ZAPISNIK
sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Orahovice održane u Velikoj gradskoj vijećnici
dana 30. siječnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 17:00 sati.

Nazočni članovi Gradskog vijeća:
1. Igor Hozić
2. Radoje Medenica
3. Dalibor Kovač
4. Stjepan Troha
5. Suzana Đebro Maričić
6. Tomislav Petrušić
7. Ljiljana Borić
8. Lana Jurkin
9. Igor Balaž
10. Saša Rister
11. Ivica Podboj
12. Danijela Kordoš
13. Ivančica Grgić
14. Juraj Fofonjka
15. Ivanka Pospihalj

Ostali nazočni:
1. Ana-Marija Petin, gradonačelnica grada Orahovice
2. Marija Šafer, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
3. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
4. Vlado Karakaš, direktor PAPUK plin d.o.o. Orahovica
5. Zdravko Dijaković, direktor PAPUK d.o.o. Orahovica
6. Bojan Dadasović, direktor RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica
7. Oliver Rajković, FELIKS, Virovitica
8. Emica Parašilovac, voditeljica Odsjeka za opće i pravne poslove-tajnica grada
9. Irela Strabić, voditeljica Odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje u JUO
10. Sonja Gluvaković Gotler, viši stručni suradnik za poslove gradonačelnice i gradskog
vijeća, zapisničarka
11. Vlado Grabovac, novinar RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica
12. Krešimir Kostelac, javnost
Gospodin Medenica – otvara 15. redovnu sjednicu Gradskog vijeća i pozdravlja sve
prisutne, gradonačelnicu, vijećnike, djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice,
direktore gradskih poduzeća, predstavnike medija i predstavnike građana grada Orahovice.
Nakon uvodne riječi gospodin Medenica utvrđuje prisutne vijećnike i navodi kako je od 15
vijećnika prisutno svih 15.
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Gospodin Medenica navodi točke dnevnog reda i pojašnjava kako su na klupama vijećnici
dobili dopunu dnevnog reda, gdje su obrađena dva prijedloga.
Dopuna Dnevnog reda za 15. sjednicu Gradskog vijeća:
1. Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove Javna vatrogasna postrojba Orahovica
(Izvjestiteljice: Ana-Marija Petin, Emica Parašilovac),
2. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o načinu uporabe službenih automobila u
vlasništvu grada Orahovice
Jedna je Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe u Orahovici, izvjestiteljice su
Ana-Marija Petin i Emica Parašilovac a druga je Prijedlog odluke o poništenju Odluke o načinu
uporabe službenih automobila u vlasništvu grada Orahovice. Predlagač i izvjestitelj je Radoje
Medenica. Objašnjava kako je temeljem čl 97. stavka 2. Poslovnika rada Gradskog vijeća grada
Orahovice, kao član i predsjednik Gradskog vijeća ovlašten predlagati odluke što je i učinio.
Predlaže da se ranija Odluka poništi jer je zastarjela i postoji Pravilnik koji uređuje tu materiju
od 11. rujna 2017. godine i donijela ga je gradonačelnica .Predlaže ukidanje ranije odluke jer
ne mogu dva akta regulirati istu materiju. Postavlja upit tko je za takvu nadopunu dnevnog reda.
Gospodin Fofonjka ima primjedbu te moli za riječ. Izražava nezadovoljstvo činjenicom što
je došlo do dopune dnevnog reda, jer smatra kako djelatnici Gradske uprave nisu u stanju
prirediti na vrijeme materijale za Gradsko vijeće. Ističe kako je ovo sve smišljeno da bi se samo
izglasalo. Gospodin Medenica ga prekida te moli, da ukoliko ima što dodati, dopuni dnevnog
reda da isto i učini, Gospodin Fofonjka smatra da on diskutira o dopuni dnevnog reda. Mišljenja
je da nema sav potreban materijal da se o predloženim točkama može raspravljati. Gospodin
Medenica ga još jednom prekida s riječima: „Imate li prijedlog vezano za dopunu dnevnog
reda?“ Gospodin Fofonjka predlaže prekid sjednice jer ista nije pripremljena. Gospodin
Medenica mu se zahvaljuje i riječ prepušta gospodinu Hoziću. Gospodin Hozić pozdravlja sve
prisutne i ističe da ima primjedbu na dnevni red, predlaže da svi vijećnici HSS-a glasaju protiv
predloženog reda jer predsjednik Gradskog vijeća krši koalicijski sporazum. Naime, iz
koalicijskog sporazuma proizlazi kako su sve točke dnevnog reda stvar ranijeg dogovora
koalicijskih partnera što se u ovom konkretnom slučaju nikako nije poštovalo. Poziva i ostale
vijećnike da učine isto po pitanju dnevnog reda.
Gospodin Medenica navodi kako je dva sata prije sjednice nazvao vijećnike i obavijestio ih
o tome. Dan ranije je oko 14 sati od pročelnice dobio Pravilnik o korištenju vozila za koji nije
znao. Tako se o predloženoj točki s dopune dnevnog redan ne mora raspravljati jer istu materiju
uređuje spomenuti Pravilnik.
Vijećnik Hozić napominje kako je predsjednik vijeća samo obavijestio vijećnike ali nije
predložio nikakav razgovor o navedenoj temi.
Predsjednik vijeća Medenica ističe kako se termin prilagođavao vijećnicima HSS-a.
Vijećnik Saša Rister zatražio je stanku od 5 minuta radi dogovora oko usvajanja dopune
dnevnog reda.
Predsjednik vijeća stanku dozvoljava, u trajanju deset minuta. Vijećnici napuštaju vijećnicu
i odlaze na stanku.
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Nakon stanke sjednica Gradskog vijeća se nastavlja.
Predsjednik je upitao vijećnike što je za vrijeme stanke dogovoreno, te vijećnik Saša Rister
predlaže da se o drugoj točki predložene dopune dnevnog reda ne raspravlja uopće. Ivančica
Grgić se slaže s tim, mišljenja je kako vijećnici nisu upoznati s Pravilnikom o korištenju
službenih automobila.
Predsjednik Medenica usvaja prijedlog.
Predlaže da se pristupi glasovanju za predloženi dnevni red zajedno sa prijedlozima za
dopunu dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se kako je 8 članova Gradskog vijeća ZA predloženi
dnevni red, 4 člana Gradskog vijeća PROTIV, te je 1 član Gradskog vijeća SUZDRŽAN na
predloženi dnevni red. Sukladno provedenom glasanju utvrđuje se kako je predloženi dnevni
red prihvaćen te glasi:

