izbora vijećnika shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje
izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave.
Članak 12.

-

Vijećnik ima prava i dužnosti:
Birati i biti biran u tijela Vijeća;
Sudjelovati u radu sjednica Vijeća i na njima raspravljati i glasati
Sudjelovati u izvršavanju ciljeva Vijeća i doprinositi ostvarivanju njegovih djelatnosti;
Sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća
Biti obaviješteni o radu i materijalno-financijskom poslovanju Vijeća
Davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Vijeća i njegovih tijela
Pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća
Čuvati podatke koje saznaju u obavljanju vijećničke dužnosti, a koji nose oznaku
tajnosti
Čuvati i podizati ugled Vijeća
Vijećnik može imati i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama ovoga Statuta ili
drugim aktima Vijeća.
ORGANIZACIJA, SASTAV I TIJELA VIJEĆA
Članak 13.

Vijeće može raspravljati i pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici prisutna
natpolovična većina svih članova vijeća, prema članku 24. stavka 2. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjima.
Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od
3 dana.
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- statut,
- poslovnik,
- program rada,
- financijski plan,
- završni račun;
- odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika,
- odlučuje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća,
- o osnivanju odnosno pristupanju koordinacionom tijelu srpske nacionalne manjine,
- o imenovanju i razrješenju stalnih predstavnika vijeća u koordinaciono tijelo srpske
nacionalne manjine,
- te u drugim slučajevima propisanim zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom.
O svim drugim pitanjima Vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih vijećnika.
Vijeće odlučuje javnim glasanjem osim u slučajevima izbora i razrješenja
predsjednika, zamjenika predsjednika ili kada tajno glasanje zatraži predsjednik ili 1/3
vijećnika.
Članak 14.
Sjednicu Vijeća saziva predsjednik vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7
dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog
reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u
kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.
Članak 15.
O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima vodi se zapisnik.
Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća te donesenim
zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.
Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici
predsjedavala te zapisničar.
Članak 16.
Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik će sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u roku od 30 dana od dana kada to
zatraži 1/3 vijećnika.
Takav zahtjev za izvanrednom sjednicom dostavlja se predsjedniku pismenim putem a
sadrži obrazloženje zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog
reda, materijale za pojedine točke dnevnog reda i potpise predlagača.
Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku i s dnevnim redom koji je određen u
zahtjevu za sazivanje, sjednicu će sazvati vijećnik ovlašten od svih podnositelja
zahtjeva.
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Sjednici Vijeća, koju su sazvali članovi Vijeća, predsjedava predsjednik Vijeća ili
njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba
koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova
prisutnih članova.

Članak 18.
U okvirima svoga djelokruga, Vijeće ima prava i dužnosti da::
- donosi i tumači Statut
- donosi i tumači Poslovnik
- donosi Program rada
- donosi Financijski plan
- donosi Završni račun
- donosi odluku o profesionalnom angažmanu za potrebe Vijeća te o nagradama i
naknadama za profesionalni angažman
- donosi odluku o osnivanju ili pristupanju koordinacionom tijelu srpske nacionalne
manjine na području Republike Hrvatske
- donosi odluku o oblicima suradnje sa vijećima drugih nacionalnih manjina,
nevladinim organizacijama i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i
inozemstvu,
- bira i razrješava predsjednika
- bira i razrješava zamjenika predsjednika
- bira i razrješava stalne predstavnike i njihove zamjenike u koordinacionom tijelu
srpske nacionalne manjine
- imenuje i razrješava, na prijedlog predsjednika, predsjednike radnih tijela
- potvrđuje imenovanje i razrješenje članova radnih tijela
- predlaže članove Savjeta za nacionalne manjine iz reda članova vijeća nacionalnih
manjina
- razmatra i usvaja izvještaje svih tijela koje bira i imenuje
- odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja vijeća
- odlučuje o priznanjima i nagradama
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonu i ovom Statutu.
Pravo predlaganja akata i odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki vijećnik.
Članak 19.
Radna tijela Vijeća su:
1. Predsjednik Vijeća,
2. Zamjenik predsjednika Vijeća,
3. Predsjedništvo,
4. Odbor za financijska pitanja,
5. Odbor za ljudska prava,
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7. Odbor za odgoj, obrazovanje i omladinu
8. Odbor za povratak, obnovu i ekonomsko-socijalni položaj Srba u Hrvatskoj,
9. Odbor za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju,
10. Odbor za suradnju sa Srbima u drugim zemljama i drugim VSNM
Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju natpolovičnom većinom svih članova vijeća.
Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.
Članak 20.
Vijeće ima Predsjednika.
Vijeće predsjednika bira iz reda vijećnika, tajnim glasanjem.
Za izbor ili razrješenje predsjednika potrebna je većina glasova svih vijećnika.
Kada to zatraži pisanim putem 1/3 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju
predsjednika.
Mandat predsjednika traje 4 godine.
Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.
Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakoniti rad Vijeća.
Predsjednik Vijeća:
-

