ZAPISNIK
s 10. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice održane u Velikoj gradskoj vijećnici
dana 15. rujna 2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati.
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
1. Dušan Brstilo
2. Drago Brkić
3. Mario Kršćanski
4. Ivica Podboj
5. Saša Matek
6. Slavko Bišćan
7. Sunčica Radonić
8. Radoje Medenica
9. Suzana Đebro
10. Marko Valent
Opravdano nenazočan:
1. Dušan Brajnović
Neopravdano nenazočni:
1. Ivan Knežević
2. Vlatko Podnar
3. Ana Barukčić
4. Saša Milobara
Ostali nazočni:
1. Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice,
2. Zvonko Nađ, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice,
3. Irela Strabić, zamjenica pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice,
4. Emica Parašilovac, pomoćnica pročelnika - tajnica grada Orahovice,
5. Stjepan Dujmić, likvidator PUČKOG SVEUČILIŠTA ORAHOVICA „u likvidaciji“
6. Marija Bačmaga, novinar RADIO ORAHOVICA, d.o.o. Orahovica.
Gosp. Podboj - otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i utvrđuje kvorum. Od 15
vijećnika nazočno je 10 članova, te predlaže dopunu dnevnog reda:
3. Prijedlog Odluke o uređenju i modernizaciji postojećeg raskrižja u središtu grada u kružni
tok prometovanja, na spoju ulica K. Zvonimira – Trg pl. Mihalovića – I. Zajca – obilaznice
(spoj I. Đanića/K.Tomislava/K.Tomislava/K.Zvonimira) u Orahovici
(Izvjestitelj: Gradonačelnik).
Predloženi i dopunjeni dnevni red glasi:
D N E V N I R E D:
1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
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kružni tok prometovanja, na spoju ulica K. Zvonimira – Trg pl. Mihalovića – I. Zajca
– obilaznice (spoj I. Đanića/K.Tomislava/K.Tomislava/K.Zvonimira) u Orahovici
(Izvjestitelj: Gradonačelnik),
4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Orahovice za razdoblje
1.1. do 30.06. 2014. godine (Izvjestitelj: Gradonačelnik),
5. Razmatranje Konačnog financijskog izvješća ustanove PUČKO SVEUČILIŠTE
Orahovica „U LIKVIDACIJI“ (Izvjestitelj: Stjepan Dujmić),
6. Razmatranje Zaključnog izvješća o provedenom postupku likvidacije nad ustanovom
PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA „u likvidaciji“ (Izvjestitelj: Stjepan Dujmić),
7. Razmatranje Odluke o podjeli (prijenosu) imovine u vlasništvu PUČKO
SVEUČILIŠTE ORAHOVICA „u likvidaciji“ Gradu Orahovici (Izvjestitelj: Stjepan
Dujmić),
8. Prijedlog Odluke o razrješenju jednog člana i o imenovanju jednog člana
Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac)
Jednoglasno je usvojen predloženi i dopunjeni dnevni red.
Ad. 1.
Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća
Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
Aktualni sat Gradskog vijeća
1. MARKO VALENT – pozdravlja sve nazočne i ima dva pitanja za gospodina
Gradonačelnika. 1. pitanje: „Da li će se graditi cestovni most pored autobusnog kolodvora?“
2. pitanje: Svatko tko je prošao pored retencijske brane ovih dana mogao je vidjeti da je ona
poprilično puna. Uglavnom, mogao je vidjeti da je poprilično puna te će doći do problema
koji nastaju uslijed velikih oborina diljem Hrvatske. Zanima ga što će se učiniti po tom
pitanju, pošto još „malo“ i ona će izgubiti svoju funkciju?