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice Gradskog vijeća
2. Aktualni sat Gradskog vijeća
3. Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji projekata vezanih za Pismo namjere
Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo od
14. prosinca 2018. godine (Izvjestitelji- usmeno- gradonačelnica, prof.dr.sc. Aleksandar
Včev)
4. Izvješće o provođenju higijeničarske službe na području grada Orahovice i upravljanje
skloništem za životinje za 2018. godinu (Izvjestitelji: Oliver Rajković, Nikola Klepač)
5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Orahovice za
2019. godinu (Izvjestiteljica: Sonja Gluvaković Gotler)
6. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Orahovica
(Izvjestiteljice: Ana-Marija Petin, Emica Parašilovac),

Ad. 1.
Usvajanje zapisnika sa 13. i 14. sjednice

Gospodin Medenica obrazlaže kako su sjednice pomno preslušane i kako su zapisnici
izrađeni te poziva na usvajanje prve točke Dnevnog reda.
Moli prisutne da se o istoj glasa te se nakon provedenog glasovanja jednoglasno sa 15
glasova „ZA“ usvajaju zapisnici sa 13. i 14. sjednice Gradskog vijeća.
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Ad.2.
Aktualni sat
Predsjednik napominje kako je 17:33 h i aktualni sat počinje po slijedećem redoslijedu:
1. Klub vijećnika HSS-a
2. Klub vijećnika SDP-a
3. Klub vijećnika HDZ-a
Prvi za govornicu izlazi vijećnik HSS-a gospodin Igor Hozić. Napominje kako će prvo pitanje
iznijeti on, a drugo kolega Petrušić. Njegovo pitanje usmjereno je predsjedniku Gradskog vijeća
Radoji Medenici, a tiče se učestalih napada na vladajuću strukturu točnije na gradonačelnicu
Anu- Mariju Petin. Mišljenja je kako je od dolaska na vlast HSS-a konstantno opstruiran rad
različitim biltenima i pamfletima, te nepotpisanim istupima na društvenim mrežama od kojih
su neki napadi na obitelj gradonačelnice i njene prijatelje i suradnike. Smatra kako je neukusno
od onih koji su u koaliciji da iznose neistine u biltenu Juraja Fofonjke i sudjeluju u nastanku
istog, a do prije nekoliko mjeseci su bili aktivni sudionici kreiranja aktualne politike a samim
time i vlasti. Gospodina Hozića zanima da li je istina da je zajedno sa Jurajem Fofonjkom
prijavio gradonačelnicu i zbog čega, te da li su navodi iz biltena točni. Tiču se prepiske emailom sa gospodinom Fofonjkom u kojem stoji kako će se uskoro ići na nove izbore, odmah
po rješavanju problematike sa zgradom fakulteta.
Gospodin Petrušić izlazi za govornicu i kratko pozdravlja sve prisutne. Navodi kako smo svi
svjedoci milijunskih projekata za koje je zaslužna gradonačelnica i njezini suradnici. Recimo
industrijska zona i dječji vrtić, pa postavlja pitanje za koliko od toga se smatram zaslužnim i
sam predsjednik Gradskog vijeća, koliko je on puta išao u Zagreb i na sastanke koji su tome
prethodili?
Gospodin Medenica odgovara, prvo se dotakao biltena za koji tvrdi da je 80% neistinit.
Napominje kako će doći prof. dr. sc. Aleksandar Včev koji će jasno dati do znanja građanima
a i vijećnicima što je istina u vezi s fakultetom, te je bilten sramotan jer dovodi u pitanje sve
one koji vrijedno rade da se projekti od značaja za grad realiziraju. Što se tiče navoda o novim
izborima, tu jasno stoji iza navoda iz biltena jer je mišljenja kako vlast ne funkcionira, i ako se
uskoro nekakav dogovor ne postigne potrebno je vratiti mandat građanima. Predsjednik
Gradskog vijeća ističe kako mu smeta što dogovora između njega i gradonačelnice nema jer
kod nje na sastanke ne može doći kao ni do dokumenata iz Gradske uprave. Stekao je dojam
kako je SDP samo dio folklora koji bi trebao dizati ruke za ideje pojedinca a to tako nije
