ZAPISNIK
s 18. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice održane u Velikoj gradskoj vijećnici
dana 29. lipnja 2015. godine (ponedjeljak) početkom u 19,30 sati.
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
1. Dušan Brstilo
2. Drago Brkić
3. Mario Kršćanski
4. Ivica Podboj
5. Vikica Andelfinger
6. Slavko Bišćan
7. Sunčica Radonić
8. Radoje Medenica
9. Suzana Đebro
10. Marko Valent
11. Vlatko Podnar
12. Saša Milobara
Opravdano nenazočan:
1. Dušan Brajnović
Neopravdano nenazoči:
1. Ivan Knežević
2. Ana Barukčić
Ostali nazočni:
1. Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice,
2. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika grada Orahovice.
3. Zvonko Nađ, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice,
4. Irela Strabić, zamjenica pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice,
5. Emica Parašilovac, pomoćnica pročelnika - tajnica grada Orahovice,
6. Marko Bošnjak, predsjednik Savjeta mladih grada Orahovice,
7. Vladimir Grabovac, djelatnik na RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica.
Gosp. Podboj - otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne. Utvrđuje kvorum, od 15
vijećnika nazočno je 12 vijećnika, te upoznaje nazočne s dopunom dnevnog reda te predlaže
da te tri točke budu nastavljene iza točke 32.i to:
1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji poduzetničke zone II u
Orahovici (Izvjestiteljica: Irela Strabić)
2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za prodaju dijela
kat.čbr.25/1 (novoformirana čestica 25/4) površine 40,71 m2 k.o. Duzluk u vlasništvu
grada Orahovice na kompleksu jezero, a koja se sastoji od zemljišta ispod izgradđene
legalizirane zgrade i pripadajućeg zemljišta oko zgrade u širini od 1 metra (Izvjestiteljusmeno: Darko Žužak)
3. Razmatranje Pisma namjere za kupnju udjela u RADIO ORAHOVICA d.o.o.
Orahovica (Izvjestitelj: Gradonačelnik)
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urudžbirana 1.6.2015.zbog čega nije uvrštena u redovnu proceduru, zašto je sad
naknadno došla i nije uvrštena u redovnu proceduru imalo je vremena da se to
pripremi, ovo pismo namjere gđe.Cecilije Balikić Rudić?
Gosp. Nemec – riječ je o tome da je Skupština trebala prije toga dati prijedlog, a
Vijeće da to potvrdi, to je jedini razlog zašto, Skupština predlaže 24% da se proda, ne
25% ,a to ako prihvatite to ćemo iznijeti kada bude točka dnevnog reda, jer sam ja
između ostalog i predsjednik Skupštine Radio postaje Orahovice.
Gosp. Podboj – to je zbog Skupštine Radio postaje Orahovica.
Za sjednicu je predložen slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Usvajanje Zapisnika s 15., 16. i 17. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
3. Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada
Orahovice za 2014. godinu (Izvjesitelj: Ivan Baborski),
4. Izvješće Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičkopodravske županije o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske
preventivne deratizacije za grad Orahovicu za 2015. godinu (Izvjestitelj:
Predstavnik Zavoda),
5. Informacija Policijske postaje Orahovica o stanju sigurnosti i problematici
kriminaliteta na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Miroslav Babić),
6. Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva PAPUK d.o.o. Orahovica za
2014. godinu (Izvjestitelj: Zoran Strošić),
7. Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva VODA d.o.o. Orahovica za
2014. godinu (Izvjestitelj: Zoran Stošić),
8. Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica
za 2014. godinu (Izvjestitelj: Pero Knežević),
9. Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Slatina Podružnica Orahovica za 2014.
