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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: 021-05/16-01/07 

Urbroj: 2109/22-02-16-8 

Orehovica, 15.06.2016. godine 

 

Z A P I S N I K 
 

sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, održane 15.06.2016. godine u općinskoj vijećnici Općine 

Orehovica s početkom u 19.00 sati.  

 

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

05/16-01/07, urbroj: 2109/22-02-16-01 od  09.06.2016. godine. 

 

 Nazočni vijećnici:  Marko Balog, Nikola Bukal, Tamara Hrelja, Marko Hunjadi, Mato Kalanjoš, 

Zlatko Orsag, Viktor Pintarić, Goran Plaftak i Snježana Šafarić. Sjednici prisustvuje Općinski načelnik Franjo 

Bukal te predsjednik VMO Podbrest Mario Lončarić. Osim vijećnika sjednici je nazočila službenica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica Mirjana Sečan u svojstvu zapisničara, te predstavnica lista 

Međimurje Anja Jakopčević.  

Zbog službene odsutnosti predsjednika Općinskog vijeća Branka Sušeca sjednicu je otvorio i vodio 

zamjenik predsjednika Zlatko Orsag.  Utvrdio je da sjednici prisustvuje 9 od 14 vijećnika, da postoji kvorum i 

da su sve odluke donijete na ovoj sjednici pravovaljane.  

 Predsjedavajući je otvorio aktualni sat u trajanju od 45 minuta.  

 Marko Hunjadi pitao je kada će se nastaviti radovi na izgradnji dvorane pri OŠ Orehovica. Odgovorio 

je Franji Bukal koji je najprije pozdravio sve prisutne. Rekao je da nažalost Općina Orehovica nije vlasnik 

dvorane ni sufinancijer izgradnje. Županu Posavcu iz Vlade i nadležnog ministarstva puno je obećano, da će 

biti osigurano 5,5 milijuna kuna, a Županija bi preuzela troškove opremanja. Nažalost, župan je, prilikom 

posjeta Općini Orehovica 13.06.2016.godine rekao kako su ugovori spremni za potpis u Ministarstvu 

obrazovanja, znanosti i sporta, ali da ih još uvijek nije nitko nije potpisao. Općina Orehovica ne može 

sudjelovati u ovoj investiciji, što zbog svog položaja što zbog financijskih mogućnosti. Rekao je također da je 

svjestan da Županija ne može sama ući u taj projekt i da bi uključivanje Vlade Republike Hrvatske značilo 

veliko rasterećenje županijskog proračuna. Drago mu je da na općinskoj razini pripadnici raznih političkih 

stranaka nastupaju jedinstveno na dobrobit zajednice u kojoj žive, ali da to nije situacija na državnoj razini i 

zbog toga dolazi do sve neravnomjernijeg razvoja. Snježana Šafarić pitala je utječe li takva politička 

razdvojenost i na učestalu pojavu krađa, na što je Franjo Bukal odgovorio da takva politika stvara i lošu 

socijalnu politiku i navike koje su uzrok sve većem broju krađa i teških krađa. Krađe su počele i po poljima o 

čemu je razgovarao i sa načelnikom PP Čakovec Krešimirem Jurčevićem. Složili su se da PU međimurska na 

raspolaganju ima premalo policajaca, te se u ophodnje trebaju uključiti i lovačka društva, te da se treba 

postaviti što je više moguće kamera.  

 U aktualnom satu pitanja više nije bilo, te je isti završen u 19.14.  

 

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 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, 

2. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orehovica, 

 

mailto:opcina-orehovica@ck.t-com.hr
http://www.orehovica.hr/


2 

3. Donošenje Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja izdvojenog područja Gospodarske zone 

sjeverno od Podbresta, 

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa ukupnog razvoja Općine Orehovica, 

5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica, 

6. Donošenje Plana davanja koncesija Općine Orehovica  za 2017. godinu, 

7. Donošenje Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija Općine Orehovica za razdoblje 

2017.-2019. godine, 

8. Izvješća 

a. Izvješće načelnika Općine Orehovica za razdoblje od 10.03.2016. do 09.06.2016. godine  

b. Izvješće o oslobođenjima od plaćanja komunalnog doprinosa od 01.01.2016. do 09.06.2016. 

godine 

9. Informacije 

a) Stanje sigurnosti za veljaču, ožujak i travanj 2016. godine, 

10. Razno. 

 

 Predsjedavajući je predložio dopunu dnevnog reda: 

1.  Točka 4. mijenja se glasi: „ Donošenje Odluke o produljenju roka primjene Programa ukupnog  

 razvoja Općine Orehovica“ 

2. Dodaje se nova točka 5. koja glasi: „Donošenje Odluke o  implementaciji razvojnih projekata  u 

Program ukupnog razvoja Općine Orehovica“ 

3. Točke 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 7., 8., 9., 10. i 11. 

 

 Predsjedavajući je dao na glasovanje dopunjeni dnevni red. Dopunjeni dnevni red  je jednoglasno usvojen. 

 

Ad.1.  Prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica 

 

 Predsjedavajući je prisutne pozvao na raspravu glede zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća 

održane 17.03.2016.  godine. 

 Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad.2. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnio je općinski načelnik Franjo Bukal. 

