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  REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OREHOVICA 

 

Čakovečka 9, 40322 Orehovica 

MB 2542587  OIB 99677841113 

tel.  040/635-275; fax: 040/636-039 

e-mail: opcina-orehovica@ck.t-com.hr 

Internet adresa: www.orehovica.hr 

 

Klasa: 021-05/15-01/10 

Urbroj: 2109/22-02-15-11 

Orehovica, 22.12.2015. godine 

 

Z A P I S N I K 
 

sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, održane 22.12.2015. godine u Društvenom domu u 

Vulariji s početkom u 18.00 sati.  

 

 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica Branko Sušec  pozivom klasa: 021-

05/15-01/10, urbroj: 2109/22-01-15-01 od  17.12.2015. godine. 

 

 Nazočni vijećnici:  Marko Balog, Erika Baranašić, Nikola Bukal, Franjo Gajnik, Zvonko Hajdinjak, 

Tamara Hrelja, Silvo Kozjak,  Mato Kalanjoš, Zlatko Orsag, Viktor Pintarić i Branko Sušec. Sjednici 

prisustvuje Općinski načelnik Franjo Bukal, zamjenik općinskog načelnika  Željko Martinec, zamjenik 

općinskog načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine Nedeljko Marić, predsjednik VMO 

Orehovica Renato Plaftak te predsjednik VMO Vularija Dragutin Klobučarić. Osim vijećnika sjednici su 

nazočile službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica Mirjana Sečan u svojstvu zapisničara, te 

Renata Božek. Sjednicu je pratila novinarka radija Studio M. 

Sjednicu je otvorio predsjedavajući Branko Sušec pozdravom svima nazočnima. Utvrdio je da sjednici 

prisustvuje 11 od 14 vijećnika, da postoji kvorum i da su sve odluke donijete na ovoj sjednici pravovaljane.  

Prisutne je pozdravio predsjednik VMO Vularija Dragutin Klobučarić i poželio im dobrodošlicu u 

novom ambijentu Društvenog doma u Vulariji, pri čemu je izrazio svoje zadovoljstvo obavljenim radovima. 

 Predsjedavajući je otvorio aktualni sat u trajanju od 45 minuta.  

 U aktualnom satu općinski načelnik je ispričao direktoricu GKP Čakoma d.o.o. Snježanu Tkalčec 

Avirović čije je prisustvovanje najavljeno za aktualni sat. Umjesto direktorice, Franjo Bukal prisutnima je 

obrazložio zakonsku osnovu po kojoj je Općina Orehovica obavezna uvesti smeđe kante za zbrinjavanje 

biorazgradivog otpada, uz korekciju cijene. Zakonska je obveza kante uvesti do 2018. godine. Na prošloj 

sjednici načelnik je izvjestio da će od 01.01.2016. godine cijena odvoza porasti za 0,73 kuna, odnosno sa 

56,78 na 57,50 kn radi promjene unutarnje strukture cijene usluge. GKP Čakom d.o.o. je dopisom od 

21.12.2015. godine predložio provedbu ankete o spremnosti stanovništva na prihvat smeđe kante, s obzirom 

da se radi o ruralnom području. GKP Čakom d.o.o. trenutno situaciju može uspoređivati sa onom u Općini 

Mala Subotica gdje su smeđe kante uvedene početkom godine, ali prikupljanje biorazgradivog otpada ne 

pokazuje očekivane rezultate, te stoga navedenoj općini prijete novčane kazne. Prije negoli se u Općini 

Orehovica uvedu smeđe kante potrebno je informirati građane koje uvjete mora zadovoljavati kompostište 

koje mogu koristiti umjesto smeđe kante. Svaka kanta, i smeđa i crna, biti će čipirana, vagati će se pri odvozu, 

a isti će se obavljati 4 x mjesečno (2 puta crna i 2 puta smeđa, ili kombinacije uz doplatu). Drugi način 

zbrinjavanja biorazgradivog otpada su vreće čija cijena iznosi 10,00 kuna, a ukoliko se zaduži smeđa kanta 

ukupni mjesečni odvoz u usporedbi sa današnjim cijenom se povećava tek za 3,75 kuna. Branko Sušec rekao 

je da se ne radi o visokoj cijeni s obzirom na količinu smeća u šumarcima. Franjo Bukal rekao je nadalje sa su 

iz Romskog naselja već prije povučene sve kante zbog velikog dugovanja za uslugu odvoza i zbrinjavanja 

otpada. Zbog toga se u okolišu nalazi sve više nezakonito odbačenog otpada, a sumnja da se neki pojedinci 

čak i bave nelegalnim odvozom otpada iz naselja u šume. 18.12.2015. godine radnici na radu za opće dobro 

samo su na jednoj lokaciji prikupili 1.840 kg otpada koje je komunalni radnik svojim vozilom odvezao na 

deponiju Čakoma gdje je otpad besplatno zbrinut.        

 
 U aktualnom satu pitanja više nije bilo, te je isti završen u 18.21.  
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Predsjedavajući je prisutnima predložio dnevni red koji su vijećnici primili uz poziv za sjednicu.  

 

D N E V N I  R E D 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, 

2. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu, 

3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 

2015. godinu, 

4. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 

2015. godinu, 

5. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama  Programa financiranja javnih potreba u kulturi i športu za 

2015. godinu, 

6. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i 

socijalnih usluga građana i kućanstava u 2015. godini, 

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Orehovica za 2015. godinu, 

8. Donošenje Odluke o uvjetima i kriterijima korištenja prostora u objektima u vlasništvu Općine Orehovica, 

9. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti za zimsko održavanje prometnica na području 

Općine Orehovica, 

10. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i 

zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja Općine Orehovica, 

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Orehovica, 

12. Donošenje Odluke o namjeri pristupanja Općine Orehovica Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju 

pod nazivom „Regija Mura EGTS“ 

13. Donošenje Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Orehovica za 2016. 

godinu, 

14.    Donošenje i usvajanje  

a) Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Orehovica za 2015. godinu, 

b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Orehovica za 2016. godinu, 

c) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Orehovica za razdoblje od 2016. 

do 2019. godine  

15. Izvješća  

a. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 24.08.2015. do 17.12.2015. godine  

b. Stanje sigurnosti za studeni 2015. godine 

16. Različito 

a. Dodjela priznanja vatrogascima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vularija 

 

 Predsjedavajući je dao na glasovanje dnevni red kojeg su vijećnici zaprimili uz poziv na sjednicu.   

 Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 

 

Ad.1.  Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica 

 

 Predsjedavajući je prisutne pozvao na raspravu glede zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća 

održane 01.12.2015.  godine. 

 Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad.2. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu 

 

 Prijedlog odluke podnio je općinski načelnik Franjo Bukal. 

 Prihodi poslovanja smanjeni su sa 7.292.670,00 kn na 4.873.755,84 kn, prihodi od prodaje 

nefinancijske imovine sa 100.000,00 kn na 0,00 kn. Rashodi poslovanja smanjeni su sa 3.051.957,00 kn na 

2.456.058,00 kn, do su rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni sa 3.857.713,00 kn na 2.033.609,00 

kuna. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova smanjeni su sa 483.000,00 na 232.000,00 kuna. Ukupno 

gledajuće proračun je izmjenama i dopunama smanjen za 2.671.003,00 kune. 

 Franjo Bukal rekao je da brojevi pokazuju da je proračun realno planiran. Nije se moglo utjecati na 

prihode za realizaciju projekta odvodnje oborinskih voda jer nije raspisan natječaj Ministarstva regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije, kao ni na prihode od sukcesije. Završen je najveći ovogodišnji projekt – 

rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Vulariji, kao i uređenje staze i pročelja ograde na groblju u 
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Orehovici. U prvotnom proračunu nije planirana investicija zamjene krovišta i fasade na objektu NK 

Budućnosti u Podbrestu, ali je Općina aplicirala navedeni projekt Ministarstva gospodarstva na natječaj 

energetske učinkovitosti. Projekt je pri kraju. Ove se godine najviše ulagalo u objekte. Franjo Bukal rekao je 

da je proračun za 2015. godine bio i razvojni i socijalni. Do 18.12.2015. godine isplaćena su sva planirana 

sredstva za udruge, osim za vatrogasce kojima će se ista isplatiti 28.12.2015. godine. Za socijalna davanja 

utrošeno je 136.000,00 kn, a za stipendije i vrtiće 250.000,00 kn. Općina je također sufinancirala edukaciju za 

sigurnu primjenu pesticida, te svoj udio sufinanciranja platila u 100%-tnom iznosu, a očekuje se da 

Međimurska županija pokrije 50% utrošenih sredstava. Od iznenađujućih situacija za općinski proračun u ovoj 

godini Franjo Bukal spomenuo je slučaj povrata poreza, budući da je prihodovano cca 1.130.00,00 kn, a za 

povrat poreza je vraćeno 529.000,00 kn. Načelnik je nadalje zahvalio Ministarstvu kulture, Ministarstvu 

graditeljstva, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvu gospodarstva, kao i 

Međimurskoj županiji za potporu koju su osigurali za kapitalne projekte u 2015. godini.   

 Daljnje rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu na 

glasovanje. 

Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu došlo je do izmjena i dopuna u Programu 

održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu: 

Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Orehovica u 2015 godini obuhvaća: 

 

I. Održavanje groblja – Orehovica i Podbrest 

Za ove radove sredstva se osiguravaju iz grobne naknade,  i ostalih prihoda od groblja  za: 

 Odvoz komunalnog otpada sa groblja Orehovica i Podbrest 28.000,00 kn, 

 Rušenje i preseljenje 3 grobna mjesta 14.250,00 kn. 

Odvoz otpada klasičnim kontejnerom za II. zonu  iznosi 355,93 kn (groblje Orehovica), a za IIII 

zonu (Groblje Podbrest) 405,00 kuna, zbrinjavanje komunalnog i miješanog otpada na odlagalištu 

Totovec po toni iznos i 403,75 kn. naknada JLS na čijem se području nalazi građevina namjenjena 

za zbrinjavanje otpada – Odlagalište Totovec po toni 121,12 kn, investicije u zaštitu okoliša po 

toni 120,31 kn, usluga prijevoza lampaša po satu 200,00 kuna, te preuzimanje i otprema plastike 

(lampaši) po kilogramu 0,35 kn. 

Dinamika odvoza podređena je potrebama i napunjenosti posuda za otpad. 

 

II. Održavanje javnih površina, čišćenje snijega, održavanje deponije smeća i javne rasvjete 

Za ove radove sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade,  i ostalih prihoda iz proračuna 

Općine Orehovica kako slijedi: 

 

Opis poslova Iznos (kn) Izvor financiranja 

1. Čišćenje snijega 73.650,00 Komunalna naknada 

2. Košnja trave na bivšim deponijama 

smeća 
6.545,00 

Komunalna naknada, ostali prihodi 

općinskoga proračuna 

3. Uređenje javne površine oko spomenika 

branitelju u Podbrestu 
18.600,00 

Komunalna naknada, ostali prihodi 

općinskoga proračuna 

4. Uređenje javne površine uz Društveni 

dom u Orehovici 
19.472,00 

Komunalna naknada, ostali prihodi 

općinskoga proračuna 

4. Uređenje javne površine – romsko 

naselje 
11.047,00 

Komunalna naknada, ostali prihodi 

općinskoga proračuna 

4. Održavanje javne rasvjete 7.500,00 
Komunalna naknada, ostali prihodi 

općinskoga proračuna 

1. 5. Održavanje postrojenja i opreme – 

strojevi za uređenje javnih površina 
57.584,00 

Komunalna naknada i ostali prihodi iz 

općinskoga proračuna 

6. Hortikulturno uređenje naselja 4.855,00 
Komunalna naknada, ostali prihodi 

općinskoga proračuna 
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Usluga čišćenja snijega u zimskom periodu planirana je u iznosu od 73.650,00 kuna, a temelji se na 

procijenjenoj prosječnoj količini padalina u zimskom periodu i na cijenama kako slijedi: 

Red. 

br. 

VRSTA VOZILA ILI STROJA 

(sa vozačem ili strojarem) 

Cijena za 1 (jedan) sat  

efektivnog rada Kn 

1. Radno vozilo – UNIMOG U600 + ralica 370,00 kn + PDV/ 1 h 

2. Radno vozilo – UNIMOG U600 + ralica + rasipač 400,00 kn + PDV/ 1 h 

3. Radni stroj TRAKTOR FENDT 306 + utovarivač 2m3 320,00 kn + PDV/ 1h  

4. Radno vozilo UNIMOG U600 + rasipač 90,00 kn + PDV/ 1 km 

 

 

 Daljnje rasprave nije bilo.  

