
 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA OREHOVICA    
                 OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/18-01/19 

URBROJ: 2109/22-11-18-15 

Orehovica, 28. lipnja 2018.g. 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, održane 28.06.2018. godine u 

općinskoj vijećnici Općine Orehovica s početkom u 20.00 sati. 
 

 Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica Marko Hunjadi 

pozivom KLASA: 021-05/18-01/19, URBROJ: 2109/22-11-18-1, od 21.06.2018. godine.

  

 Nazočni vijećnici: Erika Baranašić, Miroslav Bezek, Nadica Bogdan, Nikola Bukal, 

Želimir Halić, Dražen Husić, Marko Hunjadi, Josip Katanović, Dragutin Klobučarić, Ivan 

Krčmar, Zlatko Orsag, Nikola Panić. 

 Na sjednici nisu nazočni vijećnici: Goran Ivačić, Dalibor Kukovec, Branko Sušec. 

 Sjednici još prisustvuju: Općinski načelnik Franjo Bukal, zamjenica Općinskog 

načelnika Dijana Novak, zamjenik Općinskog načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne 

manjine Marko Balog, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica Nikola 

Špikić i službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica kao zapisničar i 

ŽaklinaVađunec. 

  Sjednici je nazočila i predstavnica Lista Međimurje, gđa. Mateja Bajs. 

 

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Općinskog vijeća Marko Hunjadi. Pozdravio je 

sve prisutne, novoizabrane predsjednike Vijeća mjesnih odbora: predsjednika VMO 

Orehovice Branka Horvata, predsjednika VMO Vularije Dragutina Klobučarića i predsjednika 

VMO Podbrest Želimira Halića i čestitao im na izboru. Zatim je pozdravio i novog pročelnika 

JUO Općine Orehovica Nikolu Špikića i prisutne medije. Po uvodnim riječima i pozdravu 

krenulo se utvrđivanju broja prisutnih vijećnika. Predsjednik je utvrdio da sjednici prisustvuje 

12 od 15 vijećnika, da postoji kvorum te da će sve odluke donesene na ovoj sjednici biti 

pravovaljane. 

  

 Nakon utvrđivanja kvoruma, predsjedavajući je otvorio aktualni sat u trajanju od 45 

minuta. 

 

Aktualni sat  

 

 Na aktualnom satu prvi se javio Miroslav Bezek, koji je pozdravio sve prisutne i 

uputio pitanje načelniku zašto se ne provode postupci jednostavne javne nabave koje je 

propisalo Općinsko vijeće prošle godine i zašto se cijepaju vrijednosti nabave da se izbjegne 

obveza provođenja javne nabave.  



 Prije odgovaranja na pitanje Miroslava Bezeka, načelnik Franjo Bukal je pozdravio 

sve prisutne, a zatim je rekao da na ta pitanja može preciznije odgovoriti referentica Žaklina 

Vađunec. Uz to je kazao da ukoliko želi da mu se točno odgovori, da precizira postupak na 

koje se pitanje odnosi, te da je u Općini Orehovici trenutno zaposlena samo jedna osoba s 

certifikatom javne nabave, i da su u suradnji s njom svi postupci nabava do sada provedeni u 

skladu sa zakonom. Također je objasnio da ukoliko vijećnik Miroslav Bezek ima kakva 

saznanja o nezakonitostima, da preda precizno pitanje kako bi dobio odgovor do druge 

sjednice. 

  

 Po davanju odgovora, predsjednik Vijeća je pitao da li ima još pitanja za načelnika. 

 

 Ponovo se javio vijećnik Miroslav Bezek s pitanjem zašto nije proveden natječaj i 

donesena odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti redovnog održavanja 

nerazvrstsanih cesta na području Općine Orehovica. Uz to je pitao načelnika zašto on 

samoinicijativno, bez savjtovanja sa strukom, odlučuje o postavljanju šahtova i infrastrukture 

za odvodnju atmosferskih voda, i zašto ne postoje oznake na cestama gdje se vrše radovi. 