godinu (Izvjestiteljica: Ivanka Kufner),
10. Izvješće o radu Mjesnog odbora „CENTAR“ Orahovica za 2014. godinu
(Izvjestitelj: Alan Grgić),
11. Izvješće o radu Mjesnog odbora „RAJČULA“ Orahovica za 2014. godinu
(Izvjestitelj: Damir Tomljanović),
12. Izvješće o radu Mjesnog odbora „MERKUR“ Orahovica za 2014. godinu
(Izvjestiteljica: Ivana Radočaj Tokić),
13. Izvješće o radu Mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ Orahovica za 2014. godinu
(Izvjestitelj: Željko Kašić),
14. Izvješće o radu Mjesnog odbora „DOLJANI“ za 2014. godinu (Izvjestitelj:
Zvonko Borda),
15. Izvješće o radu Mjesnog odbora DUZLUK za 2014. godinu (Izvjestitelj:
Miroslav Bosanac),
16. Izvješće o radu Mjesnog odbora DOLCI za 2014. godinu (Izvjestitelj: Igor
Balaž, Marina Mihaljević),
17. Izvješće o radu Mjesnog odbora STARA JOŠAVA za 2014. godinu
(Izvjestitelj: Stanislav Boljkovac),
18. Izvješće o radu Mjesnog odbora CRKVARI za 2014. godinu (Izvjestitelj:
Tomislav Rukavina),
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Damir Malij),
20. Izvješće o radu Mjesnog odbora DONJA PIŠTANA za 2014. godinu
(Izvjestitelj: Stjepan Troha),
21. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga grada Orahovice za 2014. godinu
(Izvjestitelj: Miroslav Tot),
22. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Orahovice s pripadajućim
Dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2014. godinu (Izvjestitelj: Robert
Orina),
23. Financijsko izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za 2014.
godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),
24. Izvješće o radu Gradske knjižnice Orahovica za 2014. godinu (Izvjestitelj:
Ante Todorić),
25. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za 2014. godinu
(Izvjestitelji: Milan Pavlović, Željko Kiš),
26. Izvješće o radu Turističke zajednice grada Orahovice s Financijskim
izvješćem za 2014. godinu (Izvjestitelj: Predsjednik Turističke zajednice grada
Orahovice),
27. Izvješće o radu Savjeta mladih grada Orahovice za 2014. godinu (Izvjestitelj:
Marko Bošnjak),
28. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Orahovice za
razdoblje 1.1. – 31. 12. 2014. godine (Izvjestitelji: Gradonačelnik, Zvonko
Nađ),
29. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim
građevinama (Izvjestitelji: Zvonko Nađ, Irela Strabić),
30. Prijedlog Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
31. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije
(Izvjestitelj: Odbora za izbor i imenovanja).
32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za priznanja
(Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja).
33. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji poduzetničke zone II
u Orahovici (Izvjestiteljica: Irela Strabić)
34. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za prodaju dijela
kat.čbr.25/1 (novoformirana čestica 25/4) površine 40,71 m2 k.o. Duzluk u
vlasništvu grada Orahovice na kompleksu jezero, a koja se sastoji od
zemljišta ispod izgrađene legalizirane zgrade i pripadajućeg zemljišta oko
zgrade u širini od 1 metra (Izvjestitelj- usmeno: Darko Žužak)
35. Razmatranje Pisma namjere za kupnju udjela u RADIO ORAHOVICA d.o.o.
Orahovica (Izvjestitelj: Gradonačelnik)
Jednoglasno je usvojen predloženi dopunjeni dnevni red.
Ad. 1.
1. Usvajanje Zapisnika s 15., 16. i 17. sjednice Gradskog vijeća,
Gosp. Podboj – daje na Usvajanje zapisnike s 15., 16. i 17. sjednice Gradskog vijeća.
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Gradskog vijeća.
Gosp. Podboj – upoznaje nazočne s dostavljenim odgovorom Policijske postaje
Orahovica na vijećničko pitanje vijećnika Dušana Brstila, vezano za dozvolu gosp. Juraja
Fofonjke te citira odgovor “ …po zaprimanju zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu
oružja policija postupa sukladno članku 10. Zakona o oružju, odnosno svakoj fizičkoj osobi
koja podnese navedeni zahtjev za oružje kategorije B, a ispunjava opće i posebne uvjete
policija izdaje odobrenje za nabavu oružja“.
Ad.2.
Aktualni sat Gradskog vijeća
1. VALENT MARKO - pozdravlja sve nazočne i ima dva pitanja ovdje danas za
bilo koga tko misli da je nadležan za adekvatan odgovor.
Tko je odgovoran za nastalu štetu prilikom nezakonitog otkaza dvoje djelatnika Radio
Orahovice, te koje će biti posljedice za odgovorne?
Drugo pitanje je vezano za stanje nezaposlenosti, što grad Orahovica čini po pitanju
nezaposlenosti u gradu Orahovici? Po izvještaju se vidi da nezaposlenost raste iz godine u
godinu. Primjećuje se da je u izvršenju proračuna i ove, a i prošlih godina, stavka potpore
poduzetništvu, ona koja bi trebala pomoći da se smanji nezaposlenost i dalje 0, dakle nema
nikakve potpore poduzetništvu, zanima ga što to grad radi kako bi smanjio nezaposlenost u
gradu Orahovici?