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu na glasovanje. 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2015. 

godinu prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu 

  

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

  Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu došlo je do izmjena i dopuna Programa 

gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu: 

 

1.NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE 

 

1.1 Javna rasvjeta  

UKUPNO : 90.525,00 kn 

Izvor financiranja: komunalni doprinos i kapitalne pomoći iz državnoga proračuna – Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost 

 

1.2 Uređenje groblja 

Uređenje groblja Orehovica 232.050,00 kn 

UKUPNO : 232.050,00 kn 

Izvori financiranja: grobna naknada, ostali prihodi od groblja, komunalna naknada,  Ministarstvo graditeljstva, 

te ostali prihodi proračuna Općine Orehovica. 

 

2. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 

Gradnja komunalnih vodnih građevina 2015. godini nije planirana. 

 

3. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2015. godini nije planirana. 

 

  Rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu na glasovanje. 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015. 

godinu prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama  Programa financiranja javnih potreba u kulturi i 

športu za 2015. godinu 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu došlo je do izmjena i dopuna Programa 

financiranja javnih potreba u kulturi i športu za 2015. godinu: 
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Udruga Plan 2015. 
Izmjene i dopune 

plana 

Vjerske zajednice – vitraji u Crkvi  Blažene Djevice 

Marije Kraljice u Podbrestu 
42.787,00 15.800,00 

JVP Čakovec 15.500,00 12.750,00 

Tekuće pomoći gradskim proračunima-sredstva od 

dodatnog udjela u porezu na dohodak za JVP 
22.000,00 13.471,00 

Dobrovoljna vatrogasna društva – redovno financiranje 53.000,00 52.308,00 

Udruga za zaštitu potrošača Međimurski potrošač 2.685,00 2.685,00 

Zrinska garda 1.500,00 2.000,00 

Orehovica Wireless 2.000,00 2.000,00 

Udruga žena "Brest" Podbrest 2.000,00 2.000,00 

Kulturno-umjetnička društva 7.000,00 0,00 

Klub umirovljenika Orehovica 2.000,00 2.000,00 

Sportska društva 24.000,00 17.500,00 

Zaklade (Katruža, Vinko Žganec i dr.) 5.370,00 5.370,00 

Vijeće za prevenciju 2.000,00 1.000,00 

Vijeće romske nacionalne manjine 2.500,00 7.000,00 

Udruga Europski Romi  1.000,00 1.000,00 

Udruga romska budućnost u Europi 1.000,00 1.000,00 

Udruga UZOR 1.000,00 500,00 

UKUPNO 187.342,00 138.384,00 

 

  Rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama  Programa financiranja javnih 

potreba u kulturi i športu za 2015. godinu na glasovanje. 

Odluka o I. izmjenama i dopunama  Programa financiranja javnih potreba u kulturi i športu za 2015. 

godinu prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih 

pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2015. godini 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.   

 Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu došlo je do izmjena i dopuna Odluke o 

sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2015. godini: 

Korisnici pomoći i usluga Plan 2015. 
Izmjene i dopune 

plana 

Građanima i kućanstvima (dječji vrtići) 250.000,00 250.000,00 

Tekuća donacija – drva za ogrjev 130.000,00 117.825,00 

Predškola 14.000,00 13.890,00 

Prehrana učenika slab. socijalnog statusa 7.000,00 7.650,00 

Donacije na osnovu zamolbi i sl 22.000,00 10.000,00 

Crveni križ 7.400,00 7.122,00 

Donacije na temelju socijalnog statusa-pomoć za 

stanovanje 
5.000,00 10.500,00 
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Stipendije 35.800,00 26.900,00 

Sufinanciranje troškova nabave udžbenika 10.000,00 0,00 

Sufinanciranje cijene prijevoza – osnovna škola 10.000,00 9.103,00 

Sufinanciranje rada osobnih asistenata 0,00 2.058,00 

UKUPNO 491.200,00 455.048,00 

 

 Rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o sredstvima za 

ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2015. godini na glasovanje. 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih 

usluga građana i kućanstava u 2015. godini prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava naknade za 

ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Orehovica za 2015. godinu 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.   

 Sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu došlo je do izmjena i dopuna Programa 

korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Orehovica 

za 2015. godinu: 

 Prihodi u visini 30% prikupljenih sredstava naknade planiran je u Proračunu Općine Orehovica za 

2015. godinu, u ukupnom iznosu od 82.000,00 kuna, a utrošiti će se kako slijedi: 

 

Rbr Opis poslova Iznos sredstava 

1. Geodetsko-katastarske usluge – izmjere cesta 82.000,00 

 UKUPNO 82.000,00 

 

 Rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava 

naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Orehovica za 2015. godinu 

 na glasovanje. 

 Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Orehovica za 2015. godinu prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.8. Donošenje Odluke o uvjetima i kriterijima korištenja prostora u objektima u vlasništvu Općine 

Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Sukladno članku 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Općinsko vijeće Općine 

Orehovica dužno je donijeti odluku kojim će propisati način korištenja nekretnina u vlasništvu Općine, a isto 

može samo na osnovu javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni, ako zakonom nije drugačije 

određeno. Nadalje, Uredba Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, propisuje da se uredba odnosi 

i na slučajeve kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama. 

Većinu općinskih objekata koriste upravo udruge. Također, prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti 

i izborne promidžbe, ni političkim se strankama ne dopušta besplatno korištenje općinskih prostora za 

sastanke. U prijedlogu odluku popisani su objekti koji se mogu dati na korištenje, te su predloženi i načini 

korištenja koji se mogu svrstati u dvije osnovne skupine: povremeni i godišnji. Branko Sušec rekao je da bi za 

upravljanje svim objektima bilo dobro imati domara koji će pratiti stanje objekata i trošila. Franjo Bukal rekao 

je da je potrebno urediti pitanje potrošnje energenata, odnosno hoće li se naplatiti u cijeni korištenja ili pak 

zasebno po očitanom brojilu, a da Općina ne može imati domara, s obzirom na općinske prihode. Tamara 

Hrelja i Zlatko Orsag rekli su da bi tada trebalo razlikovati zimsku od ljetne potrošnje. Branko Sušec dodao je 

da bi trebalo najprije definirati potrebe potencijalnih klijenata. 

 S obzirom na navedeno prisutni su se složili da ovaj prijedlog odluke bude razmotren kao prvo čitanje, 

a da se konačni prijedlog podnese Općinskom vijeću na sljedećoj sjednici.  
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Ad.9.  Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti za zimsko održavanje prometnica na 

području Općine Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Općinski načelnik Općine Orehovica uputio je dana 06.11.2015. godine poziv na sudjelovanje u 

ograničenom prikupljanju ponuda za povjeravanje komunalne djelatnosti o zimskog održavanja nerazvrstanih 

cesta na području Općine Orehovica  sljedećim potencijalnim ponuditeljima: 

2. Eko usluge Ivan Vurušić, Poljska 2, 40322 Orehovica  

3. Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, 40000 Čakovec 

4. Pavlic-asfalt-beton, Školska bb, 40324 Goričan 

Rok za dostavu ponuda bio je 18.11.2015. u 10.00 sati. U roku za dostavu ponuda pristigle su 2 ponude 

sljedećih ponuditelja: 

 

CIJENA Tegra d.o.o. Eko usluge I. Vurušić 

Jedinična cijena ponude bez PDVa (kn) 3.110,00 1.495,00 

 

Obje ponude izrađene su u skladu sa dokumentacijom za nadmetanje. Temeljem provedenog nadmetanja 

utvrđeno je da je Eko usluge Ivan Vurušić, Poljska 2, 40322 Orehovica, dostavio ponudu sa najnižom 

jediničnom cijenom te je dokazao sve uvjete sposobnosti iz poziva na nadmetanje, čime su se stekli uvjeti za 

predlaganje Općinskom vijeću donošenje odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti  zimskog 

održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Orehovica sa ponuditeljem Eko usluge Ivan Vurušić, 

Poljska 2, 40322 Orehovica. 

 

 Rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog  Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti za zimsko održavanje 

prometnica na području Općine Orehovica na glasovanje. 

 Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti za zimsko održavanje prometnica na području Općine 

Orehovica prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.10. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i 

zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja Općine Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

  

 Općinsko vijeće 03.09.2014. godine donijelo je Plan davanja koncesija u 2015. godini prema kojem je 

predviđeno davanje koncesije za komunalnu djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, 

sabirnih i crnih jama na području Općine Orehovica. Općinski načelnik Općine Orehovica objavio je 

05.11.2015. godine u EOJN Republike Hrvatske obavijest o davanju koncesije za komunalnu djelatnost 

crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Orehovica (pod 

brojem 2015/S 01K-0034919). Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda pri čemu je cijena odvoza 

činila 90% bodova, a ponuđena koncesijska naknada 10% ukupne cijene. Rok za dostavu ponuda bio je 

07.12.2015. godine u 10.00 sati. U roku za dostavu ponuda pristigla je jedna  ponuda ponuđača obrta Eko 

usluge Ivan Vurušić  koja je ocijenjena valjanom.  Ponuditelj obrt Eko usluge Ivan Vurušić  prema kriterijima 

za ocjenu ponude ostvario je ukupno 100 od mogućih 100 bodova. Ponudio je koncesijsku naknadu od 

10.000,00 kn te cijenu odvoza od 38,50 kn bez PDVa. S obzirom da je ponuditelj obrt Eko usluge Ivan 

Vurušić  dostavio ponudu sa ekonomski najpovoljnijom ponudom  te je dokazao sve uvjete sposbnosti iz 

poziva na nadmetanje predlaže se Općinskom vijeću donošenje odluke o davanju koncesije za komunalnu 

djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine 

Orehovica obrtu Eko usluge Ivan Vurušić. 

 Rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti 

crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja Općine Orehovica na 

glasovanje. 

 Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja 

fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja Općine Orehovica prihvaćena je jednoglasno. 
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Ad.11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine 

Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Sukladno Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Orehovica za 2016. godinu 

potrebno je izmijeniti jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine koji se namjenski troši za 

gradnju objekata komunalne infrastrukture. S obzirom na predviđene investicije na mjesnim grobljima 

potrebno je povećati udio komunalnog doprinosa za navedene investicije, a shodno tome smanjiti ostale. 

Dosadašnji koeficijenti su utvrđeni na sljedeći način: 

ZONA 
Javne 

površine 

Nerazvrstane 

ceste 
Groblje 

Javna 

rasvjeta 

A. Stambene i poslovne građevine     

I. zona 4,00 kn 10,00 kn 2,00 kn 4,00 kn 

II. zona 2,00 kn 5,00 kn 1,00 kn 2,00 kn 

B. Gospodarske i pomoćne građevine 0,80 kn 2,00 kn 0,40 kn 0,80 kn 

C. Otvorene građevine 1,00 kn 2,50 kn 0,50 kn 1,00 kn 

  

Novi koeficijenti utvrđuju se kako slijedi: 

ZONA 
Javne 

površine 

Nerazvrstane 

ceste 
Groblje 

Javna 

rasvjeta 

A. Stambene i poslovne građevine     

I. zona 2,00 10,00 6,00 2,00 

II. zona 1,00 5,00 3,00 1,00 

B. Gospodarske i pomoćne građevine  0,40 2,00 1,20 0,40 

Gospodarske i pomoćne građevine u 

postupku ozakonjenja za volumen do 

300,00 m3  

0,20 1,00 0,60 0,20 

Gospodarske i pomoćne građevine u 

postupku ozakonjenja za volumen iznad 

300,00 m3 

0,40 2,00 1,20 0,40 

C. Otvorene građevine 0,50 2,50 1,50 0,50 

 

 Rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

Općine Orehovica na glasovanje. 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Orehovica prihvaćena je 

jednoglasno. 

 

Ad. 12. Donošenje Odluke o namjeri pristupanja Općine Orehovica Europskoj grupaciji za teritorijalnu 

suradnju pod nazivom „Regija Mura EGTS“ 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 „Europska grupacija za teritorijalnu suradnju Regija Mura“ projekt je međimurskih općina koje se 

nalaze u LAGu Mura-Drava sa devet mađarskih općina udruženih u grupu Muramenti. Grupacija je 

registrirano trgovačko društvo sa sjedištem u Serdahelju u Republici Mađarskoj. O pristupanju navedenoj 

grupaciji odluku donosi Općinsko vijeće. Nakon donošenja odluke ista se upućuje Ministarstvu uprave i 

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na mišljenje, a zatim Vladi Republike Hrvatske na 

odobrenje pristupanja grupaciji. Glavna zadaća grupacije „Regija Mura EGTS“ je korištenje sredstava 

namijenjenih sufinanciranju od strane Europske unije putem Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog 

socijalnog fonda i Kohezijskog fonda ostvarivanjem projekata i programa osmišljenih u okvirima pogranične 

suradnje članica. Unutar LAGa Mura-Drava Općina Orehovica jedina nije pristupila navedenoj grupaciji. 

