ZAPISNIK
s 21. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice održane u Velikoj gradskoj vijećnici
dana 12. studenoga 2015. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati.
Nazočni članovi Gradskog vijeća:
1. Dušan Brstilo
2. Drago Brkić
3. Mario Kršćanski
4. Ivica Podboj
5. Dušan Brajnović
6. Vikica Andelfinger
7. Slavko Bišćan
8. Sunčica Radonić
9. Radoje Medenica
10. Suzana Đebro Maričić
11. Vlatko Podnar
Opravdano nenazočan:
1. Marko Valent
Neopravdano nenazočni:
1. Ivan Knežević
2. Ana Barukčić
3. Saša Milobara
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. Krešimir Pongrac, viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i graditeljstvo u JUO,
8. Borislava Korodoš, ravnateljica Dječjeg vrtića Palčić Orahovica,
9. Vladimir Grabovac, novinar RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica,
10. Marija Bačmaga, novinar RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahvica,
11. Anita Zavada, direktor RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica,
12. Vladimir Grgurić, novinar Virovitičkog lista,
Gosp. Podboj - otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i utvrđuje kvorum. Od 15
vijećnika nazočno je 11 članova, te upoznaje nazočne sa prijedlogom dnevnog reda:

D N E V N I R E D:
1. Usvajanje Zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat Gradskog vijeća,

- 23. Izvješće o odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2014./15. godini i Godišnji
plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica
za 2015./2016. godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),
4. Prijedlog Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu
ugostiteljskih objekata na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica
Parašilovac),
5. Izvješće Komisije za provedbu postupka prodaje dijela poslovnog udjela
trgovačkog društva RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica o provedenom
postupku po Pozivu za javno prikupljanje ponuda (Izvjestitelj: Marko
Bošnjak),
6. Financijsko izvješće za kulturno-turističku manifestaciju „Orahovačko proljeće
2015.“ (Izvjestitelji: Gradonačelnik, Zvonko Nađ),
7. Financijsko izvješće za manifestaciju „Otvorenje turističke sezone 2015.“
(Izvjestitelji: Gradonačelnik, Zvonko Nađ),
8. Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o ispravci tehničke
pogreške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
grada Orahovice (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica
Parašilovac).
Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.
Ad. 1.
Usvajanje Zapisnika s 20. sjednice Gradskog vijeća
Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća.
Ad. 2.
Aktualni sat Gradskog vijeća
1. SUZANA ĐEBRO MARIČIĆ – pitanje za gradonačelnika: pred parlamentarne
izbore imali smo priliku vidjeti da djelatnici komunalnog poduzeća lijepe plakate
HDZ-a u Orahovici, zanima ju da li im je to u opisu posla ili ćemo im to honorarno
platiti?
Drugo pitanje – građani pitaju vezano za dječje igralište kod rijeke gdje je i bućalište,
kažu da je to igralište poprilično u raspadu i da je obećano da će se raditi novo
igralište, njih zanima kada će se s tim početi?
Gosp. Nemec - zahvaljuje na pitanju pozdravlja sve nazočne i daje odgovor na
pitanje: djelatnici poslije radnog vremena mogu raditi što hoće, ne zna da su djelatnici
komunalnog poduzeća lijepili plakate ili ne, ne zna da li je ona to vidjela ili nije, da li
su radili poslije radnog vremena ili su bili na godišnjem, znači insinuacije su mu od
njene strane poznate, „nije to prvi put da insinuacije nekakve pravite ,da bi nekakve
nepodobštine prikazivali u ovome gradu, pogotovo na aktualnom satu da našim
slušateljima pokažete i postavljate takva pitanja“.
Igralište će biti riješeno ove godine, to zemljište nije u vlasništvu grada. Često imamo
takvih problema imovinsko pravnih odnosa, što često govorim, što vi još ne
razumijete, previše. Da Vas zanima, možemo vam sve objasniti, koja je procedura po
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2-3 godine čekati. Smatrali smo da ćemo brže riješiti to zemljište, vlasništvo, imamo
u samom parku čestice koja nije upisana i jednostavno se moraju riješiti imovinskopravni odnosi. Čini mi se, 4 čestice koje smo morali rješavati da bi mogli krenuti dalje
u izgradnju. Naravno da je tu u planu izgradnja dječjeg igrališta. Kao i za trg, čekali
smo na kraju gotovo 8 godina. Čekali smo neriješene papire i dokumentaciju za
izgradnju dječjeg igrališta. Mogu reći da će biti tek sada riješeno. Mi do svojih
obećanja držimo, samo imamo neke zakonske prepreke. U protekle 4 godine sve
dopise koje šaljemo prema Zagrebu, a imamo takvih zahtjeva nekolicinu, ne
dobijemo čak niti odgovor već 2-3 godine. Barem odgovore, zašto?
Gđica. Đebro Maričić – replika – što se tiče prvog pitanja i odgovora, ljepljenje
plakata je bilo unutar radnog vremena i prije podne, a ako su bili na godišnjem onda
ste im dali vozila da koriste što je isto jako zgodno. No nebitno, drugo, htjela bih Vas
zamoliti da shvatite da svaki put kada Vas pitam za takve stvari, tada Vas pitam ne
samo ja već građani. Nije da njih ne zanimaju imovinsko pravni, odnosi nego ih
možda ni ne trebaju utoliko zanimati. Evo njih zanima da im odgovorite na pitanje.
Tako da nema potrebe da se svaki put naljutite ako Vas se nešto pita, pita Vas se u
dobroj namjeri i zato smo tu da ljudima damo odgovore.
Gosp. Nemec – lijepo je to uvijek lijepo rečeno „u ime građana“ to je najljepša maska,
i da se sakrijemo. Ali dobro, to je vaš način razmišljanja, jer smatram da je pitanje u
redu. Ja nisam direktor komunalnog poduzeća, pa stvarno to ne bih mogao znati,
pitanje je krivo upućeno. Ne znam ni tko je lijepio plakate. Da se je koristilo
komunalno vozilo, ni to nisam siguran, ali mogu i to provjeriti iz osobnih razloga, jer i
mene interesira, što se tiče toga.
Što se tiče igrališta smatram, kad Vi postavite pitanje, Vi bi bar trebali znati zašto nije
izgrađeno. Vi kao brižni vijećnik Gradskog vijeća, možete i doći do uprave, pitati
zbog čega je to tako. Nije nikakav problem da vam se pojasni tako da ne budete u
neznanju. Što kažete da to građane ne treba interesirati ja smatram da građani trebaju
znati apsolutno sve i razlog je jednostavan nemožemo riješiti imovinsko pravne
odnose koje rješavamo. Na području grada, koliko znam, tri godine već čekamo, ovo
je već četvrta da je provedena razmjera grada Orahovice. Vjerojatno znate, jer to svi
znaju, apsolutno na upite nikakvih odgovora nismo dobili. Tri godine nitko nije
udostojio se da odgovori da li će biti i kada će biti završena. Uložilo se
_________________ kuna za izmjeru da bi mogli određene projekte kandidirati.
Nema u Orahovici kuće gdje nisu djelatnici iz Splita obišli svaku kuću i razgovarali sa
svakim građaninom i utvrđivali svaku među. Tri godine čekamo da to krene i mislim
da to građani trebaju znati.