Načelnik je odgovorio da se slaže s vijećnikom Miroslavom Bezekom samo glede 

nezavršenih radova. Što se tiče šahtova rekao je da nije on to samoincijativno odredio, već da 

je bio i gospodin iz ŽUC-a i gospodin Višnjić te  da su suglasno utvrdili najpogodnija mjesta 

za postavu šahtova, i da se prilikom samih padalina moglo vidjeti da su postavljeni na dobrim 

mjestima. Načelnik je također objasnio da radovi nisu gotovi jer se čekalo Tegru d.o.o. da 

asfaltira i proširi Dravsku ulicu. Također je naglasio da je najvažnije da je problem vode 

riješen i da za tako kratke ceste ne treba neki stučnjak da se utvrdi najpogodnije mjesto za 

uređaje za odvodnju. a što se tiče troškovnika i same izrade istog koriste se usluge djelatnika 

ŽUC-a, a temeljem tog troškovnika JUO Općine Orehovica traži ponude od izvođača. Vezano 

za to, što se tiče radova na Dravskoj ulici i Ulici Augusta Ceasarca, ponude su bile poslane 

Tegri d.o.o. i Pavlic asphalt-beton d.o.o., a potonji nije ni dao ponudu.  

 Miroslav Bezek je nastavio s pitanjem zašto nije donesena odluka o povjeravanju 

obavljanja komunalnih djelatnosti redovnog održavanja nerazvrstsanih cesta na području 

Općine Orehovica. Načelnik je odgovorio da je odluka donesena, da će stanje nerazvrstanih 

cesta pratiti novozaposleni komunalni redar. Također je kazao da će i predsjednici Vijeća 

mjesnih odbora više i drugačije raditi, te će konstatirati sve probleme kako bi se pristupilo 

njihovom rješavanju. Uz to je načelnik i napomenuo da sama Općina Orehovica nije bogata i 

da ima mali proračun, te da se ne treba razbacivati s novcima. Zna se da je predviđena 

aglomeracija za godinu-dvije, te tek tada bi se pristupilo sanaciji i uređenju cesta. Napomenuo 

je i vijećnicima da sami pridonose rješavanju problema na način da obavijeste i prijave o 

istima. 

 Miroslav Bezek ponovo traži odgovor od načelnika glede povjeravanja održavanja 

nerazvrstanih cesta, da je 2014. godine donesena odluka a da se dalje ništa ne poduzima. 

Načelnik je konstatirao da je rekao sve što zna.  

 

 Budući da nije bilo daljnjih pitanja predsjednik konstatira da je zaključen aktualni sat. 

 

 

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 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, 

2. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2018 godinu, 

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

komunalne infrastrukture za 2018. godinu, 

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

infrastrukture za 2018. godinu, 

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

kulturi i športu za 2018. godinu, 

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

novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2018. godini, 

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za financije i 

proračun, 

8. Donošenje Plana davanja koncesija u 2019. godini, 

9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu 

Orehovica, 

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu društva GKP Čakom d.o.o. za 

2017.godinu, 

11. Donošenje Zaključka o prestanku Ugovora o najmu sklopljenog 24.03.1994., 

12. Donošenje Odluke o usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu države, 

13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za istraživanje i eksploataciju 

ugljikovodika na kopnu u predloženom istražnom prostoru Sjeverozapadne Hrvatske, 

14. Rasprava o prijedlogu Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša Općine Orehovica o postavi prometnih zrcala i o potrebi postavljanja 

usporivača prometa na području Općine Orehovica, 

15.  Izvješća 

a) Izvješće o radu načelnika Općine Orehovica za razdoblje od 29.03.2018. do 

20.06.2018.  godine, 

16. Informacije 

a) Stanje sigurnosti za ožujak, travanj i svibanj 2018. godine 

17. Razno 
 

 

 Prije početka glasanja o dnevnom redu, predsjednik Vijeća je predložio izmjenu i 

dopunu dnevnog reda sljedećom točkom:  

  -Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na području Općine Orehovica. 

 

 Pristupilo se glasovanje o izmjeni i dopuni dnevnog reda. Dopuna je usvojena 

jednoglasno. 

 

 Nakon usvajanja izmjenjeni i dopunjeni dnevni red je sljedeći: 
 

 

IZMJENJENI I DOPUNJENI  

D N E V N I   R E D  

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, 

2. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2018 godinu, 



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

komunalne infrastrukture za 2018. godinu, 

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

infrastrukture za 2018. godinu, 

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

kulturi i športu za 2018. godinu, 

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

novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2018. godini, 

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za financije i 

proračun, 

8. Donošenje Plana davanja koncesija u 2019. godini, 

9. Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na području Općine Orehovica, 

10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu 

Orehovica, 

11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu društva GKP Čakom d.o.o. za 