Učlanjenje u istu znači i obvezu sufinanciranja, odnosno plaćanja članarine koja iznosi 2,50 kn po stanovniku 

godišnje, odnosno ukupno 6.712,50 kn godišnje, koja će biti uglavljena u općinski proračun za 2017. godinu.. 

Rasprave nije bilo. 

   Predsjedavajući je dao prijedlog  Odluke o namjeri pristupanja Općine Orehovica Europskoj grupaciji 

za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Regija Mura EGTS“ na glasovanje. 

 Odluka o namjeri pristupanja Općine Orehovica Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod 

nazivom „Regija Mura EGTS“ prihvaćena je jednoglasno. 
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Ad.13. Donošenje Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Orehovica za 

2016. godinu 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Zakon o požaru („Narodne novine” broj 92/10) u članku 13. propisuje da jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite 

od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi 

unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana 

unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze. Godišnji provedbeni plan unapređenja 

zaštite od požara županije donosi se uz sudjelovanje nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice 

županije. Također, propisano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

najmanje jednom godišnje razmatraju izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe 

godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje. Izvješće o stanju zaštite od 

požara županije i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije 

dostavlja se Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu državne uprave za 

vatrogastvo. 

  Rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na području 

Općine Orehovica za 2016. godinu na glasovanje. 

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Orehovica za 2016. godinu 

prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad.14.   Donošenje i usvajanje 

a) Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Orehovica za 2015. godinu 

 

 Prijedlog Analize podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 

spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 

otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina Orehovica dužna je organizirati poslove uz svog 

samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje 

sustava civilne zaštite. Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/2015) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela  jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji 

plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.  Općina Orehovica ima izrađenu 

Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Plan zaštite i spašavanja i Plan 

civilne zaštite. Navedeni planski dokumenti ostaju na snazi do donošenja procjene rizika i od velikih nesreća 

i Plana djelovanja civilne zaštite u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 

broj 82/15) kao i važeći propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite. 

    

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE OREHOVICA 

 

I. Stožer zaštite i spašavanja općine Orehovica imenovan je Odlukom Općinskog vijeća na 2. sjednici 

održanoj 09.07.2013.godine, klasa: 021-05/13-01/06; urbroj: 2109/22-01-13-5, sukladno članku 5. 

Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 

40/08 i 44/08), na prijedlog Općinskog načelnika Općine Orehovica. Na 13. sjednici Općinskog vijeća 

Općine Orehovica održanoj 02. rujna 2015. godine Općinsko je vijeće donijelo odluku o stavljanju 

van snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Orehovica. Prema novom  

Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) izvršno tijelo jedinice lokalne 

samouprave (općinski načelnik) svojom odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, 

zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, 

upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav 

civilne zaštite jedinice lokalne samouprave. Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su 

imenovani članovi, po prijedlogu tih službi, od kojih se dio članova imenuje po dužnosti, i to: 

predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću, djelatnici temeljnih 

operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik područnog ureda Državne uprave, policijske postaje te 

predstavnik zdravstvenih ustanova. Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave 

rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo 

jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave obavlja administrativne i tehničke poslove 
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te osigurava uvjete za rad stožera civilne zaštite. S obzirom na navedene zakonske izmjene općinski je 

načelnik, po pribavljanju prijedloga službi čiji članovi moraju činiti Stožer civilne zaštite, imenovao 

08. prosinca 2015. godine novi Stožer civilne zaštite, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. U 

Stožer su imenovani: 

1. Željko Martinec, zamjenik Općinskog načelnika Općine Orehovica - načelnik Stožera civilne 

zaštite,  

2. Ferid Kašmo, predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, PU za zaštitu i spašavanje  

Čakovec - član 

3. Zlatko Orsag, predsjednik DVD Vularija - član 

4. Marinko Orsag, predstavnik Policijske uprave međimurske – član 

5. Vlatka Patarčec, predstavnica Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije – članica. 

II. Na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 18.08.2011. usvojena je odluka o preuzimanju dijela 

osnivačkih prava nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca prema kojoj je Općina 

Orehovica od Grada Čakovca preuzela 2,52 % osnivačkih prava u navedenoj ustanovi. 03. listopada 

2011. potpisan je Sporazum o osnivanju JVP Čakovec od strane slijedećih jedinica lokalne 

samouprave: Grad Čakovec, Prelog, Mursko Središće, te Općine Nedelišće, Mala Subotica, Sveti Juraj 

na Bregu, Podturen, Belica, Domašinec, Selnica, Šenkovec, Gornji Mihaljevec, Orehovica, 

Pribislavec, Strahoninec, Vratišinec i Dekanovec. Djelatnost Vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u 

provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine 

ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te 

obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama te servisiranje vatrogasnih aparata, 

održavanje vatrogasne tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva, usluge ispumpavanja vode, usluge 

prijevoza vode za domaćinstva te fizičke i pravne osobe.  

III. Općinsko vijeće na svojoj je 17. sjednici održanoj 22.12.2011. godine donijelo odluku o osnivanju 

postrojbe civilne zaštite Općine Orehovica. Postrojbu čini zapovjednik, zamjenik zapovjednika, 

bolničar i 55 obveznika. U svrhu popunjavanja postrojbe obavljen je preliminarni odabir obveznika sa 

popisa punoljetnih osoba Općine Orehovica koji je na naslov Općine dostavila Policijska uprava 

međimurska. Popis je 04.09.2012. upućen Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje uz zahtjev za 

popunu i raspoređivanje postrojbe civilne zaštite. 03.07.2013.  godine PUZS Čakovec dostavio je 

raspored vojnih obveznika u postrojbu civilne zaštite.  

IV. 10.10.2014. godine održana je predsmotra postrojbe Civilne zaštite u prostorima Doma kulture  u 

 Podbrestu. Nakon smotre izvršen je odabir, a popis osoba koje nisu uključene u postrojbu 

 vraćen je Ministarstvu obrane kako bi se status istih označio kao neraspoređen. Sa Procjenom 

 ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 

 nesreća Općine Orehovica i Planom civilne zaštite članov postrojbe, članove Stožera, članove 

 Općinskog vijeća i članove pozvanih institucija i udruga upoznao je Franjo Logožar, član  radne 

 skupine za izradu i ažuriranje dokumenata zaštite i spašavanja Općine Orehovica.   Obuka 

 postrojbe Civilne zaštite planirana za 2015. godinu nije se održala. 

V. 2014. godine, temeljem zakonskih izmjena veznih uz zaštitu i spašavanje, pokrenut je postupak izrade 

nove procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja. Izradu navedene dokumentacije provela je 

radna skupina koju je imenovao općinski načelnik u sastavu Zlatko Orsag, Željko Martinec i Franjo 

Logožar, ovlaštenik iz područja zaštite i spašavanja. Radna je skupina  proučila Pravilnik o 

metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14 i 67/14) i druge 

mjerodavne propise,sukladno čl. 50. Pravilnika obavila ažuriranje predmetnih dokumenata u 

potrebitom obimu, te općinskom načelniku podnjela pismena na uredovanje. Na Procjenu ugroženosti 

je Državna uprava za zaštitu i spašavanje, PU Čakovec, svojim aktom od 31.10 2014. godine, klasa: 

810-03/14-03/10, urbroj : 543-03-01-14-2 dala suglasnost. Općinsko vijeće Općine Orehovica usvojilo 

je navedene dokumente na 9. sjednici održanoj 2. prosinca 2014. godine. 

VI. Na području općine djeluju tri Dobrovoljna vatrogasna društva Orehovica, Podbrest i Vularija koje 

broje ukupno 120 članova.  

Od 01.01.2012. vatrogasnu djelatnost preuzela je JVP Čakovec iz točke 2. ove Analize, te je ono 

postalo središnje društvo. S obzirom na potpisani Sporazum iz točke 2. ove Analize, Općina Orehovica 

pristupila je izradi nove Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od 

požara i tehnoloških eksplozija. Procjenu i Plan usvojilo je Općinsko vijeće na usvajanje na 17. sjednici 

22.12.2011. godini. 

VII. Društva su solidno opremljena i dobro osposobljena za provođenje najsloženijih zadaća zaštite 

i spašavanja u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. 

U 2015. godini nabavljena je oprema za postrojbu civilne zaštite u vrijednosti od 6.657,50 kn, koja je 

predana dobrovoljnim vatrogasnim društvima. 
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VIII. DVD-a su glavna interventna snaga za zaštitu i spašavanje koje će moći obaviti sve zadaće uz 

pomoć pripadnika civilne zaštite, ekipa Crvenog križa i redovnih službi. DVD-a djeluju u Vatrogasnoj 

zajednici Belica - Mala Subotica - Orehovica  i Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije. 

IX. 23.06.2014. godine općinski načelnik Općine Orehovica donio je odluku o određivanju operativnih 

snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine 

Orehovica. Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, a pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju 

za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica 

katastrofa i velikih nesreća na području Općine Orehovica. Operativne snage dužne su u obavljanju 

redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti 

nastanka katastrofe i velike nesreće, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada 

je proglašena katastrofa. Operativnim snagama rukovodi i koordinira načelnik općine uz stručnu 

pomoć Stožera zaštite i spašavanja Općine Orehovica. 

 Operativne snage zaštite i spašavanja na području Općine Orehovica koje će sudjelovati u 

 akcijama zaštite i spašavanja na području Općine Orehovica su: 

1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Orehovica, 

2. Postrojba civilne zaštite Općine Orehovica, 

3. DVD-a Orehovica. 

Pravne i fizičke osobe koje će radi nekog od interesa zaštite stanovništva, materijalnih i  kulturnih 

dobara Općine Orehovica dobiti zadaću su: 

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Orehovica 

2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Podbrest 

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vularija 

4. OŠ Orehovica, Zrinskih 40, Orehovica 

5. Dom za psihički bolesne odrasle osobe, A. Šenoe 2, Orehovica 

6. odbori za prihvat pomoći iz Plana zaštite i spašavanja 

7. Nogometni klub Croatia Orehovica 

8. Nogometni klub Budućnost Podbrest 

9. streljačka sekcija Lovačkog društva Prepelica Mala Subotica, 

10. Obrtnička radnja Klesarstvo Kovač, Zrinskih 10, Orehovica 

11. Zajednički autoprijevoznički obrt Mišić, S. Vojvode 23, Podbrest 

12. Zidar-fasader Čurin Josip, Kalnička 20, Podbrest 

13. Zidarsko fasadersko radnja Ivan Višnjić, Marka Kovača 40 

14. Zidar fasader Miljenko Čukac, V. Nazora 68, Podbrest 

15. Autoprijevoznik Zlatko Mišić, Dravska 14, Podbrest 

16. Tesarski obrt Mario Vurušić, A.G. Matoša 36, Orehovica 

17. Tesarski obrt Franjo Branović, Dr. Lj. Gaja 14, Orehovica 

18. Kovačka radionica Metal-Matjašec, Dravska 3, Podbrest 

19. OPG Ivan Vurušić, Poljska 2, Orehovica 

20. OPG Stjepan Horvat, Nikole Tesle 3, Orehovica 

21. OPG Josip Martinec, Marka Kovača 35, Podbrest 

22. OPG Zlatko Martinec, Marka Kovača 35, Podbrest 

23. OPG Zlatko Orsag, Prvomajska 34, Vularija 

24. OPG Slavko Patarčec, Prvomajska 56a, Vularija. 

 

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću djeluju 

sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Orehovica. Pozivaju 

se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te 

uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. To su: 

 

- Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije, 

- Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, 

- Dom zdravlja Međimurske županije, 

- Veterinarska stanica Čakovec 

- Hrvatske vode VGO za Muru i Gornju Dravu,VGI Čakovec 

- MUP, Policijska postaja Čakovec, 

- DUZS, Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec 

- Bioinstitut d.o.o Čakovec, 

- Centar za socijalnu skrb Čakovec, J. Gotovca 9., Čakovec, 
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- Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, Kralja Tomislava 29, Čakovec, 

- Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Čakovec, 

- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Žrtava fašizma 1, Čakovec, 

- Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, Čakovec, 

- Međimurje plin d.o.o., Obrtnička 4,  Čakovec, 

- Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Mihovljanska 70, Čakovec, 

- Hrvatske šume – Uprava šuma podružnica Koprivnica, Šumarija Čakovec, Dr.A.Starčevića 57., 

Čakovec, 

- Poljoprivredna savjetodavna služba Čakovec, Zrinsko – Frankopanska 9/III, Čakovec, 

- Savjetodavna poljoprivredna služba Međimurske županije. 

