ZAPISNIK
sa 20. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice odrţane u Velikoj gradskoj vijećnici
dana 12. listopada 2011. godine (srijeda) s poĉetkom u 18,00 sati.
Nazoĉni ĉlanovi Gradskog vijeća:
1. Miroslav Šimek
2. Dean Pluţarić
3. Mario Kršćanski
4. Mile Sabljak
5. Igor Hozić
6. Ivica Podboj
7. Ţeljko Kašić
8. Sunĉica Radonić
9. Ruţa Grbić
10. Vlado Karakaš
Opravdano nenazoĉni:
1. Zvonimir Varga
2. Hrvoje Gubeljak
Neopravdano nenazoĉni:
1. Ana-Marija Petin
2. Ivan Zeman
3. Franjo Kukuruzović
Ostali nazoĉni:
1. Josip Nemec, gradonaĉelnik grada Orahovice
2. Emica Parašilovac, tajnik grada Orahovice
3. Zvonko NaĊ, proĉelnik JUO-a
4. Tonino RaĊenović, novinar RADIO ORAHOVICA, d.o.o. Orahovica
Gosp. Kršćanski otvara sjednicu, pozdravlja sve nazoĉne i za sjednicu predlaţe dopunu
dnevnog reda :
1. Prijedlog Zakljuĉka o davanju suglasnosti gradonaĉelniku za raspolaganje sredstvima
Proraĉuna grada Orahovice za 2011. Godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave
od 250.000,000 kuna bez PDV-a ( postupak javne nabave izgradnje pješaĉkog
semafora na pješaĉkom prijelazu, spoj ulice I. Đanića i K. Zvonimira u Orahovici)
Izvjestitelj Josip Nemec
2. Prijedlog Zakljuĉka o davanju mišljenja na nacrt konaĉnog prijedloga izmjena i
dopuna prostornog plana Virovitiĉko-podravske ţupanije (IV. Izmjene i dopune) –
Izvjestitelj: Josip Nemec
Jednoglasno se usvaja dopuna i predlaţe slijedeći
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1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
3. Izvješće o radu Gradonaĉelnika grada Orahovice za razdoblje sijeĉanj-lipanj 2011.
godine (Izvjestitelj: Josip Nemec),
4. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana ureĊenja „Jezero Hercegovac-Ruţica
grad“ u Orahovici (Izvjestitelj: Josip Nemec),
5. Prijedlog Odluke o vrijednostima jediniĉnih iznosa za poloţajne zone (Izvjestitelj:
Emica Parašilovac),
6. Prijedlog Odluke o broju etaţa koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraĊenoj
zgradi (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),
7. Prijedlog Odluke o pokriću financijskog gubitka RUŢICA GRAD d.o.o. Orahovica za
2010. godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),
8. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu mase iznad
7,5 tona poduzeća SOMER OBRT Ivanovci Gorjanski, Đakovo (Izvjestitelj: Emica
Parašilovac),
9. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg obraĉuna proraĉuna grada Orahovice za
razdoblje 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2011. godine (Izvjestitelj: Zvonko NaĊ),
10. Financijsko izvješće „Orahovaĉko proljeće 2011.“ (Izvjestitelj: Zvonko NaĊ),
11. Financijsko izvješće za otvorenje turistiĉke sezone 2011. godine (Izvjestitelj: Zvonko
NaĊ),
12. Prijedlog Zakljuĉka o davanju suglasnosti gradonaĉelniku za raspolaganje sredstvima
Proraĉuna grada Orahovice za 2011. Godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave
od 250.000,000 kuna bez PDV-a ( postupak javne nabave izgradnje pješaĉkog
semafora na pješaĉkom prijelazu, spoj ulice I. Đanića i K. Zvonimira u Orahovici)
Izvjestitelj Josip Nemec,
13. Prijedlog Zakljuĉka o davanju mišljenja na nacrt konaĉnog prijedloga izmjena i
dopuna prostornog plana Virovitiĉko-podravske ţupanije (IV. Izmjene i dopune) –
Izvjestitelj: Josip Nemec.
Jednoglasno je usvojen predloţen i dopunjen dnevni red.
Ad. 1.
Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća
Jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća.
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Aktualni sat Gradskog vijeća
Aktualnog sata nije bilo jer nije bilo vjećnićkih pitanja.
Ad. 3.
Izvješće o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje siječanj-lipanj
2011. godine
Gosp. Nemec je upoznao nazoĉne sa izvješćem o radu Gradonaĉelnika grada
Orahovice za razdoblje sijeĉanj-lipanj 2011. godine.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje siječanjlipanj 2011. godine
Ad. 4.
Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana ureĎenja „Jezero Hercegovac-Ružica
grad“ u Orahovici
Gosp. Nemec ĉlanove Vijeća upoznaje s Odlukom o donošenju Detaljnog plana
ureĊenja „Jezero Hercegovac-Ruţica grad“ u Orahovici.
Jednoglasno se donosi
ODLUKA
o donošenju Detaljnog plana ureĎenja „Jezero Hercegovac- Ružica grad“ u Orahovici
Ad. 5.
Prijedlog Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
GĊa. Parašilovac upoznaje ĉlanove Vijeća s prijedlogom Odluke o vrijednostima
jediniĉnih iznosa za poloţajne zone.
Jednoglasno se donosi
ODLUKA
o vrijednostima jediničnih iznosa
za položajne zone
Ĉlanak 1.
Ovom se Odlukom utvrĊuju vrijednosti jediniĉnih iznosa NP za poloţajne zone na
podruĉju grada Orahovice, utvrĊene odredbom ĉlanka 7. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Sluţbeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/04 i 6/09), u svrhu obraĉuna naknade za
zadrţavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru na temelju Uredbe o naknadi za
zadrţavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u prostoru („Narodne novine“, broj 101/11 – u
daljnjem tekstu: Uredba).