 Razlog za pokretanje postupka izrade i donošenja III. ID PPUO odnosi se na omogućavanje zahvata 

rekonstrukcije i dogradnje poslovne zgrade za otkup i skladištenje žitarica u okviru postojeće čestice iste 

namjene na k.č. 1547 k.o. Orehovica te za parcelaciju k.č. 1491 k.o. Vularija kako bi se omogućila izgradnja 

stambene građevine ispred već izgrađenog peradnjaka. 

 Franjo Bukal rekao je kako je Općina Orehovica još 2006. godine izradila svoj prostorni plan, a u 

izmjene istog išlo se 2013. i 2015. godine. Razlog ovako gustom rasporedu izmjena i dopuna PPUO-a vidi u 

slabom interesu stanovnika za javne rasprave o nacrtu prijedlog prostornog plana, pa tek kad se izmjene usvoje 

dolaze sa svojim problemima prostornog karaktera. Sam postupak je skraćen te će trajati do 90 dana od dana 

donošenja ove odluke. 

 Daljnje rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o izradi  III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Orehovica na glasovanje. 

Odluka o izradi  III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orehovica prihvaćena je 

jednoglasno. 

 

Ad.3. Donošenje Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja izdvojenog područja Gospodarske 

zone sjeverno od Podbresta 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Izdvojeno područje sjeverno od Podbresta PPUO-om je utvrđeno kao prostor za gospodarsku zonu. 

Obveza izrade UPU-a proizlazi za izdvojena građevinska područja proizlazi iz Zakona o prostornom uređenju 

i PPUO Orehovica. Izradom provedbenog prostornog plana utvrdit će se prvenstveno način parcelacije, uvjeti i 

način gradnje. Razlog za pokretanje postupka izrade i donošenja UPU proizlazi iz potreba Općine da osigura 
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uređenje područja za mogućnost gradnje u navedenoj gospodarskoj zoni. Obuhvat UPU se odnosi na dva 

područje izdvojene zone gospodarske namjene sjeverno od Podbresta, u obuhvatu utvrđenom PPUO 

Orehovica- cca 11,0 ha. Izrada urbanističkog plana je preduvjet za upućivanje zahtjeva Državnom uredu za 

upravljanje državnom imovinom za darovanjem navedenog zemljišta, budući da se radi o državnom zemljištu 

čiji je status riješen nakon nekoliko godina postupka. 

 Franjo Bukal rekao je kako Općina već godinama kandidira Ministarstvu gospodarstva projekt izrade 

geodetske podloge za DPU gospodarske Zone Međimurje veličine cca 250 ha, od kojih je 127 ha na teritoriju 

Općini Orehovica, a ostalo na teritoriju Općine Mala Subotica. Radi se o zoni vrlo povoljne lokacije što se tiče 

prometne povezanosti, ali nadležno ministarstvo do sada nije prepoznalo njezinu važnost. Što se tiče zone u 

Podbrestu naglasio je da je ona isto tako vrlo povoljno smještena s obzirom na autocestu, državnu i županijsku 

cestu. Također, u sklopu projekta aglomeracije i izgradnje magistralnog vodovoda imovinsko-pravno te 

katastarski se rješavaju postojeće nerazvrstane ceste u navedenoj zoni, posebno put od groblja do hladnjače. I 

ovakva mala zona je bitna za našu Općinu jer omogućava smanjenje nezaposlenosti.  

 Daljnje rasprave nije bilo.  

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja izdvojenog područja 

Gospodarske zone sjeverno od Podbresta na glasovanje. 

Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja izdvojenog područja Gospodarske zone sjeverno od 

Podbresta prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o produljenju roka primjene Programa ukupnog razvoja Općine 

Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Obrazloženje je podnio Franjo Bukal, a isto se odnosi i na točku 5. dnevnog reda. Općinsko vijeće  

Općine Orehovica na svojoj 23. sjednici održanoj 21.12.2012. godine je usvojilo je Program ukupnog razvoja 

Općine Orehovica za razdoblje od 2012. do 2017. godine. Radi se osnovnom strateškom općinskom 

dokumentu u kojem su navedeni strateški ciljevi, prioriteti i konkretne mjere. U Programu ukupnog razvoja 

nisu poimence nabrojani projekti unutar mjera. Ministarstvo poljoprivrede u postupku je donošenja Pravilnika 

o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U nacrtu prijedloga navedenog pravilnika navodi se da 

kandidirani projekti moraju biti usklađeni sa strateškom razvojnom dokumentacijom jedinice lokalne 

samouprave. Također, u nacrtu pravilnika navodi se da provedba ulaganja može trajati najviše 24 mjeseci. 

Kako bi se usuglasio postojeći Program ukupnog razvoja sa navedenim pravilnikom te kako bi se na taj način 

omogućilo Općini Orehovica da kandidira projekte: 

1. Uređenje mjesnog groblja u Orehovici, Josipa Slavenskog bb - izgradnja staza, postava ograde, 

izgradnja parkirališta, rekonstrukcija i uređenje grobne kuće, hortikulturno uređenje  

2. Uređenje mjesnog groblja u Podbrestu, Marka Kovača bb– postava ograde, izgradnja parkirališta, 

hortikulturno uređenje 

3. Modernizacija uporabive građevine – ekološka i energetski učinkovita javna rasvjeta Općine 

Orehovica  

4. Izrada projektne dokumentacije za građevinu društvene i javne namjene u romskom naselju u 

Orehovici, Cvjetna bb. 