Gosp. Nemec – pozdravlja sve nazočne, zahvaljuje na pitanju te daje odgovor na 1.
pitanje. Objašnjava da, nažalost, most tamo ne može ići. Da je bio prije nekoliko godina u
planu, ali to zemljište se ne može imovinsko-pravno riješiti. Vlasnici zemljišta prvo su bili
Francuzi pa Nijemci, kao i cijeli kolodvor. To je problem koji ne možemo nikako riješiti tako
da nema više ni potrebe. Jer koliko znate, pošto nismo mogli riješiti imovinsko-pravne
odnose, onda smo krenuli na južnu zaobilaznicu. Južna zaobilaznica, ne znam koliko ste
„upoznati, ići će kod obiteljske kuće Mirka Grnje prema bivšoj firmi „Eurovoće“ na ulicu
Riječani. U tom dijelu će ići most. Znači, u ovome dijelu kod kolodvora most neće ići jer to je
gotovo nemoguće. Da možemo riješiti imovinsko-pravne odnose, kolodvor ne bi izgledao
tako kako izgleda, i da možemo doći do vlasnika. Jednostavno, na dopise nam ne odgovara
nitko. Stupili smo u kontakt s Francuzima. Međutim, u međuvremenu su Francuzi to prodali
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odbora i oni smatraju da nema od toga budućnosti.
Evo, što se tiče drugoga pitanja, Hrvatske vode su obaviještene, inspektor je slikao, srediti će
se, kaže da hoće, kad dođemo na red i budu novci. Mi ono što smo trebali, obavijestili smo
inspektora. Inspektor je to slikao, a dalje će Hrvatske vode odlučiti da li hoće očistit ili neće.
Hrvatske vode, ove godine jedino što su napravili to su nam, evo, očistili Vučicu. Naravno, da
ćemo ponovno poslati dopis. Znamo da je inspektor obaviješten i da je slikao, to je bitno.
Volio bih ako imate kakvih veza i ako možete pomoći, ne bi bilo na odmet da probate urgirati
da se brana očisti. Lani u jesen je zadnji put očišćena. Zbog velikih padalina puno se stvorilo
mulja i lijepo je da ste uočili taj problem. Drugo, ono što ne znate, mi kao grad, mi kao
gradska samouprava ne možemo to sami raditi niti smijemo, jer Hrvatske vode tretiraju to
kao rudno bogatstvo. Pogotovo ne smijemo vaditi materijal iz Vučice. Prije 4-5 godina smo
mogli to sami čistiti i koristiti pa smo mi to izvlačili preko mjesnih odbora za nasipavanje
poljskih putova i cesta. Međutim, došlo je do promjene vlasti, taj se ugovor raskinuo i mi
nemamo nikakvo pravo ući u korito više nikakvim strojem. Pogotovo ne vaditi bilo kakav
materijal iz cijele Vučice pa tako i iz same brane. Evo, ako sam vam pojasnio u čemu je
problem. Znači, grad Orahovica to ne može očistiti, ne smije, a s Hrvatskim voda ćemo
vidjeti da li će to uspjeti očistiti prije zime, a ako to ne uspiju očistit bojim se da bi mogli
očekivati problema.
2. SUZANA ĐEBRO – pozdravlja sve nazočne i ima pitanje za gosp. Gradonačelnika.
- Dalmatinska ulica, prema tvornici KIO-u nema nogostup niti s jedne strane, dakle,
govorimo o djelu magistrale koji je vjerojatno najprometnija ulica u Orahovici. Koliko sam
informirana, već se ranije, prije jedno 5-6 godina govorilo o nogostupu u toj ulici i ona je do
danas ostala neriješena. Problem je navodno zbog neke suglasnosti koju grad nije mogao
dobiti u tom dijelu. Međutim, priželjkivanje dijela građana iz te ulice je da se pokuša vidjeti
da li se nešto može učiniti. Danas je tamo puno više djece koja moraju pješačiti do autobusne
stanice tako da bi bilo dobro da se ipak nešto pokuša po tom pitanju riješiti i napraviti. Moje
pitanje je: „Da li vam je u planu, dakle, ipak realizirati nogostup u Dalmatinskoj ulici? To je
prvo pitanje.
- Drugo pitanje koje zanima građane, vezano je za „pačje kamere“ ili kako god se to već
naziva. Građane zanima koliko novca su koštale kamere u parku za nadzor, dakle, u parku za
patke, itd?
