ZAPISNIK
sa 109. sjednice Gradskog poglavarstva odrţane u Maloj gradskoj vijećnici dana 28. travnja
2009. godine (četvrtak) s početkom u 13,00 sati.
Nazočni članovi Poglavarstva:
1. Josip Nemec
2. Slobodan Lukić
3. Mario Kršćanski
4. Darko Ţuţak
5. Zvonimir Varga
Ostali nazočni:
1.
2.
3.
4.
5.

Šime Jusup, predsjednik Gradskog vijeća
Stjepan Dumić, član Ţupanijskog poglavarstva
Zvonko NaĎ, pročelnik JUO
Emica Parašilovac, tajnica grada Orahovice
Marija Bačmaga, novinar Radio Orahovice.

Gosp. Nemec – pozdravlja sve nazočne i za sjednicu predlaţe dnevni red uz dopunu:
1.

Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja modernizacije ulice S. Radića
u Orahovici
(Izvjestitelj: Darko Ţuţak),

2.

Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s firmom KLESARSKA ZANATSKA RADNJA, vl. Andrije
Tekavčića, Našice nabave radova izrade i ugradnje kamene ploće na zidu pored mosta na rijeci Vučici u
centru Grada Orahovice
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

3.

Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave izgradnje potpornog zida od lomljenog kamena oko
vodenice u Centralnom parku u Orahovici
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

4.

Donošenje Zaključka o isplati pomoći Emici Parašilovac za smrtni slučaj uţeg člana obitelji
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

5.

Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta kčbr. 38, k.o. ŠumeĎe, veličine 1.626 m 2 u
vlasništvu Grada Orahovice
(Izvjestitelj: Josip Nemec).

DNEVNI RED
1.

Analiza rada Gradskog poglavarstva Grada Orahovice u proteklom mandatnom razdoblju
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

2.

Razmatranje izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Orahovice za
2008.godinu
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

3.

Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s INOKS-METAL d.o.o. Banova Jaruga nabave radova izrade
zaštitne ograde oko nasipa u Centralnom parku u Orahovici
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

4.

Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s trgovačkim društvom GRAVIA d.o.o. Osijek
nabave dodatnih radova na asfaltiranju ceste u ul. M. Gupca u Orahovici
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

5.

Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s MARLEN MEDIA d.o.o. Zagreb nabave

usluge koncertnog nastupa Mladena Grdovića s pratećim sastavom u Orahovici, na
kulturno-turističkoj manifestaciji «Orahovačko proljeće 2009.»
(Izvjestitelj: Josip Nemec),
6.

Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s ABUS d.o.o. Zagreb nabave usluge
koncertnog nastupa grupe «Hladno pivo» u Orahovici, na kulturno-turističkoj
manifestaciji «Orahovačko proljeće 2009.
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

7.

Razmatranje Zamolbe Milana Šaleka iz Dolaca za osiguranje prilaza sa ceste LC 4078 do
oranice u njegovom vlasništvu
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

8.

Razmatranje Zamolbe Ante Draţenovića iz Dolaca za osiguranje prilaza sa ceste LC 4078 do oranice u
njegovom vlasništvu
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

9.

Razmatranje prijedloga mjera Udruţenja obrtnika Orahovica, Orahovica za olakšanje poslovanja obrtnika u
oteţanim uvjetima rada
(Izvjestitelj: Josip Nemec),

10. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja modernizacije ulice S. Radića
u Orahovici
(Izvjestitelj: Darko Ţuţak),
11. Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s firmom KLESARSKA ZANATSKA RADNJA, vl. Andrije
Tekavčića, Našice nabave radova izrade i ugradnje kamene ploće na zidu pored mosta na rijeci Vučici u
centru Grada Orahovice
(Izvjestitelj: Josip Nemec),
12. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave izgradnje potpornog zida od lomljenog kamena oko
vodenice u Centralnom parku u Orahovici
(Izvjestitelj: Josip Nemec),
13. Donošenje Zaključka o isplati pomoći Emici Parašilovac za smrtni slučaj uţeg člana obitelji
(Izvjestitelj: Josip Nemec),
14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta kčbr. 38, k.o. ŠumeĎe, veličine 1.626 m 2 u
vlasništvu Grada Orahovice
(Izvjestitelj: Josip Nemec),
15. Pitanja i prijedlozi.
Jednoglasno je prihvaćen predloţeni i dopunjeni dnevni red.