ispravno. Što se tiče kaznene prijave koja je isto predmet biltena, gospodin Medenica navodi
kako je postupio po službenoj dužnosti jer ga zanima istina i mišljenja je kako istina mora izaći
na vidjelo. Prijavio je i direktora PAPUK d.o.o. kojega smatra odgovornim za tu nastalu
situaciju. Odgovara i na navode gospodina Petrušića i tvrdi kako je neosporna činjenica da je
gradonačelnica zaslužna za preko sto milijuna kuna koji su preko raznih projekata pomogli
našem gradu ali da je projekt kružnog toka u potpunosti ideja SDP-a i da je on osobno pomogao
realizaciji te ideje. Ni on ni SDP ničiji rad ne osporava ali smatra da se koalicija mora temeljiti
na dogovoru.
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Gospodin Hozić moli za riječ te mu se ista prepušta. Naglašava kako nema potrebe za ljutnjom
ali ga zanima da li je prijavio tvorca tih natpisa i tekstova. Gospodin Medenica odgovara kako
je jer je on prozvan imenom i prezimenom kao osoba koja štiti kriminal. Primio je i on prijeteće
mailove od gospodina Fofonjke.
Gospodin Petrušić navodi kako je za kružni tok odgovoran župan Andrović koji je sve odradio
sa ŽUC-om, a što će grad koštati oko 2 milijuna kuna. Gospodin Medenica ispravlja gospodina
Petrušića navodeći kako on nema ispravne i provjerene informacije. Raduje ga svaki projekt
koji će doprinijeti razvoju grada.
Slijedeća za govornicu redoslijedno dolazi gđa. Suzana Đebro Maričić. Iznosi kako se ne
raspravlja o znanstvenim časopisima toliko koliko se raspravlja o biltenu Juraja Fofonjke.
Napominje kako navodi iz biltena o odluci koja se odnosi na uvođenje engleskog jezika u
dječjem vrtiću nisu istinite jer tu odluku Gradsko vijeće ne donosi. Gđa. Đebro Maričić
postavlja upit gradonačelnici Ana-Mariji Petin a odnosi se na produljeni boravak u osnovnoj
školi. Iako je osnivač osnovne i srednje škole Virovitičko-podravska županija, uloga grada je
ovdje presudna jer je financijska pomoć nužna. Dio bi svakako snosila županija, dio grad i dio
naravno roditelji. Ova praksa nije toliko raširena jer u našoj županiji je najavljeno da će se isto
od ove kalendarske uvesti u dvije škole. Prilaže i jednu takvu odluku kao primjer. Mora se
naravno prvo provesti neka anketa ukoliko uopće postoji želja da tako nešto bude i kod nas.
Smatra kako se treba ulagati u odgojno-obrazovni rad.
Gradonačelnica Petin smatra kako je ideja hvale vrijedna ali se svakako mora vidjeti da li postoji
potreba za produljenim boravkom. Ističe kako i ovako Grad jako puno sredstava izdvaja za
osnovnoškolsko obrazovanje poput knjiga, higijenskih potrepština za osnovnu i srednju školu i
mišljenja je da tako treba biti. Grad će svakako, ukoliko bude za ti potrebe i ovdje biti aktivni
sudionik.
Gđa. Đebro Maričić zahvaljuje i zadovoljna je odgovorom gradonačelnice Petin.
Gđa. Ljiljana Borić je slijedeća i iznosi pitanje upućeno gradonačelnici. Naime, 3. prosinca
2019. godine je Stjepan Mesić posjetio Orahovicu sa predstavnicima njemačke korporacije
Bohnhorst te se nameće pitanje da li je bilo kakvih razgovora o ulaganjima na našem prostoru,
pogotovo što se tiče drvne industrije i poljoprivrede.
Gradonačelnica ističe kako je to aktivnost gradske vlasti i jako joj je drago da je, jer se upravo
bivšoj vlasti prigovaralo. Mišljenja je kako se treba što više investicija privući na našoj lokalnoj
razini. Proteklih godinu i pol se radilo baš na rješavanju sve potrebne dokumentacije kako bi
industrijska zona u Orahovici zaživila i kao bi se upravo tamo moglo raditi. Na prošloj sjednici
Gradskog vijeća se odlučilo kako će komunalni doprinos biti upravo u korist onih koji žele tu
investirati, na način da će biti manji kako bi im se olakšalo. Bohnhorst je jedna od većih firmi