Gosp. Nemec – zahvaljuje na pitanju i objašnjava, da što se tiče Dalmatinske ulice,
najmanje tri puta je sazivan MO Doljani, odnosno sam je sazvao stanovnike te ulice, znači tog
dijela ulica Dalmatinske kako Vi kažete, od benzinske do tvornice KIO-a. Prvi puta nismo
dobili suglasnost od nikoga, možda jedno 2-3%. Drugi puta jedan čovjek je bio za gradnju,
dva su bila sporna, jedan je umro. Treći puta sam pokušao ponovno. Tad smo dobili potpise, i
došli su djelatnici Cestinga d.o.o. koji su dobili natječaj. Međutim, kad su počeli raditi,
određeni građani su stali ispred bagera, bili su nezadovoljni s tim radovima, i nisu dali da se
radovi nastave. Do građevinske dozvole ne možemo doći iz razloga toga što su vlasnici
parcela praktično do same ceste. I tu je taj problem, koji mi jednostavno ne možemo riješiti.
Pokušat ćemo ponovno razgovarati s predsjednikom MO Doljani, da još jednom pokrenemo
inicijativu i da probamo prikupiti potpise kako bi se nogostup napravio. Onog trenutka kada
se dobiju potpise od građana, novce u Proračun ćemo osigurati, ako drugačije nije moguće,
Rebalansom proračuna. Sigurno je da je staza tamo itekako potrebna, jer davno smo tu
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to ne možemo napraviti zbog pojedinaca. Smatrao sam da ćemo riješiti s ovom katastarskom
izmjerom koja je napravljena već prije dvije godine. Međutim, nema novca u državi,
jednostavno nema provođenja te katastarske izmjere koja bi nam riješila da ne kažem „u
godinu dana 70% vlasničkih problema na području grada.“ Znači, ne ovisi o nama, nego ovisi
o državi i drugi je način da možemo krenuti ako treba još i ove godine, ali trebamo prikupiti
potpise od vlasnika zemljišta da daju na korištenje svoje zemljište za izgradnju nogostupa.
- Što se tiče kamere u parku, mislim da to nije samo „pačja kamera“ jer dosta se nereda radilo
na tome dijelu parka, na ružičnjacima i na jednoj i na drugoj strani. Mislim da kamera košta
negdje oko 20.000,00 kuna s montažom te gleda na tri strane šetnice u parku. Kamere snimaju
u slučaju bilo kakvoga nereda, jer vidjeli ste kakvi su ružičnjaci tamo poslije vikenda, a to je
„živo biće“ i jednostavno treba vremena da se ostvari onaj plan koji želimo, da se ruže spoje.
Kamere pokrivaju i klupe i koševe, kako se nebi radio nered tom šetnicom u parku. Evo, to je
iz tih razloga postavljena kamera, da zaštiti tu cijelu zonu. U subotnjim satima, pogotovo
jutarnjim, noćnim, u nedjelju bolje rečeno ujutro vrlo često, mi koji smo često na tome dijelu
vidimo kakav nered ostaje i zbog toga smo stavili kamere. Isto tako kamere imamo i na
jezeru, jer često su se prije dešavale provale, međutim kako su stavljene kamere nismo već
imali 2-3 godine nikakvu provalu na samome jezeru. Znači da je napravljen itekako pozitivan
učinak, jer daleko su veće štete da stalno to moramo popravljati te je ovo investicija koja će
se isplatiti, možda čak još i ove godine.
Ad. 3.
Prijedlog Odluke o uređenju i modernizaciji postojećeg raskrižja u središtu grada u
kružni tok prometovanja, na spoju ulica K. Zvonimira – Trg pl. Mihalovića – I.
Zajca – obilaznice (spoj I. Đanića/K.Tomislava/K.Tomislava/K.Zvonimira) u
Orahovici (Izvjestitelj: Gradonačelnik)
Gosp. Nemec – nazočne upoznaje s prijedlogom Odluke o uređenju i modernizaciji
postojećeg raskrižja u središtu grada u kružni tok prometovanja, na spoju ulica K. Zvonimira
– Trg pl. Mihalovića – I. Zajca – obilaznice (spoj I. Đanića/K.Tomislava/
K.Tomislava/K.Zvonimira) u Orahovici.
