Na temelju članka 35. stavka 1. točke 22. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“
grada Orahovice, br.1/2013), Gradsko vijeće grada Orahovice na 9. sjednici održanoj 24.
srpnja 2014. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o ponudi općine Crnac Gradu Orahovici
za kupnju udjela u RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica
i o imenovanju Povjerenstva za vođenje
pregovora o uvjetima i načinu otkupa
udjela od općine Crnac i Zdenci
I
Grad Orahovica ne prihvaća ponudu općine Crnac za kupnju (otkup) udjela u RADIO
ORAHOVICA d.o.o. Orahovica u ponuđenoj visini iznosa udjela od 30.000,00 kuna.
II
Grad Orahovica je zainteresiran za kupnju (stjecanje) udjela iz točke I. ovog
Zaključka, međutim, smatra se da je ponuđena cijena udjela previsoka.
III
Iz razloga navedenog u točki II. ovog Zaključka, a u svrhu pregovora o uvjetima
(visini) i načinu otkupa udjela od općine Crnac i Zdenci čija se ponuda za otkup udjela
razmatrala na 6. sjednici Gradskog vijeća od 31. ožujka 2014. godine, imenuje se
Povjerenstvo u sastavu:
1. Josip Nemec , gradonačelnik grada Orahovice
2. Marko Valent, član Gradskog vijeća grada Orahovice
3. Mario Kršćanski, član Gradskog vijeća grada Orahovice.
IV
Imenovano Povjerenstvo će o ishodu pregovora s predstavnicima spomenutih općina,
u što kraćem roku izvijestiti Gradsko vijeće grada Orahovice.
V
U slučaju postizanja sporazuma o visini (cijeni) udjela, općine Crnac i Zdenci će
preinačenu (novu) ponudu proslijediti na razmatranje i donošenje odluke svojim vijećima,
odnosno Gradskom vijeću grada Orahovice, a isto tako, sukladno člancima 12., 13. i 28.
Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću RADIO
ORAHOVICA Skupštini, odnosno Upravi Društva.
Preinačene ponude s izmijenjenim visinama (cijeni) otkupa udjela spomenutih općina
smatrat će se novim ponudama u odnosu na koje će se primjenjivati odredbe Društvenog
ugovora RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica te ostalih akata koji utvrđuju postupanje s
udjelima, odnosno njihovom prijenosu (prodaji) članovima Društva.

-2VI
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom
glasniku“ grada Orahovice.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA ORAHOVICE
KLASA: 612-01/14-01/02
URBROJ: 2189/12-03/01-14-9
Orahovica, 24. srpnja 2014.

Predsjednik:
Ivica Podboj

Dostaviti:
1. Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac
2. Općina Zdenci, Braće Radića 5, 33513 Zdenci.
3. Povjerenstvo za vođenje pregovora – SVIMA.
4. Prilog zapisniku.
5. Pismohrana.