u regiji i bavi se proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda. Mi smo im prezentirali
neke potencijalne lokacije u Orahovici koje bi im mogle biti zanimljive i na kojima bi mogli
raditi. Od svih gradova u državi imali su volju upravo u Orahovicu prvo doći. Oni imaju neke
ideje i u Madžarskoj. Sve predradnje moraju biti odrađene na vrijeme kako bi se stvorili uvjeti
upravo za napredak i poslovanje. Investitorima se mora olakšati i stvoriti idealne uvjete jer je
to jedini način da se baš Orahovica izabere kao mjesto njihova ulaganja. Jednako tako jako je
važno poznavati tržište rada, surađivati i sa srednjom školom kako bi se znalo što je potrebno.
Ostali gradovi imaju industrijske zone koje su infrastrukturno puno bolje od naše, dakle, tamo
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investitor dolazi sa pripremljenom dokumentacijom i može odmah započeti s gradnjom. Kod
nas takvih preduvjeta još nema. Međutim, sada smo preko projekta za izgradnju poduzetničke
zone, kojeg smo dobili, za što od SAFO agencije imamo potvrdu i samo još čekamo potpis
ministra gospodarstva. Osigurano je tako 10 milijuna kuna za izgradnju infrastrukture i tada će
svaki investitor koji bude htio ovdje raditi imati sve pripremljeno. Tvrtka Bohnhorst će se
svakako javiti sa povratnim informacijama.“
Gospodin Rister (HDZ) ima pitanja za gradonačelnicu i gospodina Dijakovića. Prvo pitanje se
odnosi na odvoz smeća, točnije na činjenicu dali su svi građani dobili potrebne kante za
odvajanje otpada. Zanima ga i kako će se regulirati naplata, hoće li oni koji rjeđe iznose kante
plaćati manju naknadu i ukoliko ne postoji sustav čipiranja, kako će se mjeriti koliko je i kome
smeća odvezeno? I pitanje za gradonačelnicu se tiče projekta izgradnje tržnice, svi smo svjesni
potrebe grada za natkrivenom tržnicom, zanima ga dokle se došlo s tim?
Gradonačelnica Petin odgovara kako je taj projekt naslijeđen od bivše vlasti i još uvijek traje,
ugovor još nije izvršen, aneksom ugovora su se produljili rokovi kako bi se došlo do potrebne
dokumentacije, nije se išlo za tim da se raskine ugovor jer bi to sve još dodatno produljilo. U
petom ili šestom mjesecu će se raspisati natječaji za ruralni razvoj i do tada će dokumentacija
vjerojatno biti gotova. Iako se radi o naslijeđenom projektu i mi držimo do njega i trudimo se
da u što skorijem roku bude sve napravljeno i odrađeno na vrijeme.
Gospodin Dijaković odgovara na pitanje gospodina Ristera, tvrdi kako je cijena odvoza
predložena i Gradskom vijeću, jednako tako zakonski minimum odvoza smeća je dva puta
mjesečno za miješani komunalni otpad a jednom je mjesečno odvoz svih ostalih vrsta otpada.
Jedini problem je staklo koje nemamo kamo deponirati pa se odvozi tek kada se napuni zeleni
otoci odnosni spremnici predviđeni za staklo. U dogovoru sa Gradom mješoviti komunalni
otpad se odvozi tri puta mjesečno a jednom mjesečno papir i plastika. Za papir su podijeljene
kante dok su za plastike podijeljene vreće. Kante su podijeljene na području cijelog grada i
prigradskih naselja. Ekonomska cijena je je uvjetovana i činjenicom da se odvoz plastike plaća
zasebno. 33% bi bilo povećanje odnosno oko 43,00 kune bi koštao odvoz na ovaj način. U toku
ove godine mora se raditi na čipiranju kanti pa će se znati koliko je kome smeća odvezeno, te
će se sukladno tome misliti i na varijabilni dio cijene odvoza.
Gospodin Rister navodi kako mora demantirati gospodina Dijakovića, jer ni on sam nije dobio
kantu a trebao je. Jednako tako zanima ga što je sa deponijom smeća. Dokle se stiglo s tim?
Gospodin Dijaković odgovara da kanti ima na skladištu te naglašava da bilo koji građanin grada