Gosp. Nemec – pozdravlja sve nazočne. Što se tiče suda za radne sporove on je u tijeku ,
kako će završiti to me ne zanima. Da su se djelatnici žalili, točno je, međutim dobili su
odluku suda da se vrate na posao. Nisu se vratili, ponovno su dobili otkaz. Zbog nedolaska na
posao i sada neće dobiti otpremninu. Troškove suda platiti će Radio postaja. Sud je rekao da
se jave na posao, dobili su otkaz, procedura traje. Dali će biti žalbe, što će sud reći o tome ne
bi unaprijed donosio zaključke. Dobili su otkaz drugi puta, nisu se pojavili na svojim radnim
mjestima, te ih ne sljeduje otpremnina“.
Drugo pitanje- „je li je grad kriv što na cijeloj državi nezaposlenost raste, vjerojatno je ?
Ograničili su nam zapošljavanje i kroz javne radove i to su nam odmogli. Uveli su zabrane da
ne mogu raditi na poslovima za koje imamo poduzeća, komunalno, održavanje, zelenila,
cvijeća i sl. Nije im cilj povećanje zaposlenosti. Napravili su takvu jednu „kemiju“. Što se tiče
ovih poticaja imamo za gospodarstvo, ne znam na što ste točno mislili ili ste samo pitali da
ljudi vide kako vi brinet. Zapošljavanja je bilo u Orahovici i to u Hrvatskim šumama, to je
meni drago. Dio Orahovčana se uspio zaposliti, ali nije mi drago što su morali imati crvenu
iskaznicu da bi dobili posao.
Pitanje mi je nerazumljivo. Želite krivicu prebaciti na grad zbog cjelokupne situacije u cijeloj
državi. Moramo shvatiti da grad bez obzira na krizu, zbog ove elementarne nepogode koja je
pogodila Orahovicu prije 3,5 godine, kada su sredstva iz državnog proračuna ne dolaze u
grad, ipak se nastavilo raditi i graditi u Orahovici i bez potpora. Stupanj razvijenosti nam se
povećao. Prijave protiv grada i protiv mene su razlog da nema investicija. To je i vaša pomoć
protiv mene i grada. To je vaše pravo, služiti se svim i svačim, najviše demagogijom,
prodajete priče, npr. „stari hotel“ gdje se jedan vijećnik išao slikati, taj hotel još ne radi, pa
neće ni raditi jer je kupljeno zemljište. Isto kao što će se kupiti i zemljište Slatinske banke, a
ne da bi grad osposobio banku“.
Gosp. Valent Marko – replika –„Meni stvarno nije jasno gosp. gradonačelniče zašto ste se vi
javili, kako bi odgovorili na ova pitanja, jer iz vašeg odgovora vidi se da uopće niste
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na pitanje, nego ste ga vješto izbjegli nastavljanjem neke svoje priče. Nastali su troškovi što
se tiče ovih otkaza što ste vi isto tako i priznali. Ja sam pitao tko će biti odgovoran i tko će
snositi posljedice, na to niste odgovorili, tko će odgovarati za nastale troškove?
Što se tiče nezaposlenosti nije mi jasno što vi mislite gdje vi živite? Vi ste gradonačelnik
ovoga grada, vaša je odgovornost, vaša je krivica i sve što se dešava ovo sve. Dakle ne samo
kad su fešte, pečenje volova i ostale stvari. Vrpce znate rezati i dičiti se svojom sposobnošću,
a kada su problemi kao npr. nezaposlenost, koji je velik problem ovoga grada vidi se 21,6 %
više nego što je u državi ( u državi je 19,6 % nezaposlenost) tu Vi odbacujete odgovornost sa
svog problema. Ne razumijem, a ako mogu reći još jednu stvar, kad već spominjete crvenu
iskaznicu, ovakvo licemjerje teško gdje se može vidjeti, javno je poznato da u gradu
Orahovici bez plave iskaznice nema ništa.