na navedu mjeru 7.4 potrebno je donijeti odluku o produljenju važenja postojećeg Programa ukupnog razvoja 

do 2019. godine te implementirati željene projekte unutar samog Programa. 
 Franjo Bukal rekao je da je donošenje Odluke o produljenju roka primjene Programa ukupnog razvoja i  

Odluke o implementaciji razvojnih projekata u Program ukupnog razvoja Općine Orehovica zapravo 

prilagodba pravilima Europske unije. Što se tiče obveza koje nameće spomenuti pravilnik rekao je kako je bilo 

najavljivano da će se procedura smanjiti i olakšati, ali se događa sasvim suprotno. Kao što je vidljivo iz 

izvješća načelnika za razdoblje od 10.03.2016. do 09.06.2016. godine odlukom o odabiru projekata od 16. 

svibnja 2016. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo je za sufinanciranje Općini 

Orehovica projekt izgradnje oborinske odvodnje koje će u 2016. godini prema Programu održivog razvoja 

lokalne zajednice sufinancirati sa 150.000,00 kuna. Projekt oborinske odvodnje, kao što je već izvještavano, 

iznosi 390.453,19 kn, od čega je Općina Orehovica dužna osigurati 195.226,60 kn (50%) te Županijska uprava 

za ceste Međimurske županije. Osiguranjem potpore navedenog Ministarstva Općini Orehovica ostala je 

obveza od 45.226,60 kn za navedeni projekt. U Program održivog razvoja lokalne zajednice Općina je 

kandidirala i projekt javne rasvjete u Školskoj ulici u Orehovici koji je administrativno odobren, te se nalazi na 

rezervnoj listi. Franjo Bukal nadalje je izvjestio da se na jesen očekuje početak prekogranične suradnje sa 

Občinom Črenšovci, odnosno romskim naseljem Kamenci, kao svojevrsni nastavak suradnje iz projekta 

ROKIC:“DROM“. Kako bi se kandidirao projekt izgradnje društvenog doma u romskom naselju potrebno je 
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izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi dozvolu za gradnju. Ponuda za izradu projekta iznosi 183.000,00 

kuna od čega će Međimurska županija sufinancirati 83.000,00 kn, dok će se za preostali iznos pokušati iznaći 

sredstva kod Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije. Sami troškovi izgradnje predviđaju se u visini od 3.500.000,00 kuna. 

  Daljnje rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o produljenju roka primjene Programa ukupnog razvoja 

Općine Orehovica na glasovanje. 

Odluka o produljenju roka primjene Programa ukupnog  razvoja Općine Orehovica prihvaćena je 

jednoglasno. 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o implementaciji razvojnih projekata u Program ukupnog razvoja Općine 

Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Ovu točku predlagatelj nije posebno objašnjavao budući da je obrazloženje izneseno uz točku 4. 

  Rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o implementaciji razvojnih projekata u Program ukupnog 

razvoja Općine Orehovica na glasovanje. 

Odluka o implementaciji razvojnih projekata u Program ukupnog razvoja Općine Orehovica 

prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.   

 Općinski načelnik Općine Orehovica 02.05.2016. godine donio je II. dopunu  Pravilnika o unutarnjem 

redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica kojim je odredio klasifikaciju novog radnog mjesta u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orehovica: 

Redni broj: 5 

Osnovni podaci o radnom mjestu: 

Kategorija:    III. 

Potkategorija:   Referent 

Klasifikacijski rang:  11 

Naziv:    REFERENT  

Stručno znanje: 

 - srednja stručna sprema (ekonomska, upravna ili gimnazija) 

 - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 

 - poznavanje rada na računalu 

 - položen državni stručni ispit 

 - aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. 

 

Broj izvršitelja:   1 na određeno vrijeme – 6 mjeseci uz mogućnost produljenja na sljedećih 6 

    mjeseci 

OPIS POSLOVA 

Poslovi radnog mjesta % 

1. Priprema projekata za prijavu na natječaje i fondove Europske unije – prekogranična 

suradnja 70 

2. Vođenje proračunskog računovodstva i obračun plaće 15 

3. Ostali administrativni poslovi 15 

 

 Franjo Bukal obrazložio je da se radi o zapošljavanju osobe koja će pripremati prije navedeni projekt 

prekogranične suradnje sa Občinom Črenšovci. Kako bi se pripremi projekta prišlo sa primjerenim 

kapacitetima, općinski je načelnik 10.05.2016. raspisao natječaj za zapošljavanje referenta na određeno 

vrijeme od 6 mjeseci, uz mogućnost produljenja ugovora na daljnjih 6 mjeseci. Nakon provedenog javnog 

natječaja na koji je zaprimljena samo jedna prijava ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen je sa Majom 

Martinec iz Podbresta. 

 Daljnje rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica na glasovanje. 
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Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Orehovica prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.7. Donošenje Plana davanja koncesija Općine Orehovica  za 2017. godinu 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.   

 Sukladno trogodišnjem planu davanja koncesija za razdoblje 2016.-2018. kojeg je Općinsko vijeće 

usvojilo na svojoj 13.  sjednici 02.09.2015. godine u 2017. godini nije predviđeno davanje koncesije u skladu 

sa Zakonom o koncesijama („Narodne novine“  broj 143/12). 

 Rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Plana davanja koncesija Općine Orehovica  za 2017. godinu na 

glasovanje. 