koji istu nije dobio može po nju doći. Deponija je sada proširena za još gotovo 4 ha te je u
procesu ishodovanje građevinske dozvole za prve tri faze prema projektima iz 2015. godine u
suradnji s Gradskom upravom za što je zadužena Irela Strabić.
Gospođa Grgić (Lista grupe birača) iznosi svoje pitanje koje se odnosi na zamjenika
gradonačelnika, točnije na činjenicu da njega nema na sjednicama Gradskog vijeća, ali ni na
službenim sastancima pa ju zanima njegov trenutni status u gradu kao i činjenica da
gradonačelnica i predsjednik Gradskog vijeća nisu u dobrim odnosima. Naime, priča se kako
manjka komunikacije, navodi Ivančica Grgić.
Predsjednik Gradskog vijeća, gospodin Medenica odgovara da je zamjenik gradonačelnice
gospodin Dalibor Fofonjka dobio poziv na vrijeme ali je porukom javio da nije u gradu nego
na službenom putu.
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Gradonačelnica smatra kako se to pitanje treba postaviti njemu kada dođe na sjednicu Gradskog
vijeća. Navodi kako je ona dostupna svim vijećnicima i da ne zna kada se dogodilo da se ona
nije javila. Radi se o insinuacijama.
Vijećnica Grgić odgovara kako ona govori u svoje ime, naime, ona nije uspjela doći do
gradonačelnice i smatra da je ignorirana. Ukazuje i na izrečeno predsjednika vijeća koji je
također tvrdio da je više puta pokušao doći do gradonačelnice ali bezuspješno. Podsjeća
predsjednika Gradskog vijeća i na činjenicu da oporbeni vijećnici nemaju mogućnost doći na
radio i pričati što je donedavno njemu bilo opravdano, a sada kada ni sam nije uspio doći na
radio smatra neopravdanim. Gospođa Grgić pokazuje javno dostupan podatak sa portala
Poslovna Hrvatska u kojem stoji kako je mandat zamjenika gradonačelnice neaktivan pa ju
zanima o čemu se radi i isti je podijelila svim vijećnicima. Zanima ju da li je vladajuće strah
novih izbora kada se takve stvari zataškavaju.
Gospodin Medenica nije upoznat s ovim činjenicama te riječ prepušta Juraju Fofonjki (SU).
Zahvaljuje na prepuštenoj riječi i pozdravlja sve. Najprije se pohvaljuje kako je Dalibor
Fofonjka zamjenik, u Zurichu u Švicarskoj, njegova je kćer doktorirala. Sve ovo što ste izrekli
napišite, možete napisati da sam lopov i varalica sve ću to štampati u mom biltenu.
Obavještavam Orahovicu da za 3 tjedna ide novi, jer je mišljenja kako nema druga sredstva,
blokirano mu je glasilo grada Orahovice, blokirana je Radio Orahovica. Postavlja pitanje
gospodinu Dijakoviću u kojem traži objašnjenje povodom radnih naloga koji su objavljeni u
njegovom biltenu, a tiču se kupone gospođe Macanić, majke gradonačelnice. Tvrdi kako je
gospodin Dijaković zajedno sa gradonačelnicom vršio pritisak na zaposlenike komunalnog
poduzeća „Papuk“ d.o.o. zbog tog problema. Ističe kako je gospodin Dijaković na isti način
postupio i u predmetu s pumpama koje je poklonio u Grabovnici, dakle svi računi su antidatirani
čime se sve namjestilo kao valjano. Time će se postići da te kaznene prijave, koje su on i
gospodin Medenica o istim predmetima podnijeli nadležnim tijelima, jednostavno ne pokažu
nikakvu krivnju.
Gospodin Dijaković izlazi za govornicu i pojašnjava kako o tome, zbog prijave, nije u
mogućnosti ništa komentirati. Smeta mu izrečeno na njegovo ime ali sve će se pokazati s
vremenom, što je ispravno.
Vijećnica Lana Jurkin po dopuštenju predsjednika Vijeća izlazi za govornicu i postavlja pitanje
o mjerama koje će biti donesene za poljoprivrednike.
Ana-Marija Petin- „ Hvala lijepo na pitanju, radi se o programu za poticanje razvoja
gospodarstva na području grad Orahovice i razvoja poljoprivrede, Za poticanje gospodarstva