Ad. 3.
Izvješće o odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2014./15. godini i Godišnji
plan i program odgojno - obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica
za 2015./2016. godinu
Gđa. Kordoš - je članove vijeća upoznala s prijedlogom Izvješća o odgojnoobrazovnom radu u pedagoškoj 2014./2015. godini i Godišnjim planom i program odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za 2015./2016. godinu.
U raspravi je sudjelovala gđa. Đebro Maričić s pitanjem cijene učenja engleskog
jezika.

- 4Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se sa 11 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće o odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2014/2015.godini i
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za
2015./2016.godinu.
Ad. 4.
Prijedlog Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu
ugostiteljskih objekata na području grada Orahovice
Gđa. Parašilovac - je članove Vijeća upoznala s prijedlogom Odluke o radnom
vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području grada Orahovice.
U raspravi je sudjelovao gosp. Medenica.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 11 glasova „ZA“ donosi
ODLUKA
o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata
na području grada Orahovice
Ad. 5.
Izvješće Komisije za provedbu postupka prodaje dijela poslovnog udjela
trgovačkog društva RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica o provedenom
postupku po Pozivu za javno prikupljanje ponuda
Gosp. Bošnjak - nazočne upoznaje s Izvješćem Komisije za provedbu postupka
prodaje dijela poslovnog udjela trgovačkog društva RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica
o provedenom postupku po Pozivu za javno prikupljanje ponuda.
Nakon provedenog glasovanja s 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ se
donosi
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Izvješće Komisije za provedbu postupka prodaje dijela poslovnog udjela
trgovačkog društva RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica o provedenom postupku po
Pozivu za javno prikupljanje ponuda objavljenog 14.listopada 2015. godine.

Ad. 6.
Financijsko izvješće za kulturno-turističku manifestaciju „Orahovačko
proljeće 2015.“
Gosp. Nemec - upoznaje nazočne s Financijsko izvješće za kulturno-turističku
manifestaciju „Orahovačko proljeće 2015.“.

- 5Nakon provedenog glasovanja donosi se s 9 glasova „ZA“ i 2 glasova „PROTIV“
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Financijsko izvješće za kulturno-turističku manifestacije u „Orahovačko
proljeće 2015“.
Ad. 7.
Financijsko izvješće za manifestaciju „Otvorenje turističke sezone 2015.“
Gosp. Nemec - članove upoznaje s prijedlogom Financijskog izvješća za
manifestaciju „Otvaranje turističke sezone 2015.“
U raspravi su sudjelovali gosp. Medenica, gosp. Kršćanski, gosp. Nađ, gosp.
Podboj.
Nakon provedenog glasovanja se donosi s 9 glasova „ZA“ i 2 glasa
„SUZDRŽAN“
ZAKLJUČAK
I
Prihvaća se Financijsko izvješće za kulturno-turističku manifestaciju „Otvorenje
turističke sezone 2015“.

Ad. 8.
Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o ispravci tehničke
pogreške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
grada Orahovice
Gđa. Strabić - nazočne upoznaje i obrazlaže prijedlog Zaključka o stavljanju izvan
snage Zaključka o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Orahovice.
U raspravi je sudjelovao gosp. Nemec.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se sa 11 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
o stavljanju izvan snage Zaključka o ispravci tehničke pogreške u Odluci
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja grada Orahovice
Ad. 9.
Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice
Gđa. Parašilovac - je nazočne članove upoznala s prijedlogom Odluke o stavljanju
izvan snage Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Orahovice.
U raspravi je sudjelovala gđa. Đebro Maričić.

- 6Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se sa 11 glasova „ZA“ donosi
ODLUKA
o stavljanju izvan snage Odluku o imenovanju Zapovjedništva
civilne zaštite grada Orahovice
Sjednica je završila u 19,40 sati.

NAPOMENA: Tonski zapis sa sjednice prilog je ovom zapisniku radi eventualne
provjere istinitosti navoda iz ovog zapisnika.
Orahovica, 12. studenoga 2015. godine
POMOĆNICA PROČELNIKA - TAJNICA GRADA:
Emica Parašilovac, dipl.iur.
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK:

Mira Vrkić

Ivica Podboj