 Plan davanja koncesija Općine Orehovica  za 2017. godinu prihvaćen je jednoglasno. 

. 

 

Ad.8. Donošenje Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija Općine Orehovica za razdoblje 

2017.-2019. godine 

  

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Općinsko vijeće na svojoj je 23. sjednici održanoj 21.12.2012. i na 15. sjednici održanoj 22.12.2015. 

godine donijelo odluke o davanju koncesije za sljedeće komunalne djelatnosti: 

1. obavljanje komunalne djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih i sabirnih 

jama, 

2. obavljanje dimnjačarskih poslova, 

3. prijevoz pokojnika. 

 Ugovor o davanju koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja  dimnjačarskih poslova dodijeljen je 

Dimnjačarskom obrtu "Dimos" iz Strahoninca na vrijeme od 5 godina počevši od 20.01.2014. do 31.12.2018. 

Koncesijska naknada iznosi12.000,00 kn godišnje prema važećoj ponudi koncesionara, a plaća se kvartalno.  

 Ugovor o davanju koncesije za komunalnu djelatnost prijevoza pokojnika dodijeljen je Klesarskoj 

radioni vl. Željka Kovača iz Orehovice na vrijeme od 5 godina počevši od 20.01.2014.-31.12.2018. 

Koncesijska naknada iznosila je 3.090,00 kn godišnje prema važećoj ponudi koncesionara, a plaćala se 

kvartalno. 07. travnja 2015. godine na snagu je stupio Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine" 

broj 36/15) prema čijem je članku 24. prestala važiti koncesija za prijevoz pokojnika na području Općine 

Orehovica koja vam je dodjeljena odlukom Općinskog vijeća Općine Orehovica klasa: 021-05/13-01/14, 

urbroj: 2109/22-01-13-3 od 17.12.2013. ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 20/13). 

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

fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja Općine Orehovica dodijeljen je ponuditelju Eko usluge 

Ivan Vurušić iz Orehovice na vrijeme od 3 godine počevši od 01.01.2016. do 31.12.2018. Koncesijska 

naknada iznosi 10.000,00 kn godišnje prema važećoj ponudi koncesionara, a plaća se kvartalno. Predloženi 

trogodišnji Plan se može mijenjati i dopunjavati. 

 Rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija Općine 

Orehovica za razdoblje 2017.-2019. godine na glasovanje. 

 Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija Općine Orehovica za razdoblje 2017.-2019. godine 

prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad.9.  Izvješća 

a) Izvješće načelnika Općine Orehovica za razdoblje od 10.03.2016. do 09.06.2016. godine 

 

GRAĐEVINSKI PROJEKTI 

 U izvještajnom razdoblju Općina Orehovica započela je sa rekonstrukcijom rotora i izgradnjom dijela 

sustava oborinske i sanitarne odvodnje u Orehovici. Odlukom o odabiru projekata od 16. svibnja 2016. 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo je za sufinanciranje Općini Orehovica 

projekt izgradnje oborinske odvodnje koje će u 2016. godini prema Programu održivog razvoja lokalne 

zajednice sufinancirati sa 150.000,00 kuna. Projekt oborinske odvodnje, kao što je već izvještavano, iznosi 

390.453,19 kn, od čega je Općina Orehovica dužna osigurati 195.226,60 kn (50%) te Županijska uprava za 

ceste Međimurske županije. Osiguranjem potpore navedenog Ministarstva Općini Orehovica ostala je obveza 

od 45.226,60 kn za navedeni projekt. U Program održivog razvoja lokalne zajednice Općina je kandidirala i 

projekt javne rasvjete u Školskoj ulici u Orehovici koji je administrativno odobren, te se nalazi na rezervnoj 
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listi. Naime, Općina Orehovica 2015. godine naručila je izradu glavnog projekta za uspostavu javne rasvjete u 

Školskoj ulici u Orehovici. Projekt je izradio Bitel d.o.o. iz Kotoribe, prema ponudi u iznosu od 9.337,50 

kuna. Projektom je predviđena postava 17 stupova javne rasvjete, a za isti je ishođena građevinska dozvola. 

Prema troškovniku iz projekta proveden je postupak nabave bagatelne vrijednosti za radove i materijal 

potrebnih na uspostavi javne rasvjete u spomenutoj ulici. Na pregovaranje su bila pozvana 3 subjekta od kojih 

su dva dostavila ponude. Po otvaranju ponuda, jedna je morala biti isključena jer je sadržavala potvrdu 

Porezne uprave da postoji dug na ime javnih davanja. Kao jedina ponuda koja je udovoljavala uvjetima Poziva 

prihvaćena je ponuda Kabelmonta d.o.o. iz Domašinca u vrijednosti od 160.110,50 kuna sa PDVom. 

Projektom je predviđena postava 17 stupova javne rasvjete. Prijava početka radova obavljena je 01.04.2016. 

godine, a radovi su dovršeni 31.05.2016. godine. Okončana situacija iznosi 201.186,75 kn. Čeka se izvješće 

nadzora te utanačenje tehničkog pregleda. 

 

 Nastavljeni su radovi na groblju Podbrest izgradnjom dviju staza te pročelja ograde. Na groblju 

Orehovica nastavljeno je sa postavom tlakovaca na kolnom ulazu, te postavom fasade na pročelju ograde 

groblja. 