 

X. U katastrofama i velikim nesrećama načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i 

spašavanja. 

XI. Zdravstvenu zaštitu u slučaju nesreće ili katastrofe provoditi će svi djelatnici Doma   zdravlja 

Orehovica. 

XII. Od prostora većih smještajnih kapaciteta za smještaj životinja i stvari u slučaju potrebe mogu 

se koristiti: skladište PZ Čakovec, dvorana u ulici J. Slavenskog kod groblja u Orehovici (vlasništvo 

Dijane Štefičar), dvorana ugostiteljskog objekta u ulici A.G.Matoša u Orehovici (vlasništvo Ivana 

Mađarić). Za smještaj ljudi u slučaju potrebe mogu se koristiti: Dvorana Doma kulture u Orehovici, 

Sportsko-vatrogasni objekt u Orehovici, prostor bivše OŠ Orehovica, Dom kulture u Podbrestu, 

Društveni dom u Vulariji. 

XIII. Poslove crvenog križa obavlja Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, koje djeluje i kao 

Županijsko društvo. U slučaju većih nesreća i katastrofa osnovat će se ekipe prve pomoći, organizirat 

dobrovoljno davanje krvi, dijeliti pomoć ugroženima i slično. 

XIV. Od ostalih udruga koje se aktivno mogu uključiti u zaštitu i spašavanje su:  Lovačko društvo 

„Prepelica“ Mala Subotica, Ribičko društvo ŠRD „Diver“ Podbrest- Sveti Križ,  sva športska društva 

NK „Budućnost“ Podbrest, NK „Croatia“ Orehovica, STK Orehovica, OK „Mladost“ Vularija, 

Malonogometni klub Vularija, Sport za sve, KUD Fijolica. Svi pripadnici navedenih društava mogu 

provoditi zadaće zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju potrebe, a pod 

zapovjedništvom Zapovjednika DVD-a i ekipa civilne zaštite. 

XV. Posebna briga se vodi o zaštiti djece, a istovremeno djeca se mogu vrlo aktivno uključiti u 

provođenje lakših zadaća zaštite i spašavanja i to posebno na logističkim poslovima, a i pružanju prve 

pomoći (stariji od 15 godina sa položenim tečajem prve pomoći). 

 U 2015. godini obavljena je edukacija učenika 1. i 2. razreda Osnovne škole Orehovica u 

 području zaštite i spašavanja. 

XVI. Djelatnici i korisnici Doma za psihički bolesne odrasle osobe mogu se aktivno uključiti u 

provođenje zadaća zaštite i spašavanja, u skladu sa svojim mogućnostima.  

XVII. Od redovne službe koje se u svojoj redovnoj djelatnosti bave zaštitom i  spašavanjem, su 

prvenstveno djelatnici HE Čakovec, koji kontinuirano  prate stanje akumulacijskog  jezera HE 

Čakovec u slučaju opasnosti od rušenja ili prelijevanja nasipa hidroakumulacije. Velike količine vode 

u akumulaciji HE Čakovec su najveća prijetnja i stalna opasnost za cijelo područje općine. 

   

  Rasprave nije bilo. 

   Predsjedavajući je dao prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Orehovica za 2015. 

godinu na glasovanje. 

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Orehovica za 2015. godinu prihvaćena je jednoglasno. 

 

b) Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Orehovica za 2016. godinu 

I. UVOD 

 Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) (u daljnjem tekstu: Zakon), 

određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, 

operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih 

dijelova civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se 

međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštita i spašavanja 

građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, 

tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

          Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Orehovica za 2016. godinu sadrži pravac razvoja 

civilne zaštite s planovima njihove realizacije, odnosno kako bi se ostvario željeni rezultat misije i razvojne 

vizije sa konačnim ciljevima. 
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      Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih 

sredstava u Proračunu Općine Orehovica koji će se odvojiti za sve subjekte u sustavu civilne zaštite, a za 

promatrano razdoblje. 

 

 

II.RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE 

           Općina Orehovica kao jedinica lokalne samouprave sukladno važećim propisima kontinuirano će 

razvijati sustav civilne zaštite i povezati resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u 

jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i 

opasnosti nastanka, te ublažavanje posljedica velike nesreće i katastrofe. 

           Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Orehovica, a sukladno razmjeru 

opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao 

ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, stožera 

civilne zaštite, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite  

na području Općina Orehovica za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite). 

 

Propisuju se sljedeće mjere razvoja sustava civilne zaštite Općine Orehovica za 2016. godinu: 

  

1. Provesti redovno osposobljavanje, obuku i vježbe Stožera zaštite i spašavanja Općine Orehovica te 

postrojbe Civilne zaštite Općine Orehovica. Osposobljavanje će se provesti na županijskoj razini ili na 

razini države u organizaciji Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 

Nositelj:  Područni ured Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: sredstva osigurava Državna uprava za zaštitu i spašavanje kroz redovnu djelatnost  

 

2. Za postrojbu CZ  nabaviti osnovnu opremu za zaštitu i spašavanje. Kod nabave opreme voditi brigu da 

se nabavi najnužnija oprema, kao što su: motorne pile, potopne pumpe, agregati i sl. koju će koristiti i 

pripadnici DVD-a. Opremu i sredstva CZ treba dati na korištenje DVD-u, a ista će se voditi na 

posebnim listama kao oprema postrojbe CZ. 

Nositelj:  Općina Orehovica 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: 20.000,00 kn 

 

3. Kontinuirano vršiti opremanje DVD-a, te provoditi osposobljavanje svih pripadnika DVD-a. Po 

mogućnosti organizirati jednu zajedničku vježbu svih pripadnika organiziranih snaga zaštite i 

spašavanja, pod stručnim vodstvom zapovjedništva DVD-a. 

Nositelj:  Općina Orehovica 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: u sklopu redovnog financiranja vatrogasne djelatnosti u 2016. godini u visini od 

64.000,00 kn 

 

4. U 2016. godini planirana je zajednička vježba svih DVDa i postrojbe Civilne zaštite i Crvenog križa. 

Nositelj:  Općina Orehovica, DVD Orehovica, DVD Podbrest, DVD Vularija 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: u sklopu redovnog financiranja vatrogasne djelatnosti u 2016. godini 

 

5. U natjecanje iz prve pomoći uključiti što veći broj učenika iz osnovne škole u suradnji s Gradskim 

društvom Crvenog križa Čakovec i ravnateljem osnovne škole. U sklopu ukupne aktivnosti Crvenog 

križa nastaviti sa akcijama dobrovoljnog davanja krvi na području Općine Orehovica. 

Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: u sklopu redovnog financiranja Gradskog društva Crvenog križa Čakovec u 2016. 

godini u visini od 10.000,00 kn 

 

6. Aktivno uključiti u provođenje akcija zaštite i spašavanja slijedeće pravne i fizčke osobe sa strojevima 

i ljudima:  

1. OŠ Orehovica, Zrinskih 40, Orehovica 

2. Dom za psihički bolesne odrasle osobe, A. Šenoe 2, Orehovica 
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3. odbori za prihvat pomoći iz Plana zaštite i spašavanja 

4. Nogometni klub Croatia Orehovica 

5. Nogometni klub Budućnost Podbrest 

6. Streljačka sekcija Lovačkog društva Prepelica Mala Subotica, 

7. Obrtnička radnja Klesarstvo Kovač, Zrinskih 10, Orehovica 

8. Zajednički autoprijevoznički obrt Mišić, S. Vojvode 23, Podbrest 

9. Zidar-fasader Čurin Josip, Kalnička 20, Podbrest 

10. Zidarsko fasadersko radnja Ivan Višnjić, Marka Kovača 40 

11. Zidar fasader Miljenko Čukac, V. Nazora 68, Podbrest 

12. Autoprijevoznik Zlatko Mišić, Dravska 14, Podbrest 

13. Tesarski obrt Mario Vurušić, A.G. Matoša 36, Orehovica 

14. Tesarski obrt Franjo Branović, Dr. Lj. Gaja 14, Orehovica 

15. Kovačka radionica Metal-Matjašec, Dravska 3, Podbrest 

16. OPG Ivan Vurušić, Poljska 2, Orehovica 

17. OPG Stjepan Horvat, Nikole Tesle 3, Orehovica 

18. OPG Josip Martinec, Marka Kovača 35, Podbrest 

19. OPG Zlatko Martinec, Marka Kovača 35, Podbrest 

20. OPG Zlatko Orsag, Prvomajska 34, Vularija 

21. OPG Slavko Patarčec, Prvomajska 56a, Vularija. 

 

Nositelj: Općina Orehovica 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: sredstva osigurana kroz redovnu djelatnost  

 

7. I dalje razvijati dobru suradnju s redovnim službama koje se u svojoj redovnoj djelatnosti bave 

zaštitom i spašavanjem, kao što su: Hrvatske vode, HEP- DP Elektra Čakovec, Međimurske vode 

d.o.o. Čakovec, Međimurje-plin d.d. Čakovec, Hidroelektrane i drugima. 

Nositelj: Općina Orehovica 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: sredstva osigurana kroz redovnu djelatnost  

 

8. U provođenje preventivnih mjera aktivno uključiti zdravstvene ustanove: Dom zdravlja Čakovec i 

Orehovica, Veterinarsku stanicu Čakovec i Prelog, dežurne veterinare, Poljoprivrednu zadrugu 

Čakovec. 

Nositelj: Općina Orehovica 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: sredstva osigurana kroz redovnu djelatnost  

 

9. U zaštitu i spašavanje, kao i provođenje preventivnih mjera, te organizaciju i održavanje vježbi 

aktivno uključiti pripadnike udruga, kao što su: Lovačko društvo Prepelica Mala Subotica, Ribičko 

društvo ŠRD Diver Podbrest- Sveti Križ,  sva športska društva NK Budućnost Podbrest, NK Croatia 

Orehovica, STK Orehovica, OK Mladost Vularija, Malonogometni klub Vularija, Sport za sve, KUD 

Fijolica. Po potrebi svi pripadnici navedenih društava mogu provoditi zadaće zaštite i spašavanja ljudi 

i materijalnih dobara, a pod  zapovjedništvom Zapovjednika DVD-a i ekipa civilne zaštite. 

Nositelj:  Općina Orehovica 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: u sklopu redovnog financiranja udruga u 2016. godini u visini od 47.125,00 kn 

 

10. Posebnu brigu voditi o zaštiti djece u Osnovnoj školi u Orehovici i Područnoj školi u Podbrestu i 

predškolskim ustanovama, te po mogućnosti uključivati djecu u provođenje zadaća zaštite i 

spašavanja, a naročito obavljanja logističkih poslova. U 2016. godini planirana je edukacija učenika 1. 

i 2. razreda osnovne škole Orehovica u području zaštite i spašavanja. 

Nositelj:  Područni ured Državne uprave za zaštitu i spašavanje 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: sredstva osigurava Državna uprava za zaštitu i spašavanje kroz redovnu djelatnost  

 

11. Posebnu brigu voditi o zaštiti djelatnika i korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe u 

Orehovici, te po mogućnosti uključivati korisnike Doma za psihički bolesne odrasle osobe u 

provođenje zadaća zaštite i spašavanja. 
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Nositelj:  Dom za psihički bolesne odrasle osobe Orehovica 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: sredstva osigurava Dom za psihički bolesne odrasle osobe Orehovica kroz redovnu 

djelatnost  

 

12. U cilju smanjenja rizika pojave zaraznih bolesti u epidemijskom obliku u suradnji sa inspekcijskim 

službama, veterinarskom stanicom, Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije i drugim 

službama kontrolirati već prisutne zarazne bolesti, vodu za piće, promet namirnica, odlaganje otpada, 

odlaganje otpadnih, otrovnih i lako zapaljivih tvari, skladištenje istih, kao i sprečavanje ostalih 

opasnosti po ljude, materijalna dobra i okoliš. 

Nositelj: Općina Orehovica 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: sredstva osigurana kroz redovnu djelatnost  

 

13. U cilju zaštite i spašavanja primjenjivati postojeću dokumentaciju: Plan zaštite od požara i tehnološke 

eksplozije za Općinu Orehovica, Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od 

mogućeg nastanka prirodnih i civilnih katastrofa za područje Općine Orehovica, Plan zaštite i 

spašavanja te Plan civilne zaštite. 

Nositelj: Općina Orehovica 

Vrijeme provedbe: do 31.12.2016. 

Osigurana sredstva: sredstva osigurana kroz redovnu djelatnost  

  

  Rasprave nije bilo. 

  Predsjedavajući je dao prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Orehovica za 

2016. godinu na glasovanje. 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Orehovica za 2016. godinu prihvaćen je 

jednoglasno. 