2017.godinu, 

12. Donošenje Zaključka o prestanku Ugovora o najmu sklopljenog 24.03.1994., 

13. Donošenje Odluke o usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu države, 

14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za istraživanje i eksploataciju 

ugljikovodika na kopnu u predloženom istražnom prostoru Sjeverozapadne Hrvatske, 

15. Rasprava o prijedlogu Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša Općine Orehovica o postavi prometnih zrcala i o potrebi postavljanja 

usporivača prometa na području Općine Orehovica, 

16.  Izvješća 

a) Izvješće o radu načelnika Općine Orehovica za razdoblje od 29.03.2018. do 

20.06.2018.  godine, 

17. Informacije 

a) Stanje sigurnosti za ožujak, travanj i svibanj 2018. godine 

18. Razno 

 

 

Ad.1.  Prihvaćanje zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica 

 

 Predsjedavajući je prisutne pozvao na raspravu glede zapisnika sa 7. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Orehovica održane 21.12.2017.godine. Rasprave nije bilo. 

 Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad.2.  Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu 

 

  Predsjedavajući izlaže ukratko u čemu se sastoje predložene izmjene i dopune, 

naglašavajući da su dvije glavne stavke su radovi na igralištu NK ,,Croatia’’ Orehovica gdje 

je prvobitno u proračunu bilo osigurano 255.000,00 kn, a budući da su naknadno još 

dogovoreni radovi postave tlakavaca, potrebno je izdvojiti još dodatnih 120.000,00 kn. Druga 

glavna stavka je opremanje učionica u sklopu izgradnje školske sportske dvorane. Također je 

napomenuo da je nabavio zapisnik s koordinacije radova 09.05.2018. godine, gdje je 

predviđeno da bi radovi završili s 31.07.2018. godine. 



       Načelnik Franjo Bukal također pojašnjava predložene izmjene i dopune proračuna, te 

da materijali sadrže iste pa su se i vijećnici mogli pripremiti za raspravu. Najprije objašnjava 

o izmjenama glede radova na igralištu NK ,,Croatia’’ Orehovica, da prvotno nisu bili u planu 

postavljanje tlakavaca i nabava kućica za rezervne igrače i suce. Promjena kućica traži 

dodatnih 37.000,00 kn, a što je bila najpovoljnija ponuda, dok postava tlakavaca zahtjeva 

dodatnih 73.000,00 kn. Što se tiče športske dvorane i učionica, načelnik je objasnio da je za 

izgradnju i opremanje istih dobiveno 702.000,00 kn od Ministarstva znanosti i obrazovanja i 

da je sama Općina uložila 455.000,000. Ubrzo se ispostavilo da su spomenuti iznosi premali 

za adekvatno opremanje dvorane i učionica, te se iz tog razloga traži dodatnih 250.000,00 kn, 

iznos kojim bi se opremilo svih 8 učionica, a gore navedenim iznosima bi se financiralo 

opremanje dvorane. Također je ustvrdio da za nabavu opreme u dvorani nije on nadležan, već 

su za to zaduženi ravnatelj i nadležne osobe iz županijskih ureda. Uz to je napomenuo da su u 

proračunu ostala dva najvažnija projekta vrijedna 12.300.000,00 kn, i to mjera 7.2.2. i mjera 

7.4.1. - izgradnja društvenog doma u Romskom naselju.Uz to je načelnik objasnio da je u 

postupku nabava za održavanje nerazvrstanih cesta, da je u tijeku nabava igrala za dječja 

igrališta na području Općine ukupne vrijednosti 130.000-140.000,00 kn, a što je i predviđeno 

rebalansom.  

 Po završetku načelnikova izlaganja Miroslav Bezek postavlja pitanje zašto je za dječja 

igrališta smanjen iznos za 115.000,00 kn.  

 Načelnik odgovara da su same veličine igrališta takve da ne dopuštaju više komada igrala 

od ovih predviđenih. 

 Miroslav Bezek pita da li je uključena i ograda. 

 Načelnik odgovara da nije i da nema potrebe, te da ni u drugim općinama takva igrališta 

nisu ograđena. 

 Vijećnik Miroslav Bezek pita načelnika zašto u proračunu nije predviđena izgradnja 

dječjih vrtića, budući da sad ministarstva sufinanciraju izgradnju istih. Nadopunjuje kako sve 

druge općine imaju svoje vrtiće, a samo Općina Orehovica nema još svoj, te da sve druge 

općine imaju formirane poslovne,  gospodarske i stambene zone, dok Općina Orehovica 

nema. 

