ZAPISNIK
s 24. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice održane u Velikoj gradskoj vijećnici
dana 13. travnja 2016. godine (srijeda) s početkom u 19,00 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. Elza Blagajac
Opravdano nenazočni:
1. Dušan Brajnović
2. Vlatko Podnar
Neopravdano nenazočni:
1. Ivan Knežević
2. Ana Barukčić
3. Saša Milobara
4. Suzana Đebro Maričić
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. Sonja Gluvaković, viši stručni suradnik za pravne poslove u JUO,
7. Marko Bošnjak, referent u JUO,
8. Krešimir Pongrac, viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i graditeljstvo u JUO,
9. Ante Todorić, ravnatelj Gradske knjižnice Orahovica,
10. Borislava Kordoš, ravnateljica Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica,
11. Anita Zavada, direktor RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica.
Gosp. Podboj - otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i utvrđuje kvorum. Od 15
vijećnika nazočno je 9 članova Gradskog vijeća.
.
Za sjednicu se predlaže slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat Gradskog vijeća,

-23. a) Izvješće o radu s Financijskim izvješćem za 2015. godinu Gradske knjižnice Orahovica
b) Plan rada za 2016. godinu Gradske knjižnice Orahovica
(Izvjestitelj pod a) i b): Ante Todorić),
4. Financijsko izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za 2015. godinu
(Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),
5. Izvješće o radu s Financijskim izvješćem Turističke zajednice grada Orahovice za 2015.
godinu (Izvjestitelj: Josip Nemec),
6. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova i zamjenika
članova Savjeta mladih grada Orahovice (Izvjestitelji: Odbor za izbor i imenovanja,
Emica Parašilovac),
7. Zaključak o potvrđivanju Liste kandidata za izbor u Savjet mladih grada Orahovice
(Izvjestitelji: Odbor za izbor i imenovanja, Emica Paršilovac),
Provedba izbora za članove i zamjenike članova Savjeta
mladih grada Orahovice
8. Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih članova i zamjenika članova Savjeta
mladih grada Orahovice (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
9. Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice za
mandatno razdoblje 2016. - 2019. godine (Izvjestitelj: Predsjednik Gradskog vijeća),
10. Prijedlog Odluke o proglašenju počasnog građanina grada Orahovice (Izvjestitelj: Odbor
za priznanja),
11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja
Dana grada - blagdana Našašća Svetog Križa, 3. svibnja 2016. godine (Izvjestitelj: Odbor
za priznanja),
12. Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog programa razvoja grada Orahovice za razdoblje
2015. - 2020. godine (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
13. Prijedlog Odluke o uređenju prometa na Turističko-rekreacijskom kompleksu „JezeroHercegovac - Ružica grad“ Orahovica (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),
14. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na Turističko-rekreacijskom
kompleksu „Jezero-Hercegovac - Ružica grad“ Orahovica (Izvjestiteljica: Sonja
Gluvaković),
15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za grad
Orahovicu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),

-316. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske
županije kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Virovitici (Izvjestitelji: Odbor za
izbor i imenovanje, Emica Parašilovac),
17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske
županije kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Virovitici (Izvjestitelji:
Odbor za izbor i imenovanje, Emica Parašilovac),
18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Zaključka gradonačelnika o davanju obavijesti
Gradskom vijeću grada Orahovice u postupku nabave reprezentacije za 2016. godinu za
potrebe grada Orahovice (Izvjestitelj: Gradonačelnik),
19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zahtjev za nabavu izrade studije izvodljivosti
i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za projekt izgradnje širokopojasnih mreža uz
državne potpore (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zahtjev za nabavu usluge izrade tehničke i
projektne dokumentacije, te konzultanske usluge za pripremu projekta rekonstrukcije
javne rasvjete na području grada Orahovice za sufinanciranje iz EU Fondova
(Izvjestiteljica: Irela Strabić),
21. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici
BRIIT d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 33 (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),
22. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici
HIBRID COMMERCE d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 17 (Izvjestitelj:
Krešimir Pongrac),
23. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici
BILLA d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 6 i 167., Filijala 229. i 251. u
Orahovici (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),
24. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu mase iznad 7,5
tona poduzeća SOMER OBRT Ivanovci Gorjanski, Đakovo (Izvjestitelj: Krešimir
Pongrac),
25. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu grada Orahovice za 2015. godinu
(Izvjestitelj: Gradonačelnik).
Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.
Ad. 1.
Usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća
Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća.