Ad. 1.
Analiza rada Gradskog poglavarstva Grada Orahovice u proteklom mandatnom razdoblju
Gosp. Nemec – predlaţe da se točka skine s dnevnog reda zbog toga što članovi Poglavarstva
nisu dobili ništa od materijala. Predlaţe da to bude točka dnevnog reda za sljedeću sjednicu Poglavarstva
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se skida točka s dnevnog reda.
Ad. 2.
Razmatranje izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Orahovice za
2008.godinu
Gosp. Nemec – je članove upoznao sa izvješćem o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i
poslovanja Grada Orahovice za 2008. godinu.
U raspravi je sudjelovao gosp. Lukić.

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
Predlaţe se Gradskom vijeću Grada Orahovice da razmotri i primi na znanje Izvješće o
obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Orahovice za 2008. godinu.
Ad. 3.
Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s INOKS-METAL d.o.o. Banova Jaruga nabave radova izrade
zaštitne ograde oko nasipa u Centralnom parku u Orahovici
Gosp. Nemec – upoznaje nazočne s prijedlogom Odluke o izravnom ugovaranju s INOKSMETAL d.o.o. Banova Jaruga nabave radova izrade zaštitne ograde oko nasipa u Centralnom parku u Orahovici.
U raspravi su sudjelovali gosp. Varga i gosp. Lukić.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o izravnom ugovaranju s INOKS-METAL d.o.o. Banova Jaruga
izrade zaštitnih ograda Centralnom parku u Orahovici
I
S INOKS-METAL d.o.o. Banova Jaruga, S. Radića 97, izravno se ugovara nabava radova izrade i
postavljanja zaštitne metalne ograde oko nasipa i kod kose rampe za invalide u Centralnom parku u Orahovici.
Ad. 4.
Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s trgovačkim društvom GRAVIA d.o.o. Osijek nabave
dodatnih radova na asfaltiranju ceste u ul. M. Gupca u Orahovici
Gosp. Nemec – upoznaje nazočne s prijedlog Odluke o izravnom ugovaranju s trgovačkim
društvom GRAVIA d.o.o. Osijek nabave dodatnih radova na asfaltiranju ceste u ul. M. Gupca u Orahovici.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o izravnom ugovaranju s GRAVIA d.o.o. Osijek
nabave dodatnih radova na asfaltiranju ceste u ul. Matije Gupca u Orahovici
I
S GRAVIA d.o.o. Osijek, Gundulićeva 65, izravno se ugovara nabava radova male vrijednosti, dodatni
radovi na asfaltiranju ceste u ul. Matije Gupca u Orahovici, zbog produţenja ceste, po cijeni od 30.064,37 kuna
bez PDV-a (36.678,53 kn s PDV-om), temeljem Ponudbenog troškovnika koji je prilog ovoj Odluci.
Ad. 5.
Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s MARLEN MEDIA d.o.o. Zagreb nabave
usluge koncertnog nastupa Mladena Grdovića s pratećim sastavom u Orahovici, na
kulturno-turističkoj manifestaciji «Orahovačko proljeće 2009.»
Gosp. Nemec – članove upoznaje s prijedlogom Odluke o izravnom ugovaranju s MARLEN
MEDIA d.o.o.
U raspravi je sudjelovao gosp. Lukić.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o nabavi izravnim ugovaranjem s MARLEN MEDIA d.o.o. Zagreb
koncertnog nastupa Mladena Grdovića s pratećim sastavom
u Orahovici za „Orahovačko proljeće 2009.“
I