Gosp. Nemec – ja ne znam tko bi trebalo biti kriv ako stvar nije završena, a tko bi trebao biti
kriv, zbog čega bi trebao biti kriv ako tako stvari stoje, zbog čega bi netko trebao preuzimati
krivicu što se tiče Radio postaje? Direktorica je dobila nalog da riješi gubitke. To u svakom
slučaju rješava, koje su posljedice, dodatni troškovi,“ o tom po tom“. Izgledno je da neće biti
otpremnine i da će Radio postaja raditi u plusu, što se tiče toga. Što se tiče troškova suda,
troškovi su plaćeni.
Pitanje nezaposlenosti “Znate da smo imali nekad građevinsko poduzeće sa 46 zaposlenih.
sada ih je 13. Uskraćena su sredstva. Ni jedan metar vodovoda nije napravljen, ni metar
kanalizacije, unazad 3 godine, a vi mene pitate tko je kriv?
Za situaciju u gospodarstvu također imamo mi itekako poduzetnika koji rade i zapošljavaju .
Bezobrazno je od vas, vjećniče, jer sami ste rekli da sam ja odgovoran za sve, netko bi trebao
odgovarati umjesto mene“.
Gosp. Valent – replika - obraća se predsjedniku Gradskog vijeća - gosp. gradonačelnik nema
pravo govoriti iza mene po Poslovniku.
2. RADOJE MEDENICA – sve skupa lijepo pozdravlja , ima pitanje za gosp.
gradonačelnika u vezi ulice Josipa Kozarca. U centru grada, već dvije godine stoji onako
devastirana i razrušena. Smatram da je svima nama koji živimo u ovom gradu sramota,
interesira me kada će ta ulica doći na dnevni red i kada će biti sanirana? Prije dvije sjednice
Gradskog vijeća tražio sam dva odgovora. Jedno je tko je odgovoran i tko je stopirao
oporbenu radio emisiju na radio postaji. Gđa. direktorica nam je obećala da će nam to
dostaviti. Već je treća sjednica, a nismo to još dobili, a na druga dva pitanja koja sam postavio
gradonačelniku nije odgovorio. Direktor Stošić nije bio na sjednici pa je rekao da ću to dobiti
u pisanom obliku. Radi se o gubicima u plinskoj i vodovodnoj mreži. Nada se da će na to
dobiti odgovor.
Gosp. Nemec – zahvaljuje na pitanju. Konačno jedno normalno pitanje, što nisam očekivao
od vas. Iznenadili ste me, s pitanjem-,konkretno pitanje. Ulica je kao „Hirošima“, predviđena
je za rekonstrukciju, čekaju se dozvole. Ne vrijedi samo napraviti kolni trak, nego moramo
mijenjati svu infrastrukturu, zato i asfalt je takav kakav je. Dok ne dobijemo dozvole
moramo čekati“.
Drugo pitanje – „tko je ukinuo radio emisiju to nije bitno, već me više interesira što se tiče
plina i vode. Koliko znamo prema vama su upućena dva poziva vijećniče, i od grada i od
komunalnog poduzeća, da li ste dužni u ono vrijeme bili za kakve račune prema gradu ili
prema komunalnom poduzeću. Poslali smo dopis prema vama ispred grada da li se vi slažete
da se objave podaci, odgovor nismo dobili od vas da li smijemo objaviti podatke. Dopis vam
je poslan i iz grada i iz komunalnog poduzeća. Niste dozvolili da se objave. Kad već govorite
tako precizno, da nije sve kako treba i da ne štima. Kad se radi o vama onda ne tražite tako
precizno, drugim očima to gledate.

- 6Što se tiče samih poduzeća , situacija je loša. Krenuli smo u projekt izmjena vodovoda, a malo
prije sam rekao da zadnje 3 godine nismo promijenili apsolutno ništa. Što su Hrvatske vode
prije financirale, navodno ove godine, valjda zato što je izborna godina, nešto će dati za ulicu
K. Zvonimira gdje je itekako potrebno. Vodne građevine po prijedlogu vlasti idu vlasništvo
distributera, vjerujem da to znate, tako da ulagati svoja vlastita sredstva, koje imamo
ograničeno, biti će izvršena onako kako je po planu. Molim vas da radite u interesu grada.
Molio sam vas da pokušamo riješiti kredit vrtića, nije nam to smetnja ali mogla bi biti onoga
trenutka kada krenu investicije kroz strukturne fondove. Umjesto da ste vi pomogli svome
gradu, vi ste se potrudili, poneki, da mu odmognete. Vi dobro znate što je istina, što nije.