U raspravi su sudjelovali gosp. Valent, gosp. Medenica, gđica. Đebro, gosp. Žužak.
Nakon provedenog glasovanja s 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANI“ donosi se
ODLUKA
o uređenju i modernizaciji postojećeg raskrižja u središtu grada u kružni tok
prometovanja, na spoju ulica K. Zvonimira – Trg pl. Mihalovića – I. Zajca –
obilaznice (spoj I. Đanića/K.Tomislava/K.Tomislava/K.Zvonimira) u Orahovici
Ad. 4.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Orahovice za
razdoblje 1.1. do 30.06. 2014. godine
Gosp. Nemec – nazočne upoznaje s prijedlogom Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna grada Orahovice za razdoblje 1.1. do 30.06. 2014. godine.
U raspravi su sudjelovali gosp. Valent, gđica. Đebro, gosp. Nađ, gosp. Medenica.
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Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ donosi se
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ORAHOVICE ZA
RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2014. GODINE
Ad. 5.
Razmatranje Konačnog financijskog izvješća ustanove PUČKO SVEUČILIŠTE
Orahovica „u likvidaciji“
Gosp. Dujmić – nazočne upoznaje s Konačnim financijskim izvješćem ustanove
PUČKO SVEUČILIŠTE Orahovica „u likvidaciji“.
U raspravi su sudjelovali gosp. Medenica, gosp. Valent, gđa. Parašilovac, gosp.
Nemec.
Nakon provedenog glasovanja s 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANI“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Konačnog
financijskog izvješća ustanove PUČKO SVEUČILIŠTE
Orahovica „u likvidaciji“
Ad. 6.
Razmatranje Zaključnog izvješća o provedenom postupku likvidacije nad
ustanovom PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA „u likvidaciji“
Gosp. Dujmić – nazočne upoznaje s Zaključnim izvješćem o provedenom postupku
likvidacije nad ustanovom PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA „u likvidaciji“.
Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANI“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zaključnog izvješća
Likvidatora o provedenom postupku likvidacije
nad PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA „u likvidaciji“
Ad. 7.
Razmatranje Odluke o podjeli (prijenosu) imovine u vlasništvu PUČKO
SVEUČILIŠTE ORAHOVICA „u likvidaciji“ Gradu Orahovici
Gosp. Dujmić – nazočne upoznaje s Odlukom o podjeli (prijenosu) imovine u
vlasništvu PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA „u likvidaciji“ Gradu Orahovici.
Nakon provedenog glasovanja s 10 glasova „ZA“ (jednoglasno) se donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Odluke Likvidatora
o podjeli (prijenosu) imovine u vlasništvu
PUČKO SVEUČILIŠTE ORAHOVICA „u likvidaciji“
Gradu Orahovici
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Prijedlog Odluke o razrješenju jednog člana i o imenovanju jednog člana
Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice
Gđa. Parašilovac – nazočne upoznaje s prijedlogom Odluke o razrješenju jednog člana
i o imenovanju jednog člana Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice.
U raspravi je sudjelovao gosp. Valent.
Nakon provedenog glasovanja s 10 glasova „ZA“ (jednoglasno) se donosi
OD LUKA
o razrješenju jednog člana i o imenovanju jednog člana Zapovjedništva civilne
zaštite grada Orahovice
Sjednica je završila u 20,00 sati.
NAPOMENA: Tonski zapis sa sjednice prilog je ovom zapisniku radi eventualne
provjere istinitosti navoda iz ovog zapisnika.
Orahovica, 15. rujna 2014. godine
POMOĆNICA PROČELNIKA - TAJNICA GRADA:
Emica Parašilovac, dipl.iur.
ZAPISNIČAR:
Renata Radočaj
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Ivica Podboj