Ad. 2.
Aktualni sat Gradskog vijeća

-

4-

Pitanja za aktualni sat nije bilo.
Ad. 3.
a) Izvješće o radu s Financijskim izvješćem za 2015. godinu Gradske knjižnice
Orahovica
b) Plan rada za 2016. godinu Gradske knjižnice Orahovica
Gosp. Todorić - upoznaje nazočne članove Vijeća s: a) Izvješćem o radu s
Financijskim izvješćem za 2015. godinu Gradske knjižnice Orahovica.
b) Planom rada za 2016. godinu Gradske knjižnice Orahovica.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu s Financijskim izvješćem
za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu
Gradske knjižnice Orahovica
Ad. 4.
Financijsko izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za 2015. godinu
Gđa. Kordoš - je članove Vijeća upoznala s financijskim izvješćem o poslovanju
Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju
Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za 2015. godinu
Ad. 5.
Izvješće o radu s Financijskim izvješćem Turističke zajednice grada Orahovice za 2015.
godinu
Gosp. Nemec - nazočne Vijećnike upoznaje sa izvješćem o radu s Financijskim
izvješćem Turističke zajednice grada Orahovice za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja donosi se s 8 glasova „ZA“ i jednim glasom
„PROTIV“
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu s Financijskim izvješćem
Turističke zajednice grada Orahovice za 2015. godinu
Ad. 6.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice
Gosp. Brstilo – predsjednik Odbora za izbor i imenovanja podnosi izvješće o
provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih grada Orahovice.
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta
prijavljenih kandidatura za izbor članova i zamjenika
članova Savjeta mladih grada Orahovice
Ad. 7.
Zaključak o potvrđivanju Liste kandidata za izbor u Savjet mladih grada Orahovice
Gosp. Brstilo - upoznaje nazočne članove sa Zaključkom o potvrđivanju Liste
kandidata za izbor u Savjet mladih grada Orahovice.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
o potvrđivanju Liste kandidata za izbor
u Savjet mladih grada Orahovice
Provedba izbora za članove i zamjenike članova Savjeta
mladih grada Orahovice
od 19,10 do 19,20 sati.
Ad. 8.
Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih članova i zamjenika članova
Savjeta mladih grada Orahovice
Gosp. Brstilo - je nazočne Vijećnike upoznao sa Izvješćem o provedenim
izborima i imenima izabranih članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice.
Utvrđuje da je od 15 članova Gradskog vijeća nazočno 9 članova i 9 članova je glasovalo.
Utvrđeno je 7 važećih listića i 2 nevažeća listića.
Nakon provedenog glasovanja donosi se s 7 glasova „ZA“ i 2 glasa
„SUZDRŽAN“
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedenim izborima i
imenima izabranih članova i zamjenika članova
Savjeta mladih grada Orahovice
Ad. 9.
Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice za
mandatno razdoblje 2016. - 2019. godine
Gosp. Podboj - je nazočne upoznao sa Rješenjem o izboru članova i zamjenika
članova Savjeta mladih grada Orahovice za mandatno razdoblje 2016. - 2019. godine.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
RJEŠENJE
o izboru članova i zamjenika članova
Savjeta mladih grada Orahovica za mandatno
razdoblje 2016.-2019. godine
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Prijedlog Odluke o proglašenju počasnog građanina grada Orahovice
Gđa. Andelfinger - je upoznala nazočne s prijedlogom Odluke o proglašenju
počasnog građanina grada Orahovice.
Nakon provedenog glasovanja s 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽAN“ donosi
se
ODLUKA
o proglašenju počasnog građanina
grada Orahovice
Ad. 11.
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja
Dana grada - blagdana Našašća Svetog Križa, 3. svibnja 2016. godine
Gđa. Andelfinger - nazočne upoznaje s prijedlogom Odluke o dodjeli javnih
priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada - blagdana Našašća Svetog
Križa, 3. svibnja 2016. godine.
Nakon provedenog glasovanja sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donosi
se
ODLUKA
o dodjeli javnih priznanja
grada Orahovice prigodom obilježavanja
Dana grada – blagdana Našašća Svetog Križa,
3. svibnja 2016. godine