 

  

c) Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Orehovica za razdoblje od 

2016. do 2019. godine 

I. UVOD 

             Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) određeno 

je da  sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, 

nadzorne i financijske) kojima se uređuju  prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava 

civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno 

nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-

tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

            Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje 

resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi, smanjenja rizika od 

katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanje posljedica 

velike nesreće i katastrofe. 

             Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite uz dobro provedeno rukovanje, 

upravljanje i zapovijedanje u katastrofama i velikim nesrećama na svim razinama (strategijska, taktička i 

operativna) može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno-ekonomske, političke, infrastrukturne i sigurnosne 

poremećaje, spriječiti lanac naknadnih nesreća koje mogu uzrokovati i veće posljedice od utjecaja ugroze koja 

je već nastupila. 

             Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje mjerodavnih temeljnih akata Općinskog vijeća Općine 

Orehovica i načelnika prvenstveno donošenja plana razvoja civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i 

plana djelovanja civilne zaštite kao temeljne podloge daljnjeg funkcioniranja sustava civilne zaštite, a 

dugoročno kao kontinuirani i kreativni proces  u smislu poštivanja načela sustava civilne zaštite, postupanja i 

obavljanja zadaća temeljem mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite i drugih aktivnosti kojim će se iz 

godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i zaštita i spašavanje kao organizirano 

provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite  s ciljem dostizanja najviših standarda potrebnih za 

provedbu zadaća svih operativnih snaga. 
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II. SMJERNICE 

 

Smjernice se odnose na sljedeće: 

 

1.OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE 

 

 Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 

1. stožeri civilne zaštite 

2. operativne snage vatrogastva 

3. operativne snage Hrvatskog Crvenog križa 

4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja 

5. udruge 

6. postrojbe i povjerenici civilne zaštite 

7. koordinatori  na lokaciji 

8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite 

 

Temeljem članka  17. stavak 3. točka 6. Zakona  općinski načelnik je odgovoran za osnivanje operativnih 

snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu  razvoja civilne zaštite te temeljem članka 17. 

stavku 3. točci 2. Zakona donosi plan vježbi civilne zaštite odnosno vrstu i način provođenja vježbi 

operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno pravilniku iz članka 33. stavak 3. točka 3. Zakona. 

Općina Orehovica dostavit će Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje putem Područnog ureda  Čakovec 

podatke sukladno članku 20. stavku 1. Zakona te o dužnosti dostave podatka obavijestiti operativne snage 

Općine Orehovica putem Stožera civilne zaštite.    

 

1.1.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer zaštite i spašavanja Općine Orehovica imenovan je Odlukom Općinskog vijeća na 2. sjednici održanoj 

09.07.2013.godine, klasa: 021-05/13-01/06; urbroj:2109/22-01-13-5, sukladno članku 5. Pravilnika o 

mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08), na 

prijedlog Općinskog načelnika Općine Orehovica. Na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Orehovica 

održanoj 02. rujna 2015. godine Općinsko je vijeće donijelo odluku o stavljanju van snage Odluke o 

imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Orehovica. Prema novom  Zakonu o sustavu civilne zaštite 

(„Narodne novine“ broj 82/15) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (općinski načelnik) svojom 

odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od 

predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih 

pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave. Članovi stožera 

jedinice lokalne samouprave su imenovani članovi, po prijedlogu tih službi, od kojih se dio članova imenuje 

po dužnosti, i to: predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave kao redovitom djelatnošću, djelatnici 

temeljnih operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik područnog ureda Državne uprave, policijske postaje te 

predstavnik zdravstvenih ustanova. Radom stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave rukovodi 

načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima izvršno tijelo jedinice lokalne 

samouprave. Jedinica lokalne samouprave obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava uvjete za 

rad stožera civilne zaštite. S obzirom na navedene zakonske izmjene općinski je načelnik, po pribavljanju 

prijedloga službi čiji članovi moraju činiti Stožer civilne zaštite, imenovao 08. prosinca 2015. godine novi 

Stožer civilne zaštite, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. U Stožer su imenovani: 

1. Željko Martinec, zamjenik Općinskog načelnika Općine Orehovica - načelnik Stožera civilne zaštite,  

2. Ferid Kašmo, predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, PU za zaštitu i spašavanje  Čakovec 

- član 

3. Zlatko Orsag, predsjednik DVD Vularija - član 

4. Marinko Orsag, predstavnik Policijske uprave međimurske – član 

5. Vlatka Patarčec, predstavnica Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije – članica. 

Članovi stožera civilne zaštite dužni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava za zaštitu i 

spašavanje prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite. 

 

1.2.OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA 

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavnu 

civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje  područje vatrogastva. 

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određen je Planom zaštite od požara i tehnoloških 

eksplozija za Općinu Orehovica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 22/11). 
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U razmatranom periodu nužno je provoditi različite oblike  osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih 

tako i dobrovoljnih te redovito obavljati preventivne, redovne ili izvanredne liječničke preglede sukladno 

posebnim propisima. 

U području rada sa članstvom posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim 

budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe, izvršiti široku 

edukaciju poljoprivrednika i drugog stanovništva u vezi spaljivanja biljnog otpada zbog požara na otvorenim 

prostorima te se uključiti u sveobuhvatnu  akciju propagandno-promidžbenih poruka i osvješćivanja javnosti te 

upoznavanja o nedostacima spaljivanja biljnog otpada na ugrožavanje ljudskih života i materijalno-tehničkih 

resursa  te ugrozu i štetnost na okoliš. 

Pored toga potrebno je raznim svrsishodnim aktivnostima preventivno djelovati na društvenu zajednicu u 

svrhu povećanja sigurnosti od nastanka požara. 

Neophodno je izvršenje zadaća u skladu sa Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u periodu za kojeg se donose ove smjernice. 

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) u periodu za kojeg se donose ove 

smjernice potrebno je uraditi sljedeće: 

 ažurirati procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, 

 uskladiti plan zaštite od požara, 

 donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara, 

 izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg 

 provedbenog plana unapređenja zaštite od požara. 

 donijeti plan dojavne službe za vrijeme žetvene sezone uslijed povećane požarne opasnosti 

 otvorenog prostora. 

 

1.3     OPERATIVNE SNAGE HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 

Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec koji djeluje na 

području Općine Orehovica kao temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i 

katastrofama u izvršavanju obveza u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, 

Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima. 

Pored ostalog Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec obavlja i sljedeće aktivnosti: 

 traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć humanitarnih organizacija i drugih donatora, te 

 ostalih Crvenog križa na području svoga djelovanja 

 koordinira aktivnosti, prvu pomoć, zaštitu života, higijensko-epidemiološku zaštitu, njegu 

 povrijeđenih i oboljelih, rad u mobilnim zdravstvenim stanicama, socijalni rad, psihosocijalnu 

 potporu stanovništvu, pripremu i organizaciju izmještajnih centara, logistiku, službu traženja, 

 osiguranje pitke vode, osiguranje komunikacija, tehničku pomoć i prevenciju sekundarnih 

 stradanja i drugo. 

Općina Orehovica financirat će djelatnosti Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec sukladno važećim 

propisima. 

 

1.4.    OPERATIVNE SNAGE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA 

Općina Orehovica će sufinancirati troškove pripravnosti i održavanja spremnosti, te redovite djelatnosti HGSS 

Stanice Čakovec. HGSS Stanica Čakovec obvezuje se jednom godišnje Općinu izvještavati o utrošenim 

sredstvima. 

 

1.5.     UDRUGE 

Na području općine Orehovica djeluju udruge koje  različitim aktivnostima njeguju specifična znanja i vještine 

koje mogu značajno unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja u sustavu civilne zaštite. 

Sukladno članku 32. stavku 4. Zakona Općina Orehovica će sa udrugama regulirati međusobne odnose 

sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjete pod kojim se udruge uključuju 

u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjene jačanju sposobnosti udruga 

za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. 

Za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa Općina Orehovica organizirat će po 

potrebi sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 

1.6. POSTROJBE  CIVILNE ZAŠTITE 

Općinsko vijeće na svojoj je 17. sjednici održanoj 22.12.2011. godine donijelo odluku o osnivanju postrojbe 

civilne zaštite Općine Orehovica. Postrojbu čini zapovjednik, zamjenik zapovjednika, bolničar i 55 obveznika. 

U svrhu popunjavanja postrojbe obavljen je preliminarni odabir obveznika sa popisa punoljetnih osoba Općine 

Orehovica koji je na naslov Općine dostavila Policijska uprava međimurska. Popis je 04.09.2012. upućen 
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Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje uz zahtjev za popunu i raspoređivanje postrojbe civilne zaštite. 

03.07.2013. godine PUZS Čakovec dostavio je raspored vojnih obveznika u postrojbu civilne zaštite. 

10.10.2014. godine održana je predsmotra postrojbe Civilne zaštite u prostorima Doma kulture u Podbrestu. 

Nakon smotre izvršen je odabir, a popis osoba koje nisu uključene u postrojbu vraćen je Ministarstvu obrane 

kako bi se status istih označio kao neraspoređen. Sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i 

kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Orehovica i Planom civilne zaštite članov 

postrojbe, članove Stožera, članove Općinskog vijeća i članove pozvanih institucija i udruga upoznao je 

Franjo Logožar, član  radne skupine za izradu i ažuriranje dokumenata zaštite i spašavanja Općine 

Orehovica.   

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite Općina Orehovica će po donošenje 

Procjene rizika iz točke 2. ovih smjernica ažurirati postrojbu civilne zaštite, propisati materijalni i osobni 

ustroj postrojbi civilne, te popuniti postrojbe civilne zaštite sukladno članku 33. stavku 2. Zakona. 

 

 

1.7 KORDINATOR NA LOKACIJI 

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s mjerodavnim 

stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. 

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom Stožer civilne 

zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite po osnivanju operativnih snaga civilne zaštite iz 

točke 1. ovih smjernica. 

 

1.8 PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuje se odlukom Općinskog vijeća Općine Orehovica, a 

na prijedlog Općinskog načelnika sukladno članku 17. stavku 1. točci 3. Zakona. 

Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu 

organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona, posebnih 

propisa i njihovih općih akata (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska 

služba, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture, te pravne osobe koje se bave građevinskim, 

prijevozničkim i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje). 

 

2.  PROCJENA RIZIKA I PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE 

Općina Orehovica će donijeti procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite temeljem 

članka 97. stavka 1. Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 49. stavka 

2. Zakona. 

Sukladno članku 97. stavku 2. Zakona ostaju na snazi: 

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti, 

nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Općine Orehovica, 

- Plan zaštite i spašavanja Općine Orehovica  

- Plan civilne zaštite Općine Orehovica  

 

  Rasprave nije bilo. 

   Predsjedavajući je dao prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine 

Orehovica za razdoblje od 2016. do 2019. godine na glasovanje. 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Orehovica za razdoblje od 2016. do 

2019. godine prihvaćene su jednoglasno. 

 

Ad. 17 Izvješća 

 

a) Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 24.08.2015. do 17.12.2015. godine 

 

 Povodom 24. obljetnice spomendana oslobođenja Međimurja 1991. godine u Podbrestu je 17. rujna 

2015. godine svečano otkriven spomenik poginulom hrvatskom branitelju iz Podbresta Stjepanu Juriću, koji je 

braneći dostojanstvo svoga doma i hrvatskoga naroda u junačkoj borbi dao ono najvrijednije što je imao, svoj 

mladi život, ostavivši za sobom svoju obitelj, majku, suprugu, kćerku, sina, sestru i brata. Uz Stjepana sa 

područja Općine Orehovica još 195 osoba ima iskaznicu Hrvatskog branitelja. Odazivanje svih njih obrani 

Domovine, svijetli je i trajni primjer hrabrosti, požrtvovnosti i iskrenog domoljublja. Stjepan je kao dijete 

pohađao školu u Podbrestu. Kao mladić, bio je član NK Budućnosti, te član DVD-a Podbrest. Obavljajući 

odvažno svoju časnu, domoljubnu i ljudsku zadaću, Stjepan Jurić je postao pravi i istinski heroj Domovinskog 

rata, naš ponos, neka mu je vječna slava i hvala. Općinski načelnik Franjo Bukal zahvalu je uputio Općinskom 
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vijeću Općine Orehovica, županu Matiji Posavcu, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 

Međimurske županije, izvođačima radova i sponzorima: Klesarska radnja Željko Kovač, Orehovica, Zidarsko 

– fasaderska radnja Ivan Višnjić, Podbrest, Metal Matjašec Dražen i Ivan, Podbrest, Jamnica d.d., Varaždin, 

Srednja škola Prelog, Udruga žena Brest, Podbrest, Matjašec Karolina, ravnatelj, djelatnici i učenici OŠ 

Orehovica te župnik vlč. Damir Slamek. 