 

 Za dvoranu Društvenog doma u Orehovici nabavljen je inventar (stolovi i stolice). Navedena je 

investicija vrijedna 83.600,00 kuna, od čega je ugovoreno sufinanciranje od 50.000,00 kuna od strane 

Ministarstva kulture 

 

PROSTORNO-PLANSKI PROJEKTI 

 Općinskom vijeću Općine Orehovica upućen je prijedlog za izradu III izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Općine Orehovica (III ID PPUO). Promjene su vezane uz inicijativu privatne osobe koja 

planira gradnju u gospodarskoj zoni na jugu Orehovice. 

 Također, planira se započeti sa izradom urbanističkog plana uređenja izdvojenog područja 

gospodarske zone sjeverno od Podbresta. 

 

 

DRUŠTVENI I KULTURNI PROJEKTI 

 23.04.2016. godine održana je treća “Orehijada – festival oreha i sega ka kcoj ide“ u organizaciji 

Općine Orehovica i Kulturno umjetničkog društva Fijolica. Aktivnosti Orehijade raspoređene su u poludnevni 

program: predstavljanje proizvoda lokalnih i regionalnih OPG-ova (likeri, rakije, sirevi, bučino ulje, med, 

ručni radovi te proizvoda od keramike, metala i drva, itd.), predstavljanje udruga koje se bave izradom ručnih 

radova (izložbe na štandovima), izbor najfineše orehjače, najlepšeg koloča na oko i najbolšeg orehovca te 

kulturno-umjetnički program. Udruge su imale priliku predstaviti svoje proizvode posjetiteljima i 

potencijalnim poslovnim partnerima te na taj način promovirati svoj rad i ostvariti nove poslovne suradnje. 

Vrhunac Orehijade bio je Međunarodni susret folklornih društava koji je započinje mimohodom sudionika uz 

pratnju Zrinske garde, lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava i limenu glazbu. Susret je okupio kulturno-

umjetnička društava iz raznih krajeva naše domovine, kao i društva iz Mađarske i Slovenije. Sudionici 

bogatstvom i raznolikošću plesova i pjesama te nošnji oduševili su posjetitelje te im približili ljepotu i 

bogatstvo naše kulturne baštine. Nakon susreta uslijedilo je neformalno druženje uz pjesmu i ples te razmjenu 

iskustva. 

 

LAG MURA-DRAVA 

 U izvještajnom razdoblju LAG Mura-Drava održao je nekoliko sastanaka. 10.03.2016. u prostorijama 

LAGa održano je predavanje Savjetodavne službe na temu šumarstva. Program predavanja je obuhvatio teme 

općenito o privatnim šumama i radovi sječe u šumama šumoposjednika (dozvole za sječu), upisnik 

šumoposjednika, mogućnosti ostvarivanja prava na subvencije u privatnim šumama, mjere Ruralnog razvoja u 

šumarstvu, održavanje šumskih prometnica u privatnim šumama, višestruka skladnost i izravna plaćanja u 

2016. godini. Za 17.03.2016. održana je skupština ECTS Regije Mura, čiji je član odnedavno i Općina 

Orehovica. 

 

PLANIRANJE PREKOGRANIČNE SURADNJE 

 U svrhu dogovora o aktivnostima potencijalnih projekata prekogranične suradnje općinski je načelnik  

11.02.2016. godine u Lendavi održao sastanak sa županom Občine Črenšovci Antonom Tornarom te 

direktoricom društva Misija S* Agatom Sardelić. Sa istima je Općina Orehovica već provela prekogranični 

projekt akronima ROKIC:“DROM“. Novim projektom iznaći će se rješenje za gradnju kulturnog centra u 

Romskom naselju Orehovica, što zapravo predstavlja kvalitetan i logični nastavak uspješno provedenog 

projekta ROKIC:“DROM“. Kako bi se pripremi projekta prišlo sa primjerenim kapacitetima, općinski je 
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načelnik 10.05.2016. raspisao natječaj za zapošljavanje referenta na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz 

mogućnost produljenja ugovora na daljnjih 6 mjeseci. Nakon provedenog javnog natječaja na koji je 

zaprimljena samo jedna prijava ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen je sa Majom Martinec iz 

Podbresta. 

 

 

POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH ZGRADA 

 Tvrtka Palam d.o.o. iz Zagreba organizirala je 05.05.2016. godine u dvorani Društvenog doma u 

Orehovici predavanje na temu poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljskih zgrada, odnosno kako ostvariti 

poticaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temelju Javnog poziva. Objava javnog poziva 

očekuje se uskoro, o čemu će stanovnici Općine biti izvješteni putem plakata na mjestima javnog okupljanja, 

na oglasnoj ploči te na web stranici Općine Orehovica. 

 

 

IZVJEŠĆE O SUKCESIJI S OPĆINOM MALA SUBOTICA 

 19.05.2016. godine u Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji u Varaždinu održana je sjednica 

Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija. Ista je 

održana na mnogobrojne zahtjeve Općine Orehovica za pojašnjenjem i donošenjem dopunske odluke o podjeli 

imovine između Općine Orehovica i Općine Mala Subotica, konkretno sredstava koja je Općina Mala Subotica 

prihodovala od prodaje stanova u vlasništvu bivše Općine Čakovec. Također, navedeno je Povjerenstvo, 

temeljem zahtjeva zastupnika Općine Mala Subotica, 31.05.2016. godine uputilo strankama u postupku 

pojašnjenje razloga zakazivanja sjednice Povjerenstva. Nova sjednica zakazana je za 07.09.2016., nakon što 

je, zbog zauzetosti predsjednika Komisije, odgođena sjednica zakazana za 13.06.2016. godine. 