Ad. 12.
Prijedlog Odluke o donošenju Strateškog programa razvoja grada Orahovice za
razdoblje 2015. - 2020. godine
Gđa. Strabić - Vijećnike upoznaje s prijedlogom Odluke o donošenju Strateškog
programa razvoja grada Orahovice za razdoblje 2015. - 2020. godine.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ODLUKA
o donošenju Strateškog programa razvoja
Grada Orahovice za razdoblje 2015. – 2020. godine
Ad. 13.
Prijedlog Odluke o uređenju prometa na Turističko-rekreacijskom kompleksu „JezeroHercegovac - Ružica grad“ Orahovica
Gosp. Pongrac - Vijećnike upoznaje s prijedlogom Odluke o uređenju prometa na
Turističko-rekreacijskom kompleksu „Jezero - Hercegovac - Ružica grad“ Orahovica.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
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o uređenju prometa na području TRC
„Jezero-Hercegovac_Ružica grad“
Ad. 14.
Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na Turističkorekreacijskom kompleksu „Jezero-Hercegovac - Ružica grad“ Orahovica
Gđica. Gluvaković - je članove Vijeća upoznala s prijedlogom Odluke o
organizaciji i načinu naplate parkiranja na Turističko-rekreacijskom komplekstu „JezeroHercegovac-Ružica grad“ Orahovica.
U raspravi su sudjelovali gosp. Medenica, gosp. Nemec, gosp. Žužak, gosp.
Podboj i gosp. Kršćanski.
Nakon provedenog glasovanja donosi se sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „PROTIV“
ODLUKA
o organizaciji i načinu naplate parkiranja na TRC „Jezero-Hercegovac_Ružica
grad“ u Orahovici