 U Društvenom domu u Vulariji u završnoj je fazi projekt rekonstrukcije i dogradnje objekta. Projekt je 

započeo u 2013. godini izmjenom krovnog pokriva i dogradnjom. U 2014. i  2015. godini obavljani su 

građevinski, izolaterski te drugi obrtnički radovi (vodoinstalaterski, elektroinstalaterski, radovi na instalaciji 

grijanja, keramičarski, soboslikarski, gipskartonski…) te su dovršeni u listopadu ove godine. Preostali su 

radovi na izgradnji 15 parkirališnih mjesta i uljnog separatora, koji su predviđeni za prvo tromjesečje 2016. 

godine. Također, objekt je opremljen namještajem u vrijednosti od 108.425,00 kn (Brid-extra d.o.o.). Rezultat 

ovog projekta je funkcionalan i opremljen rekonstruiran i dograđen Društveni dom u Vulariji površine 626,00 

m2 koji služi društvenim potrebama mještana Vularije, Orehovice i Podbrest, a posebno udrugama građana iz 

Vularije. Radove na objektu izvodili su: 

1. Zidarsko fasaderska radnja Ivan Višnjić iz Podbresta 

2. Soboslikar i ličilac Branko Višnjić iz Štefanca 

3. KMK ZIB d.o.o. iz Svetog Križa 

4. Instalaterski obrt Kodba iz Orehovice 

5. Elektroinstalacije Vutek Srečko iz Svetog Križa 

6. RE-GRA d.o.o. iz Cirkovljana 

7. Tesarski obrt Mario Vurušić iz Orehovice 

8. E-Sistemi d.o.o. iz Pribislavca 

9. Metal Matjašec iz Podbresta 

10. Nord-ing d.o.o. iz Čakovca (nadzor) 

Ukupno u ovoj godini za navedeni projekt utrošeno je 1.661.630,89 kn. U 2015. godini Općina Orehovica za 

navedeni je projekt već ostvarila potpore Ministarstva kulture u iznosu od 200.000,00 kn, Međimurske 

županije u iznosu od 50.000,00 kn te Ministarstva gospodarstva u iznosu od 87.199,00 kn. Nadalje je 

osigurano 250.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dodatnih 80.000,00 

kn od Ministarstva kulture te 200.000,00 kn od Međimurske županije. U razdoblju od 2013. do 2015. godine 

za projekt je utrošeno ukupno 2.416.736,43 kn.  

 18.09.2015. godine Općinski je načelnik Franjo Bukal nazočio radnom sastanku u Ministarstvu 

graditeljstva i prostornog uređenja kako bi sa ministricom Ankom Mrak Taritaš raspravio aktualno stanje 

prostornog uređenja na području Općine Orehovica te mogućnostima navedenog ministarstva za daljnje 

praćnje projekata na području Općine Orehovica. Ministarstvo je u 2014. i 2015. godini Općini Orehovica 

osiguralo 165.000,00 kn za izgradnju staza i ograde na groblju u Orehovici te 19.623,00 kn za izradu II 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orehovica.  

 U izvještajnom razdoblju održana su dva Kolegija gradonačelnika i načelnika Međimurske županije i 

to  24.09.2015. i 03.12.2015. godine. Na istima je raspravljano o asistentima u nastavi, zdravstvenoj 

ispravnosti vode za piće, EU fondovima u šumarstvu, provedbi mjera zaštite šuma od protupravnog 

prisvajanja, prezentaciji sustava InMemory, pomoći poljoprivrednim proizvođačima koji nisu u sustavu 

potpora, financiranju i ugovaranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, II 

izmjenama i dopunama Proračuna Međimurske županije, Proračunu Međimurske županije za 2016. godine i 

projekcije za 2017. i 2018. godinu, prekograničnoj suradnji Hrvatsko-Slovenija i Hrvatska-Mađarska, izradi 

planova prostornog uređenja i dostavi istih Zavodu za prostorno uređenje Međimurske županije te sigurnosti 

osoba i imovine u Međimurskoj županiji. 

 Članovi i zaposlenici Lokalne akcijske grupe Mura-Drava 2. i 3. listopada 2015. godine u sklopu 

studijskog putovanja boravili su u Mađarskoj i posjetili dva mađarska LAG-a. Svrha studijskog putovanja bila 

je prijenos dobre prakse funkcioniranja mađarskih LAG-ova i iskorištavanja LEADER sredstava, te uspostava 

suradnje LAG-ova u ovom programskom razdoblju do 2020. godine. Prvi posjećeni LAG bio je Szinergia 

Egyesület, točnije mjesto Szentlörinz na čijem se ruralnom području nalazi geotermalna elektrana tvrtke 

Szentlőrinci Geotermia. Navedeno postrojenje je izgrađeno iz europskih fondova, zamijenilo je elektranu na 

plin, te snizilo troškove za krajnjeg korisnika čak do 25%. Takav primjer iskorištavanja geotermalne energije 

kojeg je predstavio gradonačelnik Szentlörinza, Koltai Péter, svakako je bio koristan za članove i zaposlenike 

LAG-a Mura-Drava zbog potencijala iskorištavanja i postojanja geotermalne energije na području LAG-a, u 

Draškovcu i Legradu. U sklopu studijskog putovanja, zaposlenice i članovi LAG-a Mura-Drava posjetili su 

i generalni konzulat Republike Hrvatske u Mađarskoj u Pečuhu, gdje nas je dočekala konzulica Vesna Haluga. 

Na radnom sastanku predstavila  je ulogu i poslove konzulata, dok je predsjednik LAG Mura – Drava, Mario 

Moharić predstavio donjemeđimursku akcijsku grupu, te je dogovorena suradnja i pomoć u smislu 

povezivanja LAG-ova i proizvođača unutar LAG-ova iz obje zemlje. Drugi posjećeni LAG bio je Dél Baranya 
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Határmenti Települések Egyesülete koji je jedan od prvo osnovanih LAG-ova u Mađarskoj, a nalazi se u 

pograničnom području s Osječko-baranjskom županijom. Sjedište LAG-a je Siklósu, a tamo su nas dočekali 

István Orsokics, Predsjednik LAG-a (porijeklom Hrvat), te voditelj Szarkándi Lajos. Predstavnici mađarskog 

LAG-a  prezentirali su svoje djelovanje, LEADER projekte, te iskustvo vezano uz prekograničnu suradnju. S 

mađarskim LAG-ovima razmijenjena su iskustva u pogledu LEADER sredstava, te dogovorena buduća 

zajednička suradnja na projektima suradnje u sklopu Lokalne razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine. 

Zbog tih dogovora studijsko putovanje bilo je od iznimne važnosti kako za članove, tako i za vodstvo LAG-a. 

Prije povratka kući, zaposlenice i članovi LAG-a Mura-Drava razgledali su Pečuh koji je 2010. godine 

proglašen Europskom prijestolnicom kulture, te su u tu svrhu provedeni mnogi projekti obnove grada uz 

pomoć sredstava EU. U ime Općine Orehovica na studijskom je putovanju sudjelovao načelnik Franjo Bukal. 

 U veljači ove godine Općina Orehovica započela je sa postupkom evidentiranja javnih i nerazvrstanih 

cesta na svome području. Provedba ovog projekta bila je potrebna zbog ostvarenja projekta višeg ranga – 

aglomeracije Podbrest, odnosno izgradnje sustava sanitarne i oborinske odvodnje na području Općine 

Orehovica, čiji je uvjet provedbe sređeno imovinsko-pravno stanje na svim prometnicama, odnosno česticama 

kojima prolazi infrastruktura. Postupak izmjere i javnih uvida završen je u rujnu. U okviru evidentiranja cesta 

izradile su se snimke izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja. Izmjeru je 

obavljala tvrtka Geotop d.o.o. iz Štefanca, izabrana u postupku nabave bagatelne vrijednosti. Ugovorena 

vrijednost projekta iznosi 245.396,25  kuna. S obzirom da su izmjerom obuhvaćene nerazvrstane ceste čiji je 

vlasnik, prema Zakonu o cestama, Općina Orehovica te županijske i lokalne ceste čiji je vlasnik Republika 

Hrvatska i kojima upravlja Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Općina Orehovica i ŽUC su 

potpisali ugovor o sufinanciranju ovog projekta. Na taj način ŽUC se obvezao preuzeti dio troška izmjere i 

evidentiranja u iznosu od 124.300,00 kn.   

 U predmetu sukcesije Općine Orehovica i Općine Mala Subotica održano je ročište 22.10.2015. 

godine te je 27.11.2015. godine Trgovački sud u Bjelovaru donio rješenje o određivanju financijskog 

vještačenja o visini financijskih sredstava od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo bivše 

Općine Čakovec koja su isplaćena Općini Mala Subotica. Općina Orehovica je , kao tražitelj vještačenja, 

morala predujmiti 6.000,00 kn za troškove vještačenja, što je i učinila. 

 19. listopada 2015. godine održana je 12. sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Mura-

Drava kojoj je nazočio općinski načelnik Franjo Bukal. Na sjednici je podneseno izvješće o radu te financijsko 

izvješće Udruge za prvo polugodište 2015. godine kao i izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem 

poslova Udruge. Također, LAG je započeo sa  postupkom izrade Lokalne razvojne strategije  do 2020. godine. 

U tu svrhu održane su radionice sa u sjedištu općina- članica na koje su bili pozvani svi zainteresirani iz 

udruga civilnog društva, poduzetnici, poljoprivredni proizvođači i drugi. Radionica je održana i u općinskoj 

vijećnici Općine Orehovica 18. listopada 2015. godine na koju se odazvao tek 7 sudionika. Od istih su 

prikupljene projektne ideje koje će se, ukoliko će biti moguće, ugraditi u razvojnu strategiju LAGa Mura-

Drava. 16. prosinca održane su radionice radnih skupinama po područjima infrastrukture, poljoprivrede, 

turizma, gospodarstva i društveno-civilnog područja, kao i zaštite prirode. 

 Općinski je načelnik 20.10.2015. godine primio Dejana Levačića, autora aplikacije InMemory. 

InMemory centralni sustav omogućuje korisnicima preminulih brzo, jednostavno i sigurno slanje osmrtnica na 

specijalizirana mjesta elektronskim putem, kao i svih ostalih obavijesti koje Općina Orehovica želi oglasiti. 

Od infrastrukture aplikacija zahtjeva postavu tableta sa osiguranim priključkom na struju.  

 Zbog potrebe prilagođavanja uvjeta financiranja organizacija civilnog društva na području Općine 

Orehovica, a vezano uz novi Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Zakon o financijskom 

poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14), te Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge („Narodne novine“ broj 26/15), pozivaju se sve sportske udruge, kulturne udruge, udruge mladih, 

ostale udruge i ustanove s područja Općine Orehovica da se odazovu na javne konzultacije u vezi: 

1. Financiranja i ugovaranja provedbe programa i projekata organizacija civilnoga društva od interesa za 

opće dobro na području Općine Orehovica, 

2. Korištenja prostora u vlasništvu Općine Orehovica od strane organizacija civilnoga društva s područja 

Općine Orehovica. 

Javne konzultacije održane se u općinskoj vijećnici Općine Orehovica 27.10.2015. godine. Prezentaciju su 

vodili općinski načelnik Franjo Bukal te službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica Renata 

Božek i Mirjana Sečan. 

 U izvještajnom razdoblju održana su 2 sastanaka aglomeracija, i to 30.10.2015. i 17.11.2015. godine. 

Izrada projektne dokumentacije je završena te su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Sa 01.01.2016. godine sve 

je spremno za kandidiranje radova na fondove Europske unije kako bi se sa izvedbom radova započelo 2017. 

godine. Plan Međimurske županije predviđa dovršetak radova do 2023. godine. Općinski načenik Franjo 

Bukal na začetku projekta upozoravao je da projekt treba prepraviti i da naselje Vularija treba ići sa 
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kanalizacijom uz Totovec a da se Orehovici, Podbrestu i Svetom Križu trebaju priključiti Prelog i Otok, zbog 

konfiguracije terena. Vularija je ipak ostala u aglomeraciji Podbrest, ali će se morati postaviti čak dvije 

precrpne stanice između Vularije i Orehovice. Prelog i Otok su prema zadnjim izmjenama priključeni 

aglomeraciji Podbrest, što za Općinu Orehovica znači manje troškove u participaciji izgradnje. Pročistač za 

sva navedena naselja ima dobro projektirani kapacitet, a s obzirom da se aglomeraciji priključio Grad Prelog 

postoji šansa da Općina Orehovica dođe brže na red u izgradnji sustava odvodnje. 