izdvojeno je u ovom proračunu pola milijuna kuna. Radi se o četiri mjere koje smo provodili
u 2018. godini. Vidimo da su efekti tih mjera dobri i dobro primljeni od strane naših obrtnika i
s tim mjerama idemo i dalje , a radi se o razvoju poljoprivrede na području grada u iznosu od
300.000, 00 kuna koje smo dogovorili na sastancima sa samim poljoprivrednicima i prijedlog
tih mjera došao je od njihove strane. Na sastanak su bili pozvani i poljoprivrednici iz svih
područja sa kojima se bave, tako da su mjere raznolike i od poticanja stočarstva na području
grada, ratarstva, osiguranje usjeva, poticanje i sufinanciranje izgradnje plastenika, poticanje i
povećanje povrtlarske radione. Niz mjera s kojima želimo povećati razvoj poljoprivrede na
području grada, i u isto vrijeme olakšati našim poljoprivrednicima kako bi njihovi troškovi bili
smanjeni. Sudjelovala sam i na skupštinama, a zadnja od njih je bila skupština Udruge pčelara
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gdje smo sa članovima skupštine razgovarali o poticajima za njihove područje, kao što sam i
rekla prijedlozi dolaze od samih poljoprivrednika. Nije nam cilj uvesti program, a onda sredstva
ostaviti da poljoprivrednici i poduzetnici ne mogu koristiti , nego je cilj da se što više sredstava
potroši i ukoliko bude bilo potrebe rebalanosm ćemo osigurati još i više sredstava i poticaja za
poljoprivrednike i poduzetnike. Kako je i obećano.“
Za riječ se javlja Juraj Fofonjka, te mu riječ dozvoljava predsjednik Radoje Medenica.
Juraj Fofonjka – „ Kad smo govorili o dnevnom redu i načinu korištenja gradskih automobila,
prvo bih htio podsjetit da su to bila predizborna obećanja, da će se jedan automobil prodati. Po
izvještaju koji sam ja dobio iz gradske uprave, platili smo 4 000 kuna cestarine za vrijeme
gradonačelnice, postavlja se pitanje što je tu sporno? To znači da je mjesečno netko dva puta
putovao u Zagreb ali nema ni jednog putnog naloga, niti jedne dnevnice. Gradonačelnica je
putovala u Sabor a tamo joj sve plaćeno. Za gorivo se potrošilo 21 000 kuna, kad se pretvori u
km, znači da se gradski auto dnevno vozi po Orahovici 60 km. Netko sjedi dva ili tri sata u
automobilu i vozi se u krug, i molim gradonačelnicu da mi odgovori, od kuda cestarine, a nema
putnih naloga, i kako to da se automobili viđaju ispred ugostiteljskih objekata?“
Radoje Medenica prepušta riječ gradonačelnici, gospođi Petin.
Gradonačelnica Ana-Marija Petin odgovara gospodinu Fofonjki. Objašnjava kako nema putnih
naloga jer ne uzima dnevnice, kada ide u Zagreb službeno a svaki puta ide službeno, i ovih 110
000 milijuna što će doći u grad nije se samo osiguralo, nema tjedna da nije u ministarstvu
državne imovine, poljoprivrede, financija. „Mislite da se dug otpisao sam, da nije trebalo bit
sastanaka, radnih sastanaka. Putnih naloga nema jer niti jednu dnevnicu nisam uzela, i tada ga
ne moram pisat, ali se vodi evidencija od sva tri automobila, gdje se piše kilometraža, i zašto se
išlo nekuda i gdje se može potkrijepiti sa raznim pozivima, i pozivima tamo na portu i vidi se
u ministarstvu jesam li ja tamo bila prisutna ili ne. Sve se vodi u evidenciji. Što se tiče
kilometraže , imam usporedbu s prošlim gradonačelnikom koji nije išao u Zagreb koliko sam
ja , ali ima više potrošnje nego ja. Ne možete reći da ja toliko trošim gorivo po gradu. Nemam
ni službenog vozača , što imaju svi drugi gradovi, Slatina, Našice, Virovitica. Odem ujutro,
budem cijeli dan tamo, vratim se i ne uzmem dnevnicu. Tražili ste te troškove i kad ste vidjeli
koga sve ima na troškovima, onda ste odustali, nemojte tako . Ja ću eto od sada, neka svi znaju
uzimati dnevnicu na koju imam pravo, neću voziti službene automobile, nego privatni gdje