Hvala vam na ovome pitanju. Na žalost ljudi mene poznaju, za razliku od Vas ja Vas nisam
poznavao dok niste postali vijećnik tako da nemam svoja mišljenje od prije, nikakvo, to nije
moj problem nego Vaš.
Gosp. Medenica – „gospodine gradonačelniče nemojte koristiti ovu govornicu za nekakav
osobni obračun, ako je itko elementarna nepogoda ovoga grada , onda ste to vi. Pitam vas
čega se pošten čovjek ima bojati. Slušam objede na moj račun, neistine i laži, i vi mi niste
dopustili da objavim moja dugovanja s onim datum kada sam optužen i vi mi to niste
dopustili, kao ni predsjednik vijeća. Neistina je i laž da sam ja dužan komunalnom poduzeću
jednu kunu. Ja imam izvod iz knjige dužnika, imam karticu i to ću dokumentirati. To je jedna
stvar. Druga stvar, rekli ste da je ova vlast elementarna nepogoda ove države, pa kako vas nije
sramota tako šta reći, a šta se vi? Gospodine gradonačelniče ja vas ne poznam dugo, ali nisam
ništa propustio, nažalost.
Gosp. Podboj – provjeriti ćemo ovo što ste rekli što se tiče Radio postaje.
Gosp. Nemec – vi javno ovdje recite da dozvoljavate s onim datumom da se objave podaci. Vi
ste rekli da niste dužni komunalnom poduzeću ni gradu, kada je bilo na onoj sjednici riječ, da
li se mogu objaviti vaši podaci u to vrijeme?
Gosp. Medenica – „ma može“.
Gosp. Nemec – hvala lijepo. Kakva sam ja elementarna nepogoda, pitajte ove građane, a to je
svojstveno vama. Vi ovaj grad nikad niste voljeli niti će te ga voljeti, niti ove građane, jer zato
i možete ovako vrijeđati. Ja se borim za njih, za boljitak ovoga grada, za razliku od vas, ja
govorim istinu, vi ne govorite istinu. Sve prijave su odbačene, znači da radim po zakonu.
3. SUZANA ĐEBRO - „pozdravljam sve nazočne i naše drage goste. Imali ste što i čuti i
vidjeti, vjerojatno se i zabaviti. Moje pitanje je za predsjednika Mjesnog odbora „Doljani“
gosp. Bordu. Ne zna da li je do njega došla inicijativa koja je bila na Gradskom vijeću ,
inicijativa o izgradnji dječjeg igrališta u Doljanima. Tada je rečeno da to nije predviđeno, ne
postoje novci za to. Predala sam gradonačelniku e-mail Konzuma gdje se može njima
obratiti, gdje oni provode akciju za izgradnju dječjih igrališta. Do dana današnjeg ništa od
toga nije zaživjelo. Da li je vama ta inicijativa poznata? Stojim vam na raspolaganju za
pomoć oko kontakta sa Konzumom.
Gosp. Borda – pozdravlja sve nazočne te daje odgovor u vezi dječjeg igralište. Mjesni odbor
svake godine radi plan i program rada za narednu godinu, tako da je dječje igralište u planu i
programu Mjesnog odbora za 2015. godinu, a kakva su financijska sredstva i to sve ostalo ako
uspijemo.Mi smo u planu i sve to imamo u planu zajedno u sklopu s HVIDR-om će se raditi
spomenik i dječje igralište.
Kako pitanja više nije bilo aktualni sat je završio u 19,10 sati.
Ad.3.
Informacija o stanju nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada
Orahovice za 2014. godinu
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zapošljavanju na području grada Orahovice za 2014. godinu. Na dan 31.5.2015. - 443
nezaposlene osobe. Nezaposlenost opada. Nada se da će za godinu dana statistika biti bolja.
U raspravi su sudjelovali gosp. Valent, gosp. Milobara, gosp. Žužak, gđica. Đebro, gosp.
Podnar.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju informacije o stanju nezaposlenosti i zapošljavanja na području grada
Orahovice za 2014. godinu
Ad.4.
Izvješće Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičkopodravske županije o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske
preventivne deratizacije za grad Orahovicu za 2015. godinu
Gosp. Podboj- upoznao je nazočne s Izvješćem Zavoda za javno zdravstvo „SVETI
ROK“ Virovitičko-podravske županije o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske
preventivne deratizacije za grad Orahovicu za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičkopodravske županije o stručnom nadzoru proljetnog dijela sistematske preventivne
deratizacije za grad Orahovicu za 2015. godinu
Ad.5.