 30.10.2015. godine održana je javna licitacija za zakup zemljišta u zoni Križopotje u Orehovici 

ukupne površine 10 ha 38 a 47 m2. Licitaciji je pristupio jedan zainteresirani ponuditelj Josip Martinec iz 

Podbresta koji je ponudio 1.450,00 kn/ha, odnosno ukupnu godišnju zakupninu od 15.057,82 kn godišnje. 

Ugovor o zakupu zemljišta zaključuje se na rok od jedne godine, odnosno za vegetacijsku godinu 2015/16, a 

može se produžiti za još jednu godinu ukoliko nakon isteka roka iz prvog stavka na zemljištu u zakupu ne 

započne postupak privođenja predmetnog zemljišta namjeni predviđenoj Prostornim planom uređenja Općine 

Orehovica te Detaljnim planom uređenja zone Križopotje. 

 U izvještajnom razdoblju provedene su ukupno 3 nabave bagatelne vrijednosti te su zaprimljene 

sljedeće ponude: 

1. Dobava i postava toplinske silikatne fasade na objektu NK Budućnosti u Podbrestu 

 

Redni 

broj  

Naziv ponuditelja / člana zajednice ponuditelja i 

sjedište  

Cijena ponude bez 

PDVa (kn) 

Cijena ponude sa 

PDV (kn) 

1 
Zidarsko fasaderska radnja Ivan Višnjić, Marka Kovača 

40, Podbrest 
46.265,00 57.831,25 

2 
Soboslikar i ličilac Branko Višnjić, Štefanec, Braće 

Radić 40, 40000 Čakovec 
49.215,00 61.518,75 

 U studenom 2015. godine započeli su radovi na sanaciji objekta NK Budućnosti u Podbrestu. Objekt 

je sagrađen 1989. godine i posjeduje uporabnu dozvolu. Stanje objekta bio je nezadovoljavajuće, energetski 

neučinkovito i opasno po zdravlje korisnika. Kao takvo, vodi k značajnom smanjenju aktivnosti udruga i 

nezainteresiranosti članova za rad. Na objektu se nalazi stara drvena stolarija, žbuka debljine 3 cm, dok se na 

krovištu objekta nalaze azbestne salonitne ploče. Stoga se početkom studenog prišlo zamjeni pokrova objekta 

te će salonitne ploče biti zamjenjene panelima, sendvič smeđi lim od 5 cm. Također, postaviti će se nova PVC 

stolarija te toplinska silikatna fasada. Ukupna vrijednost investicije procjenjena je na 168.050,00 kn. 72.944,00 

kn osiguralo je Ministarstvo gospodarstva, dok će preostali iznos osigurati Općina Orehovica iz svog 

proračuna. 

 

2. Izrada ograde i uređenje pješačkih staza na groblju u Podbrestu 

Redni 

broj  

Naziv ponuditelja / člana zajednice ponuditelja i 

sjedište  

Cijena ponude bez 

PDVa (kn) 

Cijena ponude sa 

PDV (kn) 

1 
Hogra d.o.o., I. Gundulića 26, Mihovljan, 40 000 

Čakovec, 23.11.2015. 
182.132,50 227.665,63 

2 
Zidarsko fasaderska radnja Ivan Višnjić, Marka Kovača 

40, Podbrest, 23.11.2015. 
146.406,25 183.007,81 

Projektom je predviđena izgradnja pročelja ograde i staza sa tlakavcima u dužini od 190,00 m. 

 

3. Radovi na izgradnji odvodnog sustava Orehovica i Podbrest, IIIb faza, podfaza I 

Redni 

broj  

Naziv ponuditelja / člana zajednice ponuditelja i 

sjedište  

Cijena ponude bez 

PDVa (kn) 

Cijena ponude sa 

PDV (kn) 

1 
Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, 40000 Čakovec, 

27.11.2015. 
303.289,43 379.111,79 

2 
Međimurska hidrogradnja d.o.o., Radnička bb, Savska 

Ves, 40000 Čakovec, 30.11.2015. 
385.085,96 481.357,45 

3. 
Pavlic-asflat-beton, Školska bb, 40324 Goričan, 

30.11.2015. 
301.362,55 376.703,19 

Radi se o fazi koja obuhvaća dio ulice Nikole Tesle od rotora do križanja sa A.G.Matoša. Druga faza biti će 

izgradnja oborinske odvodnje od križanja Ulice A.G. Matoša do Doma za psihički bolesne odrasle osobe 

Orehovica i lagune. Iako natječaj po mjeri 7.4 još uvijek nije raspisan, Općina će svakako morati financirati 
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navedeni projekt. Na ovaj način izbjeći će se ponovno kopanje prometnice kada se krene sa izgradnjom 

sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području Općine. Kad započnu radovi morati će se urediti 

regulacija prometa za kamione, a isto će predložiti Županijska uprava za ceste Međimurske županije. Radovi 

na rotoru planiraju biti dovršeni do 15.11.2016. godine. Sa najpovoljnijim ponuđačima sklopljeni su ugovori o 

izvedbi radova. 

 Na groblju u Orehovici dovršeni su radovi na izgradnji pročelja ograde i centralne staze. Manje 

neprilike izazivali su oborine koje su padale tijekom listopada, no radovi su ipak uspješno dovršeni do 

blagdana Svih svetih. Radi se o projektu procjenjene vrijednosti 686.731,75 kn, a koji će se izvoditi fazno u 

skladu sa proračunskim mogućnostima. 2014. godine Općina Orehovica nabavila je 1.250 m2 tlakavaca 

ukupne vrijednosti 99.065,63 kn. U tekućoj godini planirana je postava pročelja ograde i uređenje pješačke 

staze na groblju u Orehovici. Radove je izvodila Zidarsko fasaderska radnja Ivan Višnjić iz Podbresta. 

Vrijednost ugovorenih i započetih radova iznosi 156.131,18 kuna. U ovoj godini ukupno će se utrošiti 

232.000,00 kn, od čega je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja osiguralo 165.500,00 kn, a Općina 

Orehovica 66.500,00 kn. 

 05.11.2015. godine Franjo Bukal je održao sastanak sa bivšim projektnim partnerima iz projekta 

ROKIC:“DROM“, Občinom Črenšovici Misijom S iz Lendave. Dogovorena je daljnja suradnja na projektima 

vezanima uz kulturnu autonomiju romske zajednice na području dvije općine kroz kandidaturu projekta u 

ožujku 2016. godine. 

 Općinski je načelnik je 06.11.2015. godine nazočio javnoj vježbi izvedbi Vatrogasne zajednice 

područja općina Belica, Mala Subotica i Orehovica pod nazivom "Benzinska postaja Petrol 2015.". U Javnoj 

vježbi "Benzinska postaja Petrol 2015."sudjelovali su DVD-i iz navedenih općina, te su pokazali svoju 

spremnost u obrani ljudi i imovine od vatrene stihije. 

 U sklopu provedbe projekta Program održivog razvoja lokalne zajednice  u 2015. godini Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije na koji je Općina Orehovica kandidirala dio radova na 

rekonstrukciji i dogradnji Društvenog doma u Vulariji, predstavnice navedenog ministarstva obavile su 

terensku kontrolu provođenja projekta te izdale bezuvjetni nalaz. Prema istome, Općina Orehovica izradila je 

završno izvješće prema spomenutom ministarstvu te opravdala primljena sredstva sufinanciranja.  

13.11.2015. godine održana je sjednica Upravnog odbora Udruge općina Republike Hrvatske kojoj je nazočio 

općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Općinski načelnik je 05.11.2015. godine donio odluku o ograničenom prikupljanju ponuda 

za komunalnu djelatnost zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Orehovica. Upit za 

dostavu ponude odaslan je Eko uslugama Ivan Vurušić, Tegri d.o.o. i obrtu Pavlic-asfalt-beton. Ponude su do 

18.11.2015. godine dostavili Eko usluge Ivan Vurušić te Tegra d.o.o., a između njih povoljnija je bila ponuda 

Eko usluga Ivan Vurušić, koji je ponudio istu cijenu po kojoj je i do sada obavljao navedenu uslugu. Odluku o 

sklapanju ugovora donosi Općinsko vijeće.  

 

 Policijski službenici Policijske uprave međimurske 23.11.2015. godine proveli su preventivnu akciju 

„Manje oružja – manje tragedija“ na području Općine Orehovica. Preventivna akcija provedena je s ciljem 

senzibiliziranja građana na stalno prisutnu opasnost od ilegalnog i nedozvoljenog oružja, streljiva i minsko-

eksplozivnih sredstava te upoznavanja o mogućnosti njihove predaje i vraćanja bez sankcija. Također, policija 

je 17.12.2015. godine u Romskom naselju provela akciju Mir i dobro. 

 01.12.2015. godine održana je 14. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je usvojen proračun Općine 

Orehovica za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu, zajedno sa popratnim odlukama. 

Proračun je predviđen u visini od 7.765.926,00 kn, od čega je od prihoda poslovanja predviđeno 7.595.926,00 

kn, od prihoda od prodaje nefinancijske imovine 170.000,00 kn, dok je za rashode poslovanja predviđeno 

2.319.963,00 kn i za rashode za nabavu nefinancijske imovine 5.342.963,00 kn. Za izdatke za financijsku 

imovinu i otplate zajmova predviđeno je 103.000,00 kn. Proračun je žila kucavica Općine, a posao je izvršne 

vlasti da ga po prihvaćanju od strane predstavničke vlasti i ostvari. Do 01.12.2015. godine plaćeni su računi 

svih izvođača radova tijekom 2015. godine, dok s druge strane Općini neke ugovorne strane još uvijek duguju 

ugovorena sredstva, kao što je npr. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U ovom trenutku na 

općinski proračun za 2016. godinu negativno se može odraziti politička situacija u zemlji, s obzirom da još u 

uvijek nije formirana Vlada, a novi bi izbori bili samo veliki financijski udarac osiromašenoj zemlji. Načelnik 

je na sjednici najavio da se prioritetno nastavljaju radovi na grobljima u Podbrestu i Orehovici. U Orehovici je 

izvedena jedna staza sa tlakovcima te je uređeno pročelje ograde. Ukupna investicija koja obuhvaća još i 

cjelokupno ograđivanje groblja sa izgradnjom parkirališta i trijema na grobnoj kući procjenjuje se na cca 

750.000,00 kn od čega je izvedeno cca 233.000,00 kn, a 165.000,00 kn u navedenom je u 2014. i 2015. godini 

osiguralo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Za radove na groblju u Podbrestu 01.12.2015. 

godine je, po provedenom postupku nabave bagatelne vrijednosti, sklopljen ugovor na 183.007,81 kn sa 

PDVom, a obuhvaća uređenje centralne staze sa tlakovcima i izgradnju pročelja ograde. Tehnički pregled 
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rekonstruiranog i dograđenog Društvenog doma u Vulariji još nije obavljen, jer po projektu treba izvesti još 15 

parkirališnih mjesta i uljni separator ukupne vrijednosti cca 60.000,00 kn. Navedeni su radovi planirani za 

prvo tromjesečje 2016. godine. Unatoč navedenom, sam objekat Doma je dovršen i može se koristiti. Vidljivo 

je loše sudjelovanje domaćinstava u ukupnim investicijama jer se i nadalje bilježi slabo plaćanje komunalne i 

grobne naknade. Posebno je zabrinjavajuće što se slabo plaća grobna naknada kada se zna da se samo na 

zbrinjavanje lampiona i zelenog otpada godišnje utroši 60.000,00 kn. U nekoliko navrata stanovnici su 

zamoljeni da lampioni sa groblja zbrinu u kućnom sortiranom otpadu koji ionako plaćaju, a da navedena 

sredstva ostanu za investicije na groblju, ali uzalud.  

 Povodom blagdana Svetog Nikole Općina Orehovica pripremila je za najmanje prigodne poklone koji 

sadrže knjigu i slatkiše. Pokloni su osigurani za ukupno 270 djece vrtićke i predškolske dobi koja polaze vrtiće 

i predškolu te za učenike OŠ Orehovica od 1. do 4. razreda. Općinski načelnik je darove djeci Dječjeg vrtića 

Medo podjelio osobno 04.12.2015. godine. 

  07.12. 2015. godine istekao je rok za dostavu za koncesiju za komunalnu djelatnost crpljenja, odvoza i 

zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Orehovica . U roku za dostavu 

ponuda pristigla je jedna  ponuda ponuđača obrta Eko usluge Ivan Vurušić  koja je ocijenjena valjanom.  

Ponuditelj obrt Eko usluge Ivan Vurušić  prema kriterijima za ocjenu ponude ostvario je ukupno 100 od 

mogućih 100 bodova, sa cijenom odvoza od 38,50 kn/m3 bez PDVa, odnosno 48,12 kn/m3 sa PDVom te 

10.000,00 kn godišnje koncesijske naknade. Dosadašnja cijena odvoza iznosila je 33,50 kn/m3 bez PDVa, 

odnosno 41,87 kn/m3 sa PDVom. 