imam 2 kn/km. Od kada sam gradonačelnica ne dobivam niti vidimo koliko je to bolje ili
skuplje za grad. Kada vi tako računate i želite oblatiti nešto što je jednu lipu za to iz Sabora,
sada kada tako računate izračunajte koliko je to tisuća kuna manje , a s druge strane niti jednu
dnevnicu nisam uzela iz grada jer sam rekla da neću niti jednu dnevnicu na trošak grada raditi,
zato što radim ovo jer volim svoj grad. Možemo prodati sve automobile i koristiti ćemo svatko
svoj i napraviti analizu za 6 mjeseci po vašem izračunu pa vidjeti.“
Juraj Fofonjka odgovara na navode gradonačelnice – „Htio sam reći, gradonačelnica nas košta
30.000,00 mjesečno, od toga na ruke dobije 19. 000,00 kuna, i onda još da uzima i dnevnice, i
da koristi i gradski automobil. A one milijunske investicije, nemojte se hvaliti tuđim perjem
jer je za te milijune zaslužan bivši gradonačelnik Nemec, koji je bio sposoban ali
korumpiran.“
Medenica- zaključujem ovaj aktualni sat i prelazimo na dnevni red.
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A.d.3
Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji projekata vezanih za Pismo
namjere Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu
medicinu i zdravstvo od 14. prosinca 2018. godine (Izvjestitelji-usmeno:gradonačelnica,
prof.dr.sc. Aleksandar Včev)
Dr. sci. prof Aleksandar Včev izlazi za govornicu, napominje kako je sporost u ovom
konkretnom slučaju opravdana. Nije se moglo brže zbog problematike same zgrade brže
rješavati stvari. Kontaktirao je Gradsko vijeće i Gradsku upravu kako bi se počelo razgovarati
o zgradi u kojoj se nalazi Gradska vijećnica, ta zgrada bi bila idealna za Centar za
kardiovaskularnu rehabilitaciju. Još prije par godina pojavila se ta ideja ali kao i svaki veliki
projekt zahtjeva jako veliki trud i vrijeme. Mora se prvo stvoriti pravni okvir za sve to kako bi
realizacija prošla glatko. Osim zgrade Kurije planira se i Nogometni kamp, u čiji nastanak bi
bili uključeni Bayern Munchen i HNS, jer Orahovica je strateški na idealnom mjestu. Odiše
kvalitetom zraka i prirode. Ovaj spoj bio bi idealan zbog samih studenata i prakse koja im je
prijeko potrebna. I napominje još jedan projekt a to je internacionalizacija studija, čime bi
Orahovica postala pravi sveučilišni grad. Time bi se ulagalo zapravo na više nivoa, zaživio bi
posljedično i zdravstveni turizam. Centar za kardiovaskularnu rehabilitaciju tako bi iziskivao i
bolju infrastrukturu grada, pa bi se ulagalo u bolju ponudu smještajnih kapaciteta, kao i u
restorane, ugostiteljske objekte, trgovine…
Gospodin Fofonjka moli za riječ te mu se ista dopušta. Upitao je gospodina Včeva kada je dobio
odgovor od Gradske uprave, jer je mišljenja kako je odgovor trebao biti na uvid svim
vijećnicima. Smatra da gradonačelnica nudi gradski novac na adaptaciju i da neke stvari „gura“
i ne vidi nitko što se iza toga krije. Projekat treba napraviti kvalitetno jer se može od Europske
unije povući sredstva ali se s tim mora biti jako detaljan i oprezan.
Vijećnik Rister napominje kako bi bilo odgovorno provjeriti da li se može nekretnina
obnovljena europskim novcem trećima prenositi u vlasništvo, on je kontaktirao Razvojnu
agenciju VIDRA i oni su stupili u kontakt sa Ministarstvo regionalnog razvoja i bilo bi jako
dobro kada bi se s njima podrobnije o tome raspravilo a gospođa koja radi na tome zove se
Katica Mišković i obraćajući se gradonačelnici ističe ime gospođe i napominje važnost provjere
tog podatka.
Gradonačelnica izlazi za govornicu i čita svoj odgovor na Pismo namjere Fakulteta za
dentalnu medicinu i zdravstvo. Isti će biti prilog ovom zapisniku radi istovjetnosti.