Informacija Policijske postaje Orahovica o stanju sigurnosti i problematici
kriminaliteta na području grada Orahovice
Gosp. Babić- upoznao je nazočne s informacijom Policijske postaje Orahovica o
stanju sigurnosti i problematici kriminaliteta na području grada Orahovice.
U raspravi su sudjelovali gosp. Medenica i gosp. Nemec.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju informacije Policijske postaje Orahovica o stanju sigurnosti i
problematici kriminaliteta na području grada Orahovice
Ad.6.
Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva PAPUK d.o.o. Orahovica za
2014. godinu
Gosp. Stošić – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu i poslovanju trgovačkog
društva PAPUK d.o.o. Orahovica za 2014. godinu.
U raspravi su sudjelovali gosp. Podnar, gosp. Medenica, gosp. Žužak i gosp. Nemec
gdje se raspravljalo o statusu duga za plin KIO KERAMIKA u iznosu od cca 10 mil.kuna.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
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o prihvaćanju izvješća o radu i poslovanju trgovačkog društva PAPUK d.o.o.
Orahovica za 2014. godinu
Ad.7.
Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva VODA d.o.o. Orahovica za
2014. godinu
Gosp. Stošić – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu i poslovanju trgovačkog
društva VODA d.o.o. Orahovica za 2014. godinu.
U raspravi su sudjelovali gosp. Medenica i gosp. Podnar.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu i poslovanju trgovačkog društva VODA d.o.o. Orahovica
za 2014. godinu
Ad.8.
Izvješće o radu i poslovanju trgovačkog društva PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica za
2014. godinu
Gosp. Knežević – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu i poslovanju trgovačkog
društva PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica za 2014. godinu.
U raspravi je sudjelovao gosp. Medenica.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu i poslovanju trgovačkog društva PAPUK PLIN d.o.o.
Orahovica za 2014. godinu
Ad.9.
Izvješće o radu Centra za socijalnu skrb Slatina Podružnica Orahovica za 2014.
godinu
Gđa. Kufner – upoznala je nazočne s Izvješćem o radu Centra za socijalnu skrb Slatina
Podružnica Orahovica za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Centra za socijalnu skrb Slatina Podružnica Orahovica za 2014.
godinu
Ad.10.
Izvješće o radu Mjesnog odbora „CENTAR“ Orahovica za 2014. godinu
Gosp. Grgić – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Mjesnog odbora „CENTAR“
Orahovica za 2014. godinu.
U raspravi je sudjelovao gosp. Valent.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
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o prihvaćanju Izvješća o radu Mjesnog odbora „CENTAR“ Orahovica za 2014. godinu
Ad.11.
Izvješće o radu Mjesnog odbora „RAJČULA“ Orahovica za 2014. godinu
Gosp. Podboj – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Mjesnog odbora „RAJČULA“
Orahovica za 2014. godinu.
U raspravi je sudjelovao gosp. Medenica.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Mjesnog odbora „RAJČULA“ Orahovica za 2014. godinu
Ad.12.
Izvješće o radu Mjesnog odbora „MERKUR“ Orahovica za 2014. godinu
Gđa. Radočaj-Tokić- upoznala je nazočne s Izvješćem o radu Mjesnog odbora
„MERKUR“ Orahovica za 2014. godinu.
U raspravi je sudjelovao gosp. Milobara.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Mjesnog odbora „MERKUR“ Orahovica za 2014. godinu
Ad.13.
Izvješće o radu Mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ Orahovica za 2014. godinu
Gosp. Kašić- upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Mjesnog odbora
„TONČEKOVAC“ za 2014. godinu.
U raspravi su sudjelovali gosp. Medenica, gosp. Podboj, gosp. Valent i gosp. Žužak.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ Orahovica za 2014.
godinu
Ad.14.
Izvješće o radu Mjesnog odbora „DOLJANI“ Orahovica za 2014. godinu
Gosp. Borda – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Mjesnog odbora „DOLJANI“
za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Mjesnog odbora „DOLJANI“ Orahovica za 2014. godinu
Ad.15.