S trgovačkim društvom MARLEN MEDIA d.o.o. Zagreb, Vladimira Ruţdjaka 19 izravno se ugovara
nabava usluge male vrijednosti, koncertnog nastupa Mladena Grdovića s pratećim sastavom u Orahovici na
kulturno-turističkoj manifestaciji „Orahovačko proljeće 2009.“ dana 06.06.2009. godine po cijeni od 49.000,00
kuna bez PDV-a odnosno 59.780,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi MARLEN MEDIA d.o.o. od
23.04.2009. godine koja je sastavni dio ove Odluke.
Ad. 6.
Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s ABUS d.o.o. Zagreb nabave usluge
koncertnog nastupa grupe «Hladno pivo» u Orahovici, na kulturno-turističkoj
manifestaciji «Orahovačko proljeće 2009“.
Gosp. Nemec – upoznaje članove sa prijedlogom Odluke o izravnom ugovaranju s ABUS
d.o.o. Zagreb nabave usluge koncertnog nastupa grupe „Hladno pivo“ u Orahovici, na kulturno-turističkoj
manifestaciji „Orahovačko proljeće 2009. godine“.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o nabavi izravnim ugovaranjem s ABUS d.o.o. Zagreb
koncertnog nastupa grupe HLADNO PIVO
u Orahovici za „Orahovačko proljeće 2009.“
I
S trgovačkim društvom ABUS d.o.o. Zagreb, Španjolska 1 izravno se ugovara nabava usluge male
vrijednosti, koncertnog nastupa grupe HLADNO PIVO u Orahovici na kulturno-turističkoj manifestaciji
„Orahovačko proljeće 2009.“ dana 05.06.2009. godine po cijeni od 50.000,00 kuna bez PDV-a odnosno
61.000,00 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi ABUS d.o.o. od 24.04.2009. godine koja je sastavni dio ove
Odluke.
Ad. 7.
Razmatranje Zamolbe Milana Šaleka iz Dolaca za osiguranje prilaza sa ceste LC 4078 do oranice u
njegovom vlasništvu
Gosp. Nemec – je članove upoznao s prijedlogom zamolbe Milana Šaleka iz Dolaca za
osiguranje prilaza sa ceste LC 4078 do oranice u njegovom vlasništvu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK
o načinu rješavanja zamolbe Milana
Šaleka iz Dolaca za osiguranje
prilaza sa ceste LC 4078 do oranice
u njegovom vlasništvu
I
Rješavajući zamolbu Milana Šaleka iz Dolaca 1 za osiguranje prilaza s ceste LC 4078 do oranice u
njegovom vlasništvu, a do koje je onemogućen prilaz zbog radova na izgradnji ceste Dolci – Karlovac
Feričanački, Gradsko poglavarstvo smatra da spomenuti problem treba riješiti isporukom (ugradnjom) 4 kom.
cijevi odgovarajućeg profila.
Ad. 8.
Razmatranje Zamolbe Ante Draženovića iz Dolaca za osiguranje prilaza sa ceste LC 4078 do oranice u
njegovom vlasništvu
Gosp. Nemec – nazočne upoznaje sa zamolbom Ante Draţenovića iz Dolaca za osiguranje
prilaza sa ceste LC 4078 do oranice u njegovom vlasništvu.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ZAKLJUČAK

o načinu rješavanja zamolbe Milana
Šaleka iz Dolaca za osiguranje
prilaza sa ceste LC 4078 do oranice
u njegovom vlasništvu
I
Rješavajući zamolbu Milana Šaleka iz Dolaca 1 za osiguranje prilaza s ceste LC 4078 do oranice u
njegovom vlasništvu, a do koje je onemogućen prilaz zbog radova na izgradnji ceste Dolci – Karlovac
Feričanački, Gradsko poglavarstvo smatra da spomenuti problem treba riješiti isporukom (ugradnjom) 4 kom.
cijevi odgovarajućeg profila.
Ad. 9.
Razmatranje prijedloga mjera Udruženja obrtnika Orahovica, Orahovica za olakšanje poslovanja
obrtnika u otežanim uvjetima rada
Gosp. Nemec – članove upoznaje sa prijedlogom mjera Udruţenja obrtnika Orahovica,
Orahovica za olakšanje poslovanja obrtnika u oteţanim uvjetima rada.
U raspravi su sudjelovali gosp. Lukić,gosp. Kršćanski, gosp. Ţuţak, gosp. Varga.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
Z A K LJ U Č A K
o primanju na znanje prijedloga mjera Udruženja obrtnika Orahovice
za olakšavanje poslovanja obrtnika u otežanim uvjetima rada
I
Gradsko poglavarstvo Grada Orahovice zahvaljuje Udruţenju obrtnika Orahovice na upućenom dopisu
vezanom za poslovanja obrtnika u uvjetima gospodarske krize i prijedlogu mjera za njezino prevladavanje .
Ad. 10.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Idejnog rješenja modernizacije ulice S.
Radića u Orahovici
Gosp. Ţuţak – je članove Poglavarstva upoznao s prijedlogom Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude za izradu Idejnog rješenja modernizacije ulice S. Radića u Orahovici.
Nakon provedenog glasovanja donosi se sa 4 glasa „ZA“ i 1 glasom „suzdrţan“.
ODLUKA
o odabiru najpovoljnije ponude
za izradu Idejnog rješenja modernizacije ulice S. Radića u Orahovici
Ad. 11.
Donošenje Odluke o izravnom ugovaranju s firmom KLESARSKA ZANATSKA RADNJA, vl. Andrije
Tekavčića, Našice nabave radova izrade i ugradnje kamene ploće na zidu pored mosta na rijeci Vučici u
centru Grada Orahovice
Gosp. Nemec – upoznaje nazočne sa donošenjem Odluke o izravnom ugovaranju s firmom
KLESARSKA ZANATSKA RADNJA, v. Andrije Tekavčića, Našice nabave radova izrade i ugradnje kamene
ploće na zidu pored mosta na rijeci Vučici u centru Grada Orahovice.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o nabavi izravnim ugovaranjem s KLESARSKA ZANATSKA RADNJA
vl. Andrije Tekavčića iz Našica izrade i ugradnje kamene ploče
I
S KLESARSKA ZANATSKA RADNJA vlasnika Andrije Tekavčića iz našica, B. Radića 101 izravno se
ugovara nabava radova male vrijednosti, izrade i ugradnje kamene ploče na zidu pored mosta na rijeci Vučici u