  

 

KOMUNALNE DJELATNOSTI 

 Dana 16.06.2016. s početkom u 19:30 sati u dvorani Društvenog doma Općine Orehovica. 

GKP Čakom d.o.o. i Općina Orehovica organiziraju javnu tribinu s temom „Postupanje s otpadom“. Na istoj 

će GKP Čakom d.o.o. preko stručnih osoba informirati prisutne o pravilnom postupanju s otpadom te 

odgovarati na postavljena pitanja prisutnih. Navedenom tribinom Općina Orehovica osigurala je ispunjenje 

zakonom propisane obveze o potrebi provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti. Franjo Bukal pozvao je 

prisutne da se odazovu tribini. Ukazao je još jednom na problematiku odbacivanja otpada u okoliš, posebno na 

područje Jezerčice. Rekao je da mu je neshvatljivo kako stanovnici romskog naselja odbacuju otpad u okoliš a 

isti mogu zbrinuti za samo 25,00 kuna mjesečno na legalan način. 

 

KONTROLA PLODNOSTI TLA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI 

 Projekt „Kontrola plodnosti tla u Međimurskoj županiji“ provodi se treću godinu na području 

Međimurske županije i svake godine je uključen sve veći broj općina i gradova. Aktivnosti projekta su: 

uzimanje uzoraka tla s poljoprivrednih površina radi kemijsko-fizikalnih parametara tla, izrada gnojidbene 

preporuka za poljoprivrednike, te izrada baza podataka, pedoloških karti i općih smjernica i zaključaka 

navedenih u  Izvješću o rezultatima projekta. Cilj projekta je smanjenje troškova gnojidbe, povećanje prinosa, 

 zaštita okoliša te dobivanje slike općeg stanja zemljišta na području jedinice lokalne samouprave. Nakon 

izvršenih analiza i dobivenih podataka, osim gnojidbene preporuke izrađuje se baza podataka i izvješće, 

dokumenti koji mogu poslužiti kao osnova za izradu projekata iz  poljoprivrede, zaštite okoliša i sl. , 

financiranih iz državnih i  EU fondova. 

 Dosad su projektu sudjelovale općine Belica, Mala Subotica, Donji Kraljevec, Nedelišće, Štrigova te 

gradovi Mursko Središće i Prelog. Zadovoljni rezultatima projekta, većina  je  potvrdila  sudjelovanje i za 

tekuću godinu. Uzorci tla se obrađuju u laboratoriju Agrokontrole d.o.o., specijaliziranome za analizu tla i 

biljnog materijala, najvećem i najmodernijem  na području Republike Hrvatske. Navedeni laboratorij surađuje 

sa fakultetima i ostalim znanstvenim institucijama kako bi bili u toku sa najnovijim saznanjima iz područja 

tloznanstva. 

 Cijena pojedinačnog uzorka s gnojidbenom preporukom iznosi 350 kn s PDV-om od čega će 140,00 

kn (40%) podmiriti Općina Orehovica, 140,00 kn (40%) Međimurska županija, dok 70,00 kn (20%) podmiruje 

sam poljoprivredni proizvođač. U tu cijenu je uključena i izrada baze podataka te uzimanje uzoraka na terenu. 

Jedan uzorak je dovoljan za parcelu do 5 ha. Maksimalno će se uzimati 4 uzorka po poljoprivrednom 

proizvođaču. Ovaj projekt donosi višestruke koristi  poljoprivrednim proizvođačima te Općini Orehovica u 

cjelini.  

 Navedena potpora zakonski je tretirana kao potpora de minimis koju je Općina Orehovica dužna 

prijaviti Ministarstvu poljoprivrede i o kojoj je dužna podnositi financijska izvješća. S time u vezi izrađen je 
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Program potpora poljoprivredi Općine Orehovica za razdoblje 2016-2017. godine. U dvije godine Općina je 

predvidjela 22.400,00 kn za navedenu svrhu, od čega 11.480,00 kn u 2016. i 10.920,00 kn u 2017. godini.  

 Tijekom svibnja 2016. godine zaprimale su se prijavnice zainteresiranih OPG-a. Interes je iskazao 21 

OPG sa 82 zatražena uzorka. Svi zainteresirani biti će pozvani na podnošenje zakonom određene prijave 

nakon što Ministarstvo poljoprivrede odobri Program potpora poljoprivredi Općine Orehovica za razdoblje 

2016-2017. godine.   

 

 

JAVNI RADOVI I RAD ZA OPĆE DOBRO 

 U 2016. godini Općina Orehovica i nadalje nastavlja sa provedbom programa javnih radova u suradnji 

sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Predviđeno je zapošljavanje ukupno 11 radnika za revitalizaciji 

javnih površina, 2 radnika za zbrinjavanje pasa u Romskom naselju te 2 radnice za pružanje pomoći u kući u 

Romskom naselju. Do sada je sklopljeno 7 ugovora o radu, na razdoblje od 6 mjeseci, uz 100%-tno 

financiranje iz sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  

 Kontinuirano se provodi i rad za opće dobro, prema odredbama postojećeg Zakona o socijalnoj skrbi. 