Ad. 15.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za grad
Orahovicu
Gđa Parašilovac - Vijećnike upoznaje s prijedlogom Odluke o utvrđivanju popisa
pravnih osoba od posebnog interesa za grad Orahovicu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se sa 9 glasova „ZA“ donosi
ODLUKA
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Orahovicu
Ad. 16.
Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičkopodravske županije kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Virovitici
Gosp. Brstilo - je nazočne Vijećnike upoznao s prijedlogom Zaključka o
utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije kandidata za
suce porotnike Općinskog suda u Virovitici.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini
Virovitičko-podravske županije kandidata za
suce porotnike Općinskog suda u Virovitici
Ad. 17.
Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičkopodravske županije kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u
Virovitici
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prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije kandidata za suce porotnike
za mladež Općinskog suda u Virovitici.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini
Virovitičko-podravske županije za suce porotnike
za mladež Općinskog suda u Virovitici
Ad. 18.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Zaključka gradonačelnika o davanju obavijesti
Gradskom vijeću grada Orahovice u postupku nabave reprezentacije za 2016. godinu za
potrebe grada Orahovice
Gosp. Nemec - upoznaje nazočne s prijedlogom Zaključka o prihvaćanju
Zaključka gradonačelnika o davanju obavijesti Gradskom vijeću grada Orahovice u postupku
nabave reprezentacije za 2016. godinu za potrebe grada Orahovice.
U raspravi je sudjelovao gosp. Medenica
Nakon provedenog glasovanja donosi se sa 7 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV i
1 glasom „SUZDRŽAN“
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Zaključka gradonačelnika
o davanju obavijesti Gradskom vijeću Grada Orahovice u postupku
nabave reprezentacije za 2016. godinu za potrebe Grada Orahovice
Ad. 19.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zahtjev za nabavu izrade studije
izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za projekt izgradnje
širokopojasnih mreža uz državne potpore
Gđa. Strabić - Vijećnike upoznaje s prijedlogom Zaključka o davanju suglasnosti
na zahtjev za nabavu izrade studije izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture
za projekt izgradnje širokopojasnih mreža uz državne potpore.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na zahtjev za nabavu izrade Studije izvodljivosti i Plana razvoja
širokopojasne infrastrukture za projekt izgradnje širokopojasnih mreža uz državne
potpore
Ad. 20.
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na zahtjev za nabavu usluge izrade tehničke i
projektne dokumentacije, te konzultanske usluge za pripremu projekta rekonstrukcije
javne rasvjete na području grada Orahovice za sufinanciranje iz EU Fondova
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Gđa. Strabić - je nazočne upoznala s prijedlogom Zaključka o davanju suglasnosti
na zahtjev za nabavu usluge izrade tehničke i projektne dokumentacije, te konzultanske
usluge za pripremu projekta rekonstrukcije javne rasvjete na području grada Orahovice za
sufinanciranje iz EU Fondova.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za Zahtjev za nabavu usluge izrade tehničke i projektne
dokumentacije, te konzultantske usluge za pripremu projekta rekonstrukcije javne
rasvjete na području grada Orahovice za sufinanciranje iz EU fondova
Ad. 21.
Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici
BRIIT d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 33
Gosp. Pongrac - je upoznao nazočne s prijedlogom Odluke o dozvoli
prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BRIIT d.o.o. Orahovica u
Orahovici, Kralja Zvonimira 33.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ODLUKA
o dozvoli prometovanja i pristupa
kamionskim vozilima prodavaonici
BRIIT d.o.o. Orahovica, u Orahovici,
Kralja Zvonimira 33
Ad. 22.
Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici
HIBRID COMMERCE d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 17
Gosp. Pongrac - nazočne upoznaje s prijedlogom Odluke o dozvoli prometovanja i
pristupa kamionskim vozilima prodavaonici HIBRID COMMERCE d.o.o. Orahovica u
Orahovici, Kralja Zvonimira 17.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ODLUKA
o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima
prodavaonici HIBRID COMMERCE d.o.o.,
Kralja Zvonimira 17 Orahovica
Ad. 23.
Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici
BILLA d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 6 i 167., Filijala 229. i 251. u
Orahovici
Gosp. Pongrac - je upoznao nazočne s prijedlogom Odluke o dozvoli
prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BILLA d.o.o. Orahovica u
Orahovici, Kralja Zvonimira 6 i 167., Filijala 229. i 251. u Orahovici.
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ODLUKA
o dozvoli prometovanja i pristupa
kamionskim vozilima prodavaonici
BILLA d.o.o. Orahovica u Orahovici,
Kralja Zvonimira, 6 i 67
Ad. 24.
Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu mase iznad 7,5
tona poduzeća SOMER OBRT Ivanovci Gorjanski, Đakovo
Gosp. Pongrac - članove Vijeća upoznaje s prijedlogom Odluke o dozvoli
prometovanja i pristupa kamionskom vozilu mase iznad 7,5 tona poduzeća SOMER OBRT
Ivanovici Gorjanski, Đakovo.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ODLUKA
o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu
mase iznad 7,5 tona poduzeća SOMER OBRT
Ivanovci Gorjanski, Đakovo
Ad. 25.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu grada Orahovice za 2015. godinu
Gosp. Nemec - je članove upoznao s Izvješćem o izvršenju Programa javnih
potreba u športu grada Orahovice za 2015. godinu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se s 9 glasova „ZA“ donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu
grada Orahovice za 2015. godinu
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, 13. travnja 2016. godine
POMOĆNICA PROČELNIKA - TAJNICA GRADA:
Emica Parašilovac, dipl.iur.
ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK:

Mira Vrkić

Ivica Podboj