Izvješće o radu Mjesnog odbora DUZLUK Orahovica za 2014. godinu

- 10 Gosp. Podboj – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Mjesnog odbora DUZLUK
Orahovica za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Mjesnog odbora DUZLUK Orahovica za 2014. godinu
Ad.16.
Izvješće o radu Mjesnog odbora DOLCI Orahovica za 2014. godinu
Gosp. Podboj – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Mjesnog odbora DOLCI
Orahovica za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Mjesnog odbora DOLCI Orahovica za 2014. godinu

Ad.17.
Izvješće o radu Mjesnog odbora STARA JOŠAVA Orahovica za 2014. godinu
Gosp. Podboj – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Mjesnog odbora STARA
JOŠAVA Orahovica za 2014. godinu.
U raspravi su sudjelovali gosp. Medenica, gosp. Žužak i gosp. Nemec.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Mjesnog odbora STARA JOŠAVA Orahovica za 2014.
godinu
Ad.18.
Izvješće o radu Mjesnog odbor CRKVARI Orahovica za 2014. godinu
Gosp. Podboj – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Mjesnog odbora CRKVARI
Orahovica za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Mjesnog odbora CRKVARI Orahovica za 2014. godinu
Ad.19.
Izvješće o radu Mjesnog odbora NOVA JOŠAVA Orahovica za 2014. godinu
Gosp. Podboj – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Mjesnog odbora NOVA
JOŠAVA Orahovica za 2014. godinu.
U raspravi je sudjelovala gđica. Đebro i gosp. Nemec.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
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o prihvaćanju Izvješća o radu Mjesnog odbora NOVA JOŠAVA Orahovica za 2014.
godinu
Ad.20.
Izvješće o radu Mjesnog odbora DONJA PIŠTANA Orahovica za 2014. godinu
Gosp. Podboj – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Mjesnog odbora DONJA
PIŠTANA Orahovica za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Mjesnog odbora DONJA PIŠTANA Orahovica za 2014.
godinu
Ad.21.
Izvješće o radu Zajednice športskih udruga grada Orahovice za 2014. godinu
Gosp. Tot – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Zajednice športskih udruga grada
Orahovice za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga grada Orahovice za 2014.
godinu
Ad.22.
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Orahovice s pripadajućim
Dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2014. godinu
Gosp. Šramek – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Vatrogasne zajednice Grada
Orahovice s pripadajućim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Orahovice s pripadajućim
Dobrovoljnim vatrogasnim društvima za 2014. godinu
Ad.23.
Financijsko izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za 2014.
godinu
Gđa. Kordoš – upoznala je nazočne s Financijskim izvješćem o poslovanju Dječjeg
vrtića PALČIĆ Orahovica za 2014. godinu.
U raspravi je sudjelovao gosp. Milobara i gosp. Podboj.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
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o prihvaćanju financijskog izvješća o poslovanju Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za
2014. godinu
Ad.24.
Izvješće o radu Gradske knjižnice Orahovica za 2014. godinu
Gosp. Todorić – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Gradske knjižnice Orahovica
za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK o prihvaćanju
Izvješće o radu Gradske knjižnice Orahovica za 2014. godinu
Ad.25.
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za 2014. godinu
Gosp. Pavlović – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Gradskog društva Crvenog
križa Orahovica za 2014. godinu.
Gosp. Podnar – pohvale za rad.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za 2014.
godinu
Ad.26.
Izvješće o radu Turističke zajednice grada Orahovice s Financijskim
izvješćem za 2014. godinu
Gosp. Nemec – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Turističke zajednice grada
Orahovice s Financijskim izvješćem za 2014. godinu.
U raspravi su sudjelovali gosp. Valent, gosp. Žužak, gđica. Đebro,.
Nakon provedenog glasovanja s 11 glasova „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“ donosi se
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice grada Orahovice s Financijskim
izvješćem za 2014. godinu
Ad.27.
Izvješće o radu Savjeta mladih grada Orahovice za 2014. godinu
Gosp. Bošnjak – upoznao je nazočne s Izvješćem o radu Savjeta mladih grada
Orahovice za 2014. godinu.
Nakon provedenog glasovanja s 9 glasova „ZA“, 2 glasa „SUZDRŽAN“ i 1 glasom
„PROTIV“ donosi se
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o prihvaćanju Izvješće o radu Savjeta mladih grada Orahovice za 2014. godinu
Ad.28.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Orahovice za
razdoblje 1.1. – 31. 12. 2014. godine
Gosp. Nađ- upoznao je nazočne s prijedlogom Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna grada Orahovice za razdoblje 1.1. – 31. 12. 2014. godine.