Naime, prema članku 39. navedenog zakona primatelji minimalne zajamčene naknade dužni su mjesečno 

odraditi od 30 do 90 sati rada za opće dobro na koji ih upućuje jedinica lokalne samouprave prema 

prebivalištu, odnosno boravištu. Općina Orehovica još od srpnja 2014. godine provodi ovakav rad. 

Neodazivanje ili odbijanje rada za opće dobro kao posljedicu ima gubitak prava na minimalnu zajamčenu 

naknadu na 6 mjeseci. Unatoč navedenom, još je uvijek velik broj obveznika koji svoje obveze ne shvaća 

ozbiljno, te, nažalost, zbog toga ostaju bez svog prava na pomoć.  

 

OSTALO 

 Zbog niskih temperatura i mraza od 26.04.2016. do 30.04.2016. godine došlo je do smrzavanja 

pojedinih poljoprivrednih kultura koje su razvile listove kao i na voćkama. Nepovoljni vremenski uvjeti tako 

su utjecali na rast i razvoj ranog i kasnog krumpira, peršina, celera, soje te na prinos dugogodišnjih nasada 

jabuka, kruški, oraha, lješnjaka, aronije i kupine. Po pojedinačnim dojavama oštećenika Odbor je pregledao 

prijavljene površine i utvrdio da postoji šteta na navedenim kulturama koja će se direktno odraziti na prinos i 

kvalitetu. Prijave oštećenika su se zaprimale od 09.05.2016. do 18.05.2016. godine u kojem je razdoblju 

zaprimljeno ukupno 57 prijava prema kojima je utvrđena šteta od 4.449.251,64 kn. Temeljem poziva 

Ministarstva poljoprivrede i Županijskog povjerenstva za elementarne nepogode Općina je do 27.05.2016. 

godine morala poslati konačno izvješće, budući da je Ministarstvo poljoprivrede navedenu štetu odlučilo 

prijaviti europskim fondovima pomoći kako bi se osigurala odšteta oštećenicima. 

 

 Centar za vozila Hrvatske – Stanica za tehnički pregled vozila „Centar“ Čakovec 06. svibnja 2016. 

godine na parkiralištu sportsko-vatrogasnog objekta u Orehovici obavio je tehnički pregled traktora i 

traktorskih prikolica. Pregledu je pristupilo ukupno 63 vozila. 

 

 U svibnju, povodom Dana Općine Orehovica koji se obilježava 21.05., iz tiska je izašao 11. broj 

Revoskih novina čijih je 750 primjeraka besplatno distribuirano kućanstvima na području Općine Orehovica. 

 

 Sukladno Odluci o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije ("Službeni 

glasnik Međimurske županije" broj 02/02) Župan Međimurske županije donio je Odluku kojom se zabranjuje 

spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon 

žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume u vremenskom razdoblju od 02.05.2016. do 03.10.2016. 

godine na području čitave Međimurske županije.  

 

 U Vulariji, u rekonstruiranom i dograđenom objektu Društvenog doma, koji je tom prigodom i 

svečano predan na korištenje žiteljima općine, 20. svibnja 2016. godine održana je svečana sjednica povodom 

proslave Dana Općine Orehovica.  Sa željom da vrijeme koje dolazi bude označeno sveopćim napretkom 

općine i rastućom kvalitetom življenja svih mještana svakog pojedinog naselja u općini uz poruku, neka nam 

je zdravlja i optimizma svim nazočnim mještanima , gostima i uzvanicima obratio se općinski načelnik Franjo 

Bukal koji je opisao projekte, odrađen, u tijeku i planirane za skoru budućnost. Sjednici ju vodio predsjednik 

Općinskog vijeća Branko Sušec. Na sjednici su uz mještane i općinske vijećnike bili i međimurski 

župan Matija Posavec, predsjednik Skupštine Međimurske županije Mladen Novak, Bruno Hranić, glavni 

tajnik Udruga Općina RH, Mijo Brlečić potpredsjednik HVZ Sisačko-moslavačke županije, predsjednik DVD-

a Vularija Zlatko Orsag, župnik župe Majke Božje Fatimske Orehovica vlč. Damir Slamek, kao i načelnici 

susjednih i prijateljskih općina. Međimurski župan svim je mještanima Općine Orehovica čestitao njihov dan i 

zahvalio na doprinosu koji daju u javni sektor u Međimurskoj županiji. - Općina Orehovica je, kazao je još 
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međimurski župan, općina koja gledajući lokalne proračune po općinama i gradovima, razmjerno broj 

stanovnika ima jedan od najmanjih proračuna u državi, ali taj proračun čak četiri puta multiplicira u razvojne 

projekte. Tu se vidi kako je općinsko vodstvo pokazalo spremnost kandidature projekta prema europskim i 

nacionalnim fondovima. To je danas jedini ključ uspjeha kako bi određena općina zadržala svoj status, a 

Općina Orehovica bez obzira na svoju veličinu i utjecaj svakako ima opravdanje da može biti samostalna 

općina. U kulturno-umjetničkom programu sudjelovali recitatori i tamburaški orkestar Osnovne škole 

Orehovica i mješoviti župni zbor Župe Majke Božje Fatimske Orehovica. Proslava Dana Općine Orehovica, 

nastavljena je u nedjelju 22. svibnja, vatrogasnim natjecanjem VZPO Belica - Mala Subotica - Orehovica u 

kategoriji podmlatka i mladeži te blagoslovom i otvorenjem Društvenog doma i vatrogasnog spremišta u 

Vulariji. Nedeljnom otvorenju nazočili su predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader te 

zapovjednik JVP Čakovec i zapovjednik VZMŽ Mladen Kanižaj. Župnik Slamek blagoslovio je novootvoreni 

objekt. DVD Vularija iskazao se kao domaćin i organizator ovog događaja. 