 Saborski zastupnik Veljko Kajtazi uputio je, nakon pribavljenog mišljenja Općine Orehovica, Vladi 

Republike Hrvatske zahtjev za darovanjem dva stambena kontejnera za potrebe Vijeća romske nacionalne 

manjine i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine. Posebice, prostor bi 

se koristio i za aktivan i kvalitetan rad romskih udruga Vlade Republike Hrvatske je darovnicom iz robnih 

zaliha Ministarstva gospodarstva Općini Orehovica darovala tražena 2 stambena kontejnera vrijednosti 

62.802,70 kn. Općina Orehovica je uložila dodatnih 11.046,25 kn za pripremu podloge za kontejnere te 

3.355,66 za priključak struje, dok se račun električara još čeka. U kontejner će se također postaviti računalo 

nabavljeno od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u sklopu provedbe projekta IPA 2012 

„Nabava IT opreme za provedbu, nadzor i evaluaciju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“. 

Nažalost, unatoč uloženim sredstvima od skoro 80.000,00 kn za boljitak romske zajednici u Orehovici, na 

kontejnerima se već sad vide tragovi vandalizma, a pitanje kako će isti izgledati za dva mjeseca. 

 U srpnju 2015. godine Ministarstvo kulture raspisalo je javni poziv za kandidiranje projekata za 

programe izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture u 2016. godini. Općina Orehovica na navedeni 

je javni poziv kandidirala 2 projekta. Projekt opremanja Društvenog doma u Orehovici namještajem ukupne je 

vrijednosti 83.600,00 kn, od čega je planirano sufinanciranje Ministarstva u iznosu od 66.880,00 kn dok će 

Općina Orehovica osigurati 16.720,00 kn. Na javni poziv javila se i Župa Orehovica sa projektom nabave 

klecala za crkvu u Podbrestu vrijednosti 136.800,00 kn. Planirano je sufinanciranje Ministarstva u iznosu od 

95.760,00 kn, Općine Orehovica u iznosu od 27.360,00 kn te su osigurana vlastita sredstva (donacije župljana) 

u visini od 13.680,00 kn.  

 U nastavku radova na izgradnji školske sportske dvorane u Orehovici 08. studenog 2015. godine na 

gradilište su dopremljeni nosači za krovište. Radove na postavi istih obavlja tvrtka Patafata i sinovi. Postava 

krovišta na dvorani od velike je važnosti za očuvanje već izvedenih radova na temeljnoj ploči i infrastrukturi 

izgrađenoj još davne 2006. godine, kao i za radove izvedene u 2014. i tekućoj godini. Nadalje, planirana je 

nabava aluminijske stolarije za zatvaranje objekta. Sredstva za izvođenje radova u 2015. godini osigurana su u 

županijskom proračunu u iznosu od 3.000.000,00 kn. Gradilište dvorane posjetio je 27. listopada 2015. godine 

premijer Zoran Milanović sa ministrom pomorstva, prometa i infrastrukture Sinišom Hajdaš Dončićem, koji su 

tom prilikom upoznati sa problematikom osiguranja financijskih sredstava za izgradnju dvorane koja se gradi 

već dugih 9 godina. U razgovoru je posebno istaknuto da dužnosnici koji posjećuju ovo gradilište, bez obzira u 

kojoj vladi bili, uvijek samo obećaju pomoć, ali se ista na kraju nikad ne ostvari. Premijer je pohvalio trud 

lokalne i područne vlasti, i zaželio daljnji uspjeh u provedbi ovog projekta, na dobrobit zaposlenika i učenika 

OŠ Orehovica. 

 U rujnu 2015. godine Općina Orehovica je obavila je putem tvrtke Međimurje zaing d.o.o. ispitivanje 

elektroinstalacija i gromobranskih instalacija na svim objektima u vlasništvu Općine Orehovica. Uočeni 

nedostaci nastali uslijed nemarnog korištenja javnih objekata uklonjeni su od stane ovlaštenog električara te su 

Općini Orehovica uručene potvrde o pozitivnoj ocjeni ispitivanja. 

 U razdoblju od 09.10. do 21.10.2015. godine Sanitacija d.o.o. je na području Općine Orehovica 

obavila redovitu jesensku deratizaciju. Tretirano je ukupno 909 domaćinstava, od čega 138 u Romskom 

naselju. 569 domaćinstava je nastanjeno, dok ih je 202 nenastanjeno. U 3 domaćinstva deratizacija nije 

provedena jer u istima nije zatečen predstavnik domaćinstva. Trovanje štakora provedeno je izlaganjem 
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zatrovanih meka djelatne tvari BROMADIOLON, za koji je antidot vitamin K-1, na sva mjesta gdje se obično 

pojavljuju štakori (podrum, dvorište i eventualno tavan). Vrijednost obavljene usluge iznosi 22.725,00 kn.  

 U listopadu je obavljeno redovno jesensko održavanje javne rasvjete. Pritom je zamijenjeno ukupno 9 

žarulja i 1 propaljivač. Ukupna vrijednost izvedene usluge iznosi 2.186,25 kn, a obavio ju je Kabel-mont d.o.o. 

iz Domašinca. 

 Općina u svibnju ove godine ugovorila je izradu elektrotehničkog projekta za energetski učinkovitu i 

ekološku javnu rasvjetu na području Općine Orehovica vrijednu 81.187,50 kn. Izrađivač projektne 

dokumentacije je Tesla d.o.o. iz Klenovnika. Navedeni je projekt Općina Orehovica kandidirala pri Fondu za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje izrade projektne 

dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete davanjem sredstava 

pomoći.  Po dovršetku izrade dokumentacije ista je proslijeđena Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost radi realizacije njegove odluke o sufinanciranju izrade ovog projekta u visini od 60%, odnosno 

48.712,50 kn. Fond nije tražio nikakve ispravke i dopune projekta, te se realizacija odluke i potpis ugovora 

očekuju ovih dana. Za 2016. godinu planirana je kandidatura istome Fondu za pribavljanje sredstva 

sufinanciranja za sam projekt izgradnje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete. Također, Općina 

Orehovica u 2015. godini izradila je projekt javne rasvjete u Školskoj ulici u Orehovici vrijedan 9.337,50 kn 

za koji je u tijeku postupak izdavanja građevinske dozvole.  

 Na Sve svete, 01.11.2015. godine župan Međimurske županije Matija Posavec, općinski načelnik 

Franjo Bukal, njegov zamjenik Željko Martinec, predsjednik Općinskog vijeća Branko Sušec, predsjednici 

vijeća mjesnih odbora Renato Plaftak, Mario Lončarić i Dragutin Klobučarić, te članovi DVDa Orehovica, 

Podbrest i Vularija, položili su vijence i zapalili svijeće za sve pokopane na mjesnim grobljima u Orehovici i 

Podbrestu, kao i na spomenicima poginulom branitelju Stipi Juriću i palim borcima Narodnooslobodilačke 

vojske i žrtvama fašističkog terora u Podbrestu.  

 Općina Orehovica izdala je 09.11.2015. godine Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec suglasnosti na I 

izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2015. godinu, Financijski plan za 2016. godinu i Plan rada za 2016. 

godinu. 

 Temeljem zamolbe OŠ Orehovica od 11. studenog 2015. godine Općina Orehovica je donirala 3 

računala i 2 monitora koji svojim performansama više ne zadovoljavaju potrebe Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Orehovica. Računala se doniraju u svrhu dodatnog opremanja informatičke učionice i isključivo za 

potrebe učenika OŠ Orehovica.  

 U posljednje vrijeme uočen je pojačan vandalizam na prometnim znakovima po Općini. Posebno je 

naglašen slučaj čupanja znaka STOP na križanju ulica A.G. Matoša i Frankopanske ulice u Orehovici gdje je 

komunalni radnik u tri navrata u tri uzastopna dana morao postavljati cijeli znak na svoje mjesto (zadnji dan 

znak se nalazi na stablu uz cestu), da bi 4. znak bio ukraden. Za 5 dana na istome je mjestu došlo do prometne 

nesreće sa velikom materijalnom štetom na oba vozila, a pukom su srećom izbjegnute i ljudske žrtve. Nadalje, 

zbog činjenice da nije bilo znaka Općina Orehovica kažnjena je za prekršaj sa 5.000,00 kn, odnosno općinski 

načelnik sa 1.500,00 kn.  

 

 01.12.2015. godine Franjo Bukal održao je sastanak sa direktoricom GKP Čakom d.o.o. Snježanom 

Tkalčec-Avirović u vezi promjene cijene zbrinjavanja komunalnog otpada. Promjena se odnosi na unutarnju 

strukturu cijene koja bi po predloženom predviđala osnovnu uplatu, prikupljanje i prijevoz, te zbrinjavanje 

biorazgradivog otpada, a na tragu pravne prirode javne usluge koja razlikuje prikupljanje miješanog 

komunalnog otpada, prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada i prikupljanje odvojeno sakupljenih 

kategorija otpada. Kako u Općini Orehovica još nije uvedena usluga prikupljanja biorazgradivog komunalnog 

otpada, u cjeniku je ta stavka označena vrijednošću 0,00 kn, a po uvođenju navedene usluge GKP Čakom 

d.o.o. će od Općine Orehovica zatražili novu prethodnu suglasnost na promjenu cijene usluge.  Predmetni 

dopis dostavljamo u prilogu, kao i važeći i predloženi cjenik. Temeljem članka 33. Zakona o održivom 

gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13) u roku od 15 dana izvršno tijelo jedinice lokalne 

samouprave dužno se očitovati o prijedlogu promjene cijene. Također, člankom 25. st. 1. Zakona o zaštiti 

potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 110/15) propisano je da je tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje 

javnih usluga potrošačima dužno, između ostalog, donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na 

transparentan, objektivan i nediskriminirajući način. Prema novom cjeniku cijena odvoza iznosila bi 57,50 kn 

umjesto dosadašnjih 56,78 kn. 

 Centar za pomoć u kući Međimurske županije ponudio je Općini Orehovica besplatnu uslugu 

prijevoza (do liječnika ili drugih sadržaja) za 5 korisnika koje predlaže Odbor za društvene djelatnosti i 

socijalnu skrb. O istima je navedeni odbor raspravljao na sjednici održanoj 14.12.2015. godine, kojom 

prilikom je odredio i 31 korisnika koji će za ovaj Božić primiti paket prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 

cca 140,00 kn. 
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 Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Antonija Canjuga, načelnik Franjo Bukal i njegov zamjenik 

Nedeljko Marić održali su 10.12.2015. godine radni sastanak na temu rada za opće dobro u Općini Orehovica. 

Dogovoreni su konkretni koraci u provedbi ove mjere. 

 15. prosinca 2015. godine općinski je načelnik nazočio sastanku kojeg je sazvao župan Međimurske 

županije Matija Posavec, a vezano uz problematiku zlostavljanja pasa u romskim naseljima u županiji. Sa 

udrugama za zaštitu životinja i nadležnim inspekcijama dogovoren je nadzor, između ostalih, i u Romskom 

naselju u Orehovici, kako bi se utvrdio ukupan broj pasa, broj pasa koje je potrebno hitno zbrinuti te kako bi 

se vlasnicima naložile mjere obaveznog cijepljenja i čipiranja, pod prijetnjom kazne. Nadzor u Romskom 

naselju u Orehovici obavljen je isti dan. 

 U izvještajnom razdoblju obavljena su sljedeća službena putovanja: 

Franjo Bukal: 

18.09.2015. – radni sastanak pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 

01.10.2015. – radni sastanak pri Ministarstvu gospodarstva 

20.10.2015.  – potpis ugovora pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU 

05.11.2015. – radni sastanak u Lendavi 

13.11.2015. – sastanak Upravnog odbora Udruge općina RH 

 

b) Stanje sigurnosti za studeni 2015. godine 

 Policijska uprava međimurska u studenom 2015. godine na području Općine Orehovica zabilježila je 1 

tešku krađu, 1 krađu, dvije prometne nesreće sa ozlijeđenom osobom i materijalnom štetom. Stanje sigurnosti 

ocjenjeno je dobrim.  

 

Ad 12. Razno 
 Branko Sušec pozdravio je vatrogasce DVDa Vularija koji su pristigli u ovoj točci na sjednicu te je 

najavio dodjelu priznanja za dugogodišnji rad u društvu. Prisutnima je zaželio sretne nadolazeće blagdane, a 

čestitci su se pridružili Franjo Bukal, Željko Martinec i Nedeljko Marić. 

 

  

Završeno u 19.25 

 

Zapisnik vodila 

Mirjana Sečan 

 

    Predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica 
    Branko Sušec  

 