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Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraĎenoj zgradi
GĊa. Parašilovac ĉlanove upoznaje sa Odlukom o broju etaţa koje se mogu
ozakoniti na nezakonito izgraĊenoj zgradi.
Jednoglasno se donosi
ODLUKA
o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgraĎenoj zgradi
Ĉlanak 1.
Ovom se Odlukom odreĊuje broj etaţa koje se mogu ozakoniti u postupku koji se
provodi na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgraĊenim zgradama (Narodne novine,
br. 90/11).
Ad. 7.
Prijedlog Odluke o pokriću financijskog gubitka RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica za
2010. godinu
Gosp. Nemec nazoĉne upoznaje sa prijedlogom Odluke o pokriću financijskog
gubitka RUŢICA GRAD d.o.o. Orahovica za 2010. godinu.
Nakon provedenog glasovanja donosi se sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“
ODLUKA
o pokriću financijskog gubitka RUŽICA GRAD d.o.o.
Orahovica iz 2010. godine
I
Pokriva se financijski gubitak RUŢICA GRAD d.o.o. Orahovica iz poslovne 2010.
godine u iznosu od 173.090,33 kune.
Ad. 8.
Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu mase iznad 7,5
tona poduzeća SOMER OBRT Ivanovci Gorjanski, Đakovo
GĊa. Parašilovac ĉlanove Vijeća upoznaje s prijedlogom Odluke o dozvoli
prometovanja i pristupa kamionskom vozilu mase iznad 7,5 tona poduzeća SOMER OBRT
Ivanovci Gorjanski, Đakovo.
Jednoglasno se donosi
ODLUKA
o dozvoli prometovanja i pristupa
kamionskom vozilu mase iznad 7,5 tona
poduzeća SOMER OBRT
Ivanovci Gorjanski, Đakovo
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Temeljem zahtjeva Milana Novoselca iz Orahovice, Kralja Zvonimira 143,
dozvoljava se, u svrhu parkiranja vozila u dvorištu navedene adrese, prometovanje teretnog
vozila marke Mercedes reg.oznake DJ 334-BF nosivosti 40 tona bruto u vlasništvu SOMER
OBRT Ivanovci Gorjanski, Đakovaĉka ulica kbr. 8.
Prometovanje će se vršiti u ukupnoj duţini od cca 1200 metara, na relaciji od
Benzinske postaje u Orahovici, do ulice Kralja Zvonimira 143 (dvorište vozaĉa Milana
Novoselca).
Ad. 9.
Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna grada Orahovice za
razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
Gosp. Nemec nazoĉne upoznaje s prijedlogom Odluke o usvajanju polugodišnjeg
obraĉuna proraĉuna grada Orahovice za razdoblje 1. sijeĉnja do 30. lipnja 2011. godine.
Jednoglasno se donosi
ODLUKA
o usvajanju polugodišnjeg obračuna proračuna grada Orahovice za
razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
Ad. 10.
Financijsko izvješće „Orahovačko proljeće 2011.“
Gosp. Nemec ĉlanove Vijeća upoznaje sa financijskim izvješćem „Orahovaĉko
proljeće 2011.“
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
„Orahovačko proljeće 2011.“
I
Prihvaća se Financijsko izvješće „Orahovaĉko proljeće 2011.“
Ad. 11.
Financijsko izvješće za otvorenje turističke sezone 2011. godine
Gosp. Nemec ĉlanove Vijeća upoznaje sa financijskim izvješćem za otvorenje
turistiĉke sezone 2011. godine.
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
za otvorenje turističke sezone 2011. godine
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Prihvaća se Financijsko izvješće za otvorenje turistiĉke sezone 2011. godine.
Ad. 12.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima
Proračuna grada Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od
250.000,000 kuna bez PDV-a ( postupak javne nabave izgradnje pješačkog semafora na
pješačkom prijelazu, spoj ulice I. Đanića i K. Zvonimira u Orahovici)
Gosp. Nemec upoznaje nazoĉne s prijedlogom Zakljuĉka o davanju suglasnosti
gradonaĉelniku za raspolaganje sredstvima Proraĉuna grada Orahovice za 2011. godinu u
iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 250.000,000 kuna bez PDV-a ( postupak javne
nabave izgradnje pješaĉkog semafora na pješaĉkom prijelazu, spoj ulice I. Đanića i K.
Zvonimira u Orahovici).
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti gradonačelniku za raspolaganje sredstvima Proračuna grada
Orahovice za 2011. godinu u iznosu procijenjene vrijednosti nabave od 250.000,000
kuna bez PDV-a ( postupak javne nabave izgradnje pješačkog semafora na pješačkom
prijelazu, spoj ulice I. Đanića i K. Zvonimira u Orahovici)
Ad. 13.
Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna
prostornog plana Virovitičko-podravske županije (IV. Izmjene i dopune)
Gosp. Nemec ĉlanove Vijeća upoznaje sa prijedlogom Zakljuĉka o davanju
mišljenja na nacrt konaĉnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Virovitiĉkopodravske ţupanije (IV. Izmjene i dopune).
Jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja na
Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i
dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske
županije (IV. Izmjene i dopune)
I
Gradsko vijeće grada Orahovice daje pozitivno mišljenje na Nacrt konaĉnog
prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitiĉko-podravske ţupanije (IV. Izmjene i
dopune), i na iste nema primjedbi.
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NAPOMENA: Tonski zapis sa sjednice prilog je ovom zapisniku radi
eventualne provjere istinitosti navoda iz ovog zapisnika.
Orahovica, 12. listopada 2011.
ZAPISNIĈAR:

POTPREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Kristina Vasić

Mario Kršćanski