predstavlja i zastupa Vijeće,
saziva i predsjeda sjednicama Vijeća i predlaže dnevni red;
provodi odluke Vijeća;
brine o postupku donošenja te utvrđuje pročišćeni tekst
općih i drugih akata;
usklađuje suradnju sa vijećima drugih nacionalnih manjina
na području djelovanja Vijeća;
usklađuje rad stalnih predstavnika Vijeća u koordinacionom
tijelu vijeća srpske nacionalne manjine;
imenuje i razrješava, na prijedlog predsjednika radnih tijela,
članove radnih tijela;
potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće;
potpisuje financijske dokumente i nalogodavac je
financijskog plana Vijeća;
odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima,
putovanja vijećnika u funkciji predstavljanja Vijeća u zemlji
i inozemstvu;
podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća;
brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika;
brine o javnosti rada Vijeća i određuje koji se dokumenti i
podaci smatraju tajnima;
brine o vođenju dokumentacije o radu i čuvanju arhive
Vijeća;
brine o vođenju, verifikaciji i čuvanju zapisnika sjednica
Vijeća;
predsjednik obavlja i druge poslove određene zakonom,
ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća.
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razrješenju.
Ukoliko vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog članka, o nastaloj situaciji
obavijestiti će Savjet za nacionalne manjine.
Članak 21.
Vijeće ima zamjenika predsjednika.
Vijeće zamjenika predsjednika bira iz reda vijećnika, tajnim glasanjem.
Za izbor ili razrješenje zamjenika predsjednika potrebna je većina glasova svih vijećnika.
Kada to zatraži pisanim putem 1/3 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju zamjenika
predsjednika.
Mandat zamjenika predsjednika traje 4 godine.
Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara Vijeću.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Vijeća u obavljanju njegovih dužnosti u
slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
Uvjeti i postupak u kojima zamjenik predsjednika preuzima obavljanje dužnosti predsjednika
uređuju se Poslovnikom.
Zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavlja
poslove iz njegovog djelokruga za koje ga on ovlasti.
Članak 22.
Vijeće ima predsjedništvo, koje broji 3 člana.
Predsjedništvo je izvršno i koordinaciono tijelo Vijeća.
Predsjedništvo, po funkciji, čine predsjednik, zamjenik predsjednika te 1 član
Vijeća.Predsjednik Vijeća po funkciji je i predsjednik Predsjedništva.
Predsjedništvo za svoj rad odgovara Vijeću.
Predsjedništvo ima prava i dužnosti:
- koordinira pripreme sjednice Vijeća
- razmatra sva pitanja iz nadležnosti Vijeća te priprema i predlaže Vijeću akte i
odluke iz njegove nadležnosti
- prati i usmjerava rad stalnih i privremenih radnih tijela Vijeća i daje prijedloge
za unapređenje njihovog rada, te koordinira aktivnosti na kojima djeluje dva ili
više radnih tijela.
- koordinira realizaciju odluka Vijeća
- odlučuje o troškovima do 1.000,00 kn u toku kalendarske godine
Predsjedništvo obavlja i druge poslove određene, ovim Statutom ili drugim aktima
Vijeća, a koji poslovi nisu u nadležnosti odlučivanja Vijeća.
Organizacija, način rada i druga pitanja od značenja za djelovanje Predsjedništva
uređuju se Poslovnikom.
Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Vijeća podnijeti Izvještaj o svojim
aktivnostima koje je provodilo između dvije sjednice Vijeća.