centru grada Orahovice po cijeni od 2.830,00 kuna bez PDV-a odnosno 3.452,60 kuna s PDV-om, a sve prema
ponudi KLESARSKE ZANATSKE RADNJE od 28.04.2009. godine koja je sastavni dio ove Odluke.
Ad. 12.
Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave izgradnje potpornog zida od lomljenog kamena oko
vodenice u Centralnom parku u Orahovici
Gosp. Nemec – upoznaje članove s prijedlogom Odluke o početku postupka javne nabave
izgradnje potpornog zida od lomljenog kamena oko vodenice u Centralnom parku u Orahovici.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti,
izgradnje potpornog zida od lomljenog kamena oko vodenice
u Središnjem parku u Orahovici u dužini od 46 metara
Ad. 13.
Donošenje Zaključka o isplati pomoći Emici Parašilovac za smrtni slučaj užeg člana obitelji
Gosp. Nemec – članove upoznaje sa prijedlogom Zaključka o isplati pomoći Emici
Parašilovac za smrtni slučaj uţeg člana obitelji.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
Z A K LJ U Č A K
o isplati pomoći Emici Parašilovac
za smrtni slučaj užeg člana obitelji

I
Emici Parašilovac, zaposlenici u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice, za smrtni slučaj
uţeg člana obitelji (majke), iz Proračuna Grada Orahovice za 2009.godinu isplatit će se ukupni bruto iznos od
13.730.,84 kn (neto 8.992,34 kn) i to: Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B01, Program P0100, Aktivnost
A100001, Pozicija R020, Konto 31215 – Naknade za bolest invalidnost i smrtni slučaj.
Ad. 14.
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta kčbr. 38, k.o. ŠumeĎe, veličine 1.626 m 2 u
vlasništvu Grada Orahovice
Gosp. Nemec – je članove upoznao s prijedlogom Odluke o raspisivanju natječaja za
prodaju zemljišta kčbr. 38, k.o. ŠumeĎe, veličine 1.626 m2 u vlasništvu Grada Orahovice.
U raspravi su sudjelovali gosp. Lukić, gosp. Dujmić, gosp. Kršćanski, gosp. Varga, gosp.
Ţuţak.
Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi
ODLUKA
o prodaji i raspisivanju natječaja za prodaju
kat. čbr. 38 k.o. ŠumeĎe u vlasništvu grada Orahovice
I
Prodaje se i raspisuje se natječaj za prodaju zemljišta kat. čbr. 38 površine 1626 m2 (452 čhv) uknjiţene u
zk. ul. 146 k.o. ŠumeĎe u vlasništvu grada Orahovice, u zatečenom stanju.
Ad. 15.
Pitanja i prijedlozi
Kako pitanja i prijedloga nije bilo sjednica je završila u 14,10 sati.
NAPOMENA: Tonski zapis sa sjednice prilog je ovom zapisniku radi
eventualne provjere istinitosti navoda iz ovog zapisnika.

Orahovica, 28. travnja 2009. godine.
ZAPISNIČAR:
Renata Radočaj

PREDSJEDNIK:
Josip Nemec