 
U izvještajnom razdoblju održane su 3 skupštine društava u kojima Općina Orehovica ima udjele: 

 Međimurje plin d.o.o. – 27.04.2016. 

 GKP Čakom d.o.o. – 07.06.2016. 

 Međimurske vode d.o.o. – 08.06.2016. 

 

 Franjo Bukal dodao je su se općinama – vlasnicama poslovnog udjela u Međimurje-plinu d.o.o. javile 

strane firme koje nude otkup udjela u navedenom poduzeću. Rekao je kako misli da općine ne bi smjele 

pristati na takve ponude, jer se radi o jednokratnoj dobiti, a kasnije se ne može utjecati na cijenu plina za 

krajnje potrošače.  

 Zlatko Orsag rekao je da se u ime VMO Vularija i DVD Vularija te u svoje osobno zahvaljuje na 

objektu koji će pružiti primjerene prostore svim udrugama za kvalitetan rad. Posebno je pohvalio zalaganje 

članova DVDa Vularija na organiziranju dana Općine i vatrogasnog natjecanja mladeži 20.05.2016. i 

22.05.2016. godine. 

 

b) Izvješće o oslobođenjima od plaćanja komunalnog doprinosa od 01.01.2016. do 09.06.2016. godine 

 

 Temeljem članka 6. st. 1. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Orehovica („Službeni glasnik 

Međimurske županije“ broj 9/11, 7/12, 4/13 i 17/15) u razdoblju od 01.01.2016. do 09.06.2016. godine 

Općinski načelnik Općine Orehovica oslobodio je od plaćanja komunalnog doprinosa sljedeće investitore – 

hrvatske branitelje i članove obitelji umrlih hrvatskih branitelja u postupcima ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada u ukupnom iznosu od 16.710,98 kuna: 

 

R.br. Prezime i ime Iznos oslobođenja (kn) 

1. Čurin Josip 4.668,60 

2. Drvenkar Damir 2.204,20 

3. Horvat Ratko 960,00 

4. Kodba Zdravko 1.603,58 

5. Krčmar Petra  4.859,80 

6. Zadravec Damir 2.414,80 

UKUPNO 16.710,98 

 

 Temeljem članka 6. st. 2. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Orehovica („Službeni glasnik 

Međimurske županije“ broj 9/11, 7/12, 4/13 i 17/15) u razdoblju od 01.01.2016. do 09.06.2016. godine 

Općinski načelnik Općine Orehovica Općinski načelnik Općine Orehovica odlukom je oslobodio od plaćanja 

komunalnog doprinosa sljedeće investitore u ukupnom iznosu od 10.582,00 kuna: 

 

R.br. Prezime i ime Iznos oslobođenja (kn) 
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1. 
Dom za psihički bolesne odrasle 

osobe Orehovica 
2.922,00 

2. OŠ Orehovica 7.660,00 

UKUPNO 10.582,00 

 

 

Ad.10. Informacije 

 

Stanje sigurnosti za veljaču, ožujak, travanj i svibanj 2016. godine 

 

 Policijska uprava međimurska u veljači, ožujku, travnju i svibnju 2016. godine na području Općine 

Orehovica zabilježila je ukupno 7 teških krađa i 5 krađa, 1 napad na službenu osobu, 2 prometne nesreće sa 

materijalnom štetom, 3 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, 2 prekršaja iz Zakona o osobnoj 

iskaznici te 3 prekršaja iz Zakona o prekršajima iz javnog reda i mira. U veljači je stanje sigurnosti ocjenjeno 

dobrim, dok je u ostalim mjesecima ocjenjeno zadovoljavajućim.  Posebno je naglašeno da policija 

svakodnevno obilazi područje Općine zbog učestalog skupljanja mladeži oko škole u večernjim satima i radi 

oštećivanja imovine. Franjo Bukal rekao je da se ne slaže sa takvom konstatacijom jer je i sam u nekoliko 

navrata provjeravao okolicu škole te je redovito nailazio na skupinu maloljetnika koji su se tamo zadržavali. 

Prijave Općine nisu urodile plodom, niti se ista izvještava o poduzetom, budući da štetu redovito počine 

maloljetnici. Pita se kakav primjer na taj način sustav daje mladima i gdje su u toj priči roditelji.  

 

Ad.11. Razno 

 Marko Hunajdi pitao je što je sa sakupljanjem donacija za obnovu vodotornja u Vukovaru. Franjo 

Bukal rekao je da je primljeno 4-5 uplata, te je pozvao sve one koji još nisu uplatili, a žele, da isto učine do 

kraja lipnja. Općina će također obaviti uplatu. 

 

 

  

Završeno u 20.10 

 

Zapisnik vodila 

Mirjana Sečan 

 

    Zamjenik predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica 
    Zlatko Orsag  

 