U raspravi su sudjelovali gosp. Medenica, gosp. Stošić, gosp. Valent, gosp. Nemec.
Nakon provedenog glasovanja s 7 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ ne usvaja se
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Orahovice za razdoblje 1.1. – 31. 12.
2014. godine
Ad.29.
Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim
građevinama
Gosp. Nađ- upoznao je nazočne s prijedlogom Odluke o prijenosu prava vlasništva
nad komunalnim vodnim građevinama.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ODLUKA
o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
Ad.30.
Prijedlog Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području grada Orahovice
Gđa. Parašilovac – upoznala je nazočne s prijedlogom Odluke o postupku izbora
članova vijeća mjesnih odbora na području grada Orahovice.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ODLUKA
o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na
području grada Orahovice
Ad.31.
Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije
Gosp. Brstilo – upoznao je nazočne s prijedlogom Odbora za izbor i imenovanje da se
razrješuje članica Saša Matek kao član Mandatne komisije, zbog prestanak mandata, a za
zamjenika člana Mandatne komisije imenuje se Vikica Andelfinger koja je i zamjenik članice
Saše Matek koja više nije član Gradskog vijeća.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
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o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije
Ad.32.
Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za priznanja
Gosp. Brstilo – upoznao je nazočne s prijedlogom Odbora za izbor i imenovanje da se
razrješuje članica Saša Matek kao predsjednik Odbora za priznanja, zbog prestanka mandata,
a za zamjenika predsjednika Odbora za priznanja imenuje Vikica Andelfinger koja je i
zamjenik članice Saše Matek koja više nije član Gradskog vijeća.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
RJEŠENJE
o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za priznanja
Ad.33.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji poduzetničke zone II u
Orahovici
Gđa. Strabić – upoznala je nazočne s prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
izgradnji poduzetničke zone II u Orahovici.
U raspravi su sudjelovali gosp. Medenica, gosp. Nemec i gosp. Podnar.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o izgradnji poduzetničke zone II u Orahovici
Ad.34.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za prodaju dijela
kat.čbr.25/1 (novoformirana čestica 25/4) površine 40,71 m2 k.o. Duzluk u vlasništvu
grada Orahovice na kompleksu jezero, a koja se sastoji od zemljišta ispod izgrađene
legalizirane zgrade i pripadajućeg zemljišta oko zgrade u širini od 1 metra
Gosp. Žužak- upoznao je nazočne s prijedlogom Zaključka o davanju suglasnosti
Gradonačelniku za prodaju dijela kat.čbr.25/1 (novoformirana čestica 25/4) površine 40,71
m2 k.o. Duzluk u vlasništvu grada Orahovice na kompleksu jezero, a koja se sastoji od
zemljišta ispod izgrađene legalizirane zgrade i pripadajućeg zemljišta oko zgrade u širini od 1
metra.
U raspravi su sudjelovali gosp. Nemec, gosp. Podnar, gosp. Podboj, gosp. Medenica.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno s 12 glasova „ZA“ donosi se
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Gradonačelniku za prodaju dijela kat.čbr.25/1 (novoformirana
čestica 25/4) površine 40,71 m2 k.o. Duzluk u vlasništvu grada Orahovice na kompleksu
jezero, a koja se sastoji od zemljišta ispod izgrađene legalizirane zgrade i pripadajućeg
zemljišta oko zgrade u širini od 1 metra
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Razmatranje Pisma namjere za kupnju udjela u RADIO ORAHOVICA d.o.o.
Orahovica
Gosp. Nemec – upoznao je nazočne s Pismom namjere za kupnju udjela u RADIO
ORAHOVICA d.o.o. Orahovica.
U raspravi su sudjelovali gosp. Valent, gosp. Medenica, gosp. Žužak, gosp. Milobara, gosp.
Podnar, gosp. Podboj. Konstatira se da ovu točku treba iscrpnije pripremiti.
Nakon provedene rasprave ova točka jednoglasno se skida s dnevnog reda.
Sjednica je završila u 22,33 sati.

NAPOMENA: Tonski zapis sa sjednice prilog je ovom zapisniku radi eventualne
provjere istinitosti navoda iz ovog zapisnika.
Orahovica, 29. lipnja 2015. godine
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