-382IMOVINA, FINANCIRANJE I STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA
Članak 23.
Članovi Vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju na dobrovoljnoj osnovi i s
pažnjom dobrog gospodara.
Članovi vijeća iz sredstava vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u
obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri
i do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.
Članak 24.
Vijeće kao dobar domaćin raspolaže svojom imovinom.
Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Imovinu Vijeća čine nekretnine i pokretnine.
Imovina Vijeća mora biti evidentirana u poslovnim knjigama sukladno važećim
propisima za to područje.
U slučaju prestanka rada Vijeća, imovina Vijeća daje se na upravu i čuvanje Srpskoj
pravoslavnoj crkvi. Imovinu predanu na upotrebu i čuvanje Srpska pravoslavna crkva
će vratiti Vijeću odmah po obnovi njegovog djelovanja ili njegovog pravnog sljednika.
Imovinu čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od;
-

donacija,
poklona,
nasljedstva,
dotacija iz državnog proračuna,
dotacija iz proračuna jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave na području koje Vijeće djeluje
- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje
podupiru rad Vijeća
- ostali prihodi sukladno zakonu.
Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnost i poslove od značaja za nacionalnu
manjinu utvrđene programu rada Vijeća.
Financijsko poslovanje Vijeća mora biti evidentirano u poslovnim knjigama i vođeno
po za to važećim propisima koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija.
Vijeće ima žiro-račun a može imati i devizni račun.
Vijeće svojom odlukom određuje osobe ovlaštene za materijalno i financijsko
poslovanje i osobe ovlaštene za odobravanje i potpisivanje dokumentacije platnog
prometa ako ovim statutom ili drugim aktom nije drugačije određeno.
Vijeće svojim aktom može prema potrebi detaljnije urediti materijalno i financijsko
poslovanje Vijeća.
Prihodi i rashodi Vijeća utvrđuju se financijskim planom, a financiranje se provodi
prema financijskom planu i odlukama Vijeća.
Eventualni višak primitaka nad izdacima (dobit) prenosi se na slijedeću godinu i
koristi za financiranje rada Vijeća.

-383Članak 25.
Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i drugih
poslova za svoje potrebe Vijeće može osnovati Stručnu službu.
Stručnu službu čine jedna ili više osoba angažiranih za obavljanje poslova iz
prethodnog stava ovog članka.
Posebnim aktima Vijeće uređuje sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne
službe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.
Vijeće može, posebnim ugovorom, Stručnu službu organizirati u suradnji sa drugim
vijećima, nacionalnim organizacijama i institucijama srpske zajednice, ili na drugi
način.
U slučaju iz prethodnog stava ovog članka, posebnim ugovorom će biti uređena sva
pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući prava i
odgovornosti angažiranih osoba.
OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA
Članak 26.
Rad vijeća je javan.
Radi ostvarivanja načela javnosti rada može se omogućiti predstavnicima sredstava
javnog informiranja da neposredno prate rad Vijeća ili se o tome mogu davati
saopćenja.
Za ostvarivanje načela javnosti brine se predsjednik i Odbor za informiranje,
izdavaštvo i dokumentaciju.
Radi ostvarivanja javnosti rada Vijeća mogu se izdavati publikacije i bilteni ili
osnovati stalna sredstva informiranja.
STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 27.
Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s
odredbama Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.
Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom vijeća.
Članak 28.
Statut, financijski plan i završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine objavljuje se u
Službenom glasniku grada Orahovice.

-384ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Jedinstveni tekst ovog Statuta donosi se i primjenjuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu,
kao i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.
U slučaju različitog tumačenja u pravnom poretku odredbi na hrvatskom odnosno srpskom
jeziku, primijeniti će se odredba napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Članak 30.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
Orahovice.
Članak 31.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Vijeća donesen na sjednici Vijeća
održanoj 21.prosinca 2003. godine, i objavljen u Službenom glasniku Grada Orahovice broj
6/2003.
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
GRADA ORAHOVICE
Klasa: 012-03/12-01/01
Urbroj: 2189/12-05/1-12-1
U Orahovici, 11. prosinca 2012.godine.

PREDSJEDNIK VSNMGO:
Milutin Jovanović, v.r.

114.
Na temelju članka 18. stavka 1. alineje 5. Statuta Vijeća srpske
nacionalne manjine grada Orahovice („Službeni glasnik grada Orahovice br. 9/012), na 2.
sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine, donijelo je
IZVJEŠĆE O PLANIRANIM I OSTVARENIM
PRIHODIMA I RASHODIMA VSNM GRADA ORAHOVICE ZA 2012. GODINU

VRSTA PRIHODA
1.
2.

Kamate na depozite po viđenju
Prihodi po posebnim propisima-Grad
02.01.2013.
2.000,00

UKUPNO PRIHODI:
VRSTA RASHODA
1.
2.
3.
4.