A.d.4
Izvješće o provođenju higijeničarske službe na području grada Orahovice i upravljanje
skloništem za životinje za 2018. godinu (Izvjestitelji: Oliver Rajković, Nikola Klepač)
Predsjednik vijeća otvara raspravu po ovoj točki i kako nitko nema što dodati ista se daje na
glasovanje i sa 15 glasova „ZA“, Izvješće se usvaja.
A.d.5
Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Orahovice za
2019. godinu (Izvjestiteljica: Sonja Gluvaković Gotler)
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Vijećnica Lana Jurkin javlja se za riječ nakon što je predsjednik Gradskog vijeća otvorio
raspravu. Moli izvjestiteljicu da pojasni o čemu se radi.
Gđa. Gluvaković Gotler izlazi za govornicu i objašnjava kako se od 1. siječnja ove godine
Odluka o visini paušalnog iznosa po krevetu donosi na lokalnoj razini. Ukoliko se ne donese
biti će jedinstvena cijena određena i iznos će biti 750,00 kn po krevetu.
Za riječ se javlja Ivančica Grgić, koja ističe kako je najniži iznos po krevetu predviđen i iznosi
150,00 kuna dok je najviši 1.500,00 kuna. Prijedlog je identičan prijedlogu iz 2005. godine a
dobiven je temeljem izračuna 35 noćenja po 100,00 kuna. Mišljenja je da u gradu Orahovici
nema organiziranog turizma i dalje je cijena noćenja oko 100,00 kuna te se radi o jako malom
broju iznajmljivača. Grad Slavonski Brod ima paušalni porez u iznosu od 150,00 kuna kao i
grad Split kojima ima iznose od 150,00 kuna pa do 300,00 kuna a veći su gradovi i svakako
imaju veći broj smještajnih kapaciteta kao i iznajmljivača. Drži kako je ova Odluka kazna za
naše iznajmljivače a broj smještajnih kapaciteta svakako treba biti veći što je naglasio i profesor
Včev, naglašava vijećnica Grgić.
Saša Rister moli za riječ te izlazi na govornicu. Napominje kako nije loša ideja da se prvo
donese odluka o 150,00 kuna te potom, ukoliko se pojavi potreba može se ista mijenjati.
Lana Jurkin izlazi za govornicu te ističe kako je na razini županije dogovor da iznos paušalnog
poreza bude 300,00 kuna te moli vijećnike da se bolje informiraju jer grad Orahovica ima više
od dva iznajmljivača.
Ivančica Grgić ističe kako je apsurd pozivati se na neke dogovore koje smatra irelevantnima jer
je ova odluka u domeni Gradskog vijeća. Moli još jednom da se bar razmotri odluka o nižoj
cijeni paušalnog iznosa jer su mali iznajmljivači u teškom položaju.
Vijećnica Suzana Đebro Maričić moli stanku od 10 minuta kako bi se razmislilo o ovome i
postigao dogovor.
Nakon stanke u trajanju od desetak minuta, predsjednik vijeća predlaže glasanje o istoj.

Nakon izlaganja prijedloga Odluke ista se usvaja s 8 glasova „ZA“ i 7 „PROTIV“ i donosi
se
ODLUKA
o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Orahovice za 2019. godinu

Ad. 6.
Odluka o osnivanju ustanove javne vatrogasne postrojbe Grada Orahovice
(Izvjestiteljice: Emica Parašilovac, Ana-Marija Petin)
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Kako nitko nije imao što za dodati, posljednja točka ovog Dnevnog reda smatra se
zaključenom te se o istoj glasovanje.
Predložena točka dnevnog reda je sa 15 glasova „ZA“ jednoglasno usvojena te se donosi

ODLUKA
o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Orahovica

Sjednica je završila u 20: 10 h.

NAPOMENA: Tonski zapis ove sjednice prilog je ovom Zapisniku radi istovjetnosti navoda.

VODITELJICA ODSJEKA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE- TAJNICA GRADA:

Emica Parašilovac, dipl.iur.

ZAPISNIČARKA:

Sonja Gluvaković Gotler, mag.iur.

PREDSJEDNIK:

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.
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