I
PLANIRANO

OSTVARENO

INDEKS

14,31
16.950,00

16.950,00
PLANIRANO

Naknada za prijevoz na sl.put
Uredski materijal
Literatura
Ostali materijal za potrebe red.poslovanja

1.500,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00

14,31

0,08

OSTVARENO INDEKS
2.828,00
438,60
1.231,25
593,00

188,53
43,86
14,83

5.
6.
7.
8.
9.

- 385 Ostale usluge za kom. i prijevoz
1.500,00
Ostale usluge promidžbe
1.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.700,00
Usluge banaka
250,00
Prijenosno računalo

UKUPNO RASHODI:
MANJAK PRIHODA:

16.950,00

2.262,50
100,00
70,00
25,00
3.929,97
11.478,32

67,72

-11.464,01

Planirani i ostvareni prihodi i rashodi su rađeni na osnovi Programa rada Vijeća srpske
nacionalne manjine i stvarni prihodi i rashodi prema analitičkim kontima.
U toku obračunskog razdoblja nema nepodmirenih obveza.
U 2012. godini je nabavljeno prijenosno računalo i isto se nalazi u evidenciji dugotrajne
materijalne imovine.
Sredstva od 2.000,00 kuna iz Grada Orahovice su prenijeta dana 02.01.2013. i ne nalaze se u
saldu 31.12.2012. godine.
Sredstva na račun dana 31.12.2012. iznose 3.002,62 kuna, a sredstva donijeta po početnom
stanju 01.01.2012. iznose 14.466,63 kune.
II
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ORAHOVICE
KLASA: 012-03/12-01/01
URBROJ: 2189/12-05/01-12-6
Orahovica, 28. prosinca 2012.

Predsjednik VSNM:
Milutin Jovanović, v.r.

115.
Na temelju članka 18. stavka 1. alineje 4. Statuta
Vijeća srpske nacionalne manjine grada Orahovice („Službeni glasnik grada Orahovice br.
9/012), na 2. sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine, donijelo je
FINANCIJSKI PLAN VSNM GRADA ORAHOVICE
ZA 2013. GODINU
I
Donosi se Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu:
VSNM grada Orahovica).
II
Financijski plan VSNM grada Orahovice za 2013. godine sadrži:
RED.
BROJ
1.
2.
3.

VRSTA RASHODA – TROŠKOVA
KANCELARIJSKI MATERIJAL
TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA,
POŠT.USLUGE
DNEVNICE, PUTNI TROŠKOVI

PLANIRANO ZA 2013.
1.000,00
1.500,00
1.500,00

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NAKNADA ZA BANKARSKE USLUGE
EDUKACIJA ČLANOVA VIJEĆA, SEMINARI I
PISANI MATERIJAL, KNJIGE
DAN VIJEĆA SNM GRADA ORAHOVICE,
KONZUMACIJA JELA I PIĆA
HUMANITARNA POMOĆ, DONACIJE ZA
DOKUMENTE (BOŽIĆNI POKLONI)
TROŠKOVI KOMEMORACIJA (JASENOVAC,
KOMETNIK-JORGIĆ)
ELEKTRONSKI I DRUGI MEDIJI
OSTALI TOŠKOVI
RASHODI UKUPNO

270,00
2.000,00
4.500,00
3.000,00
1.200,00
1.100,00
1.500,00
17.570,00

Prilikom konstrukcije Financijskog plana vodilo se računa o najvažnijim
potrebama za normalan rad Vijeća, kao proračunskog korisnika, kao i o materijalnim
mogućnostima Grada.
III
Ovaj Financijski plan stupa na snagu 1.1.2013. godine i objavit će se u
„Službenom glasniku“ grada Orahovice.
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ORAHOVICE
KLASA: 012-03/12-01/01
URBROJ: 2189/12-05/1-12-5
Orahovica, 28. prosinca 2012.

Predsjednik VSNM:
Milutin Jovanović, v.r.

IZDAVAČ: Gradsko vijeće grada Orahovice, F. Gavrančića 6, tel: 033/673-351
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Emica Parašilovac, dipl. iur.
CIJENA POJEDINOG BROJA: 10,00 kuna
GODIŠNJA PRETPLATA: 100,00 kuna
UPLATA na žiro račun broj: 2500009-1830700005 (poziv na br. 24 7706-OIB)
s naznakom "Za Službeni glasnik"
GRAD ORAHOVICA GRADONAČELNIK