 Načelnik odgovara da u Općini Orehovica postoji privatni vrtić koji zadovoljava sve 

kriterije i potrebe. Uz to pojašnjava da bi sama izgradnja i održavanje vrtića imalo za Općinu 

prevelike financijske obaveze u vidu zaposlenja, održavanja, hrane i sl. Spominjući vrtić i 

djecu, načelnik se nadovezuje spominjući igrala, te tvrdi kako je mali broj djece velik problem 

u Općini Orehovici i da , nažalost, postojeća igrala zadovoljavaju trenutne potrebe. 

 Miroslav Bezek se nadovezuje pitanjem što će biti ako se taj privatni vrtić kojim slučajem 

zatvori, a načelnik odgovara da će se u tom slučaju postupiti primjereno toj situaciji. 

 Načelnik objašnjava da je veliki problem u tome što mnogi roditelji upišu djecu u vrtić uz 

sufinanciranje Općine, a potom djeca ne dolaze po mjesec dana. 

 

 Daljnje rasprave nije bilo pa predsjednik vijeća daje ovakav prijedlog izmjene i dopune 

proračuna na glasanje. Od 12  vijećnika, 11 je glasalo za, a samo jedan je bio suzdržan. 

 Time je Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna za 2018 godinu usvojena. 

 

 

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

komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
 

 Po usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu, prešlo se na 

3. točku dnevnog reda. 



 Načelnik Franjo Bukal konstatira da je ta točka vezana za sam proračun, tj. da su u 

tom Programu samo detaljnije razrađene određene stavke proračuna, poput čišćenja snijega, 

javna rasvjeta, gdje je naglasio zamjenu starih žarulja novim LED žaruljama, održavanje 

postrojenja i strojeva, zaprašivanje komaraca, i to tri tretiranja, od kojih je jedno već 

obavljeno, te uređenje groblja. 

 Po načelnikovu izlaganju predsjednik je otvorio raspravu.  

 Javio se Miroslav Bezek koji je upitao zašto dio žarulja ne svijetli i zašto se ne 

zamijene. 

 Načelnik odgovara da će se zamjena tih žarulja izvršiti uskoro, kad se obavi kompletna 

uspostava,  te da se trenutno prikupljaju podaci o žaruljama koje ne svijetle, i da će do 

zamjene doći kad se točno utrdi koje sve žarulje treba mijenjati, da radnici ne dolaze za svaku 

žarulju što bi iziskivalo veće troškove. Također je naglasio problem drveća koje zaklanja 

žarulje pa ne dolaze do izražaja, a što će početi rješavati komunalni redar popisivanjem i 

opominjanjem ili kažnjavanjem vlasnika takvih drveća.  

 

 Daljnje rasprave nije bilo pa predsjedavajući zaključuje raspravu o toj točki i daje 

prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu na glasovanje.  

 Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

 

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

komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu iz točke 4. 

 Miroslav Bezek ima pitanje za načelnika glede povećanja sredstva uređenja prostora 

Doma kulture u Podbrestu na 829.286,00 kn i crkve u Podbrestu i uređenje groblja u 

Podbrestu na 64.157,00 kn. 

 Što se tiče groblja, načelnik odgovara da su po izvođenju radova utvrđeni veći troškovi 

od početno planiranih, te da je stoga došlo do izmjene ove stavke. Glede uređenja prostora 

doma kulture i crkve u Podbrestu, načelnik objašnjava da je bila provedena javna nabava i da 

je pristigla samo jedna ponuda od Tegre d.o.o., a koja upravo iznosi kao što je predviđeno 

izmjenom proračuna. 

 Nakon toga Miroslav Bezek postavlja pitanje gdje se nalaze prošle godine plaćeni 

ormarići za struju. 

 Načelnik odgovara da će biti uskoro postavljeni kod trafostanica što će omogućiti 

kontrolu javne rasvjete od strane Općine. 

 Potom Miroslav Bezek pita načelnika glede uspostave nove javne rasvjete, da je bilo 

prvotno predviđeno manje od 500.000,00 kn, a sada se već sad s tom dopunom više od 

1.100.000,00 kn.  

 Načelnik odgovara Miroslavu Bezeku da je pogrešno informiran, te da je za prvu 

nabavu aproksimativni troškovnik iznosio 1.700.000,00 kn. 

 Miroslav Bezek postavlja pitanja u vezi oglasnih ploča na javnim površinama, kakve 

će biti i tko će ih postavljati. Načelnik odgovara da će se raditi o uobičajenim oglasnim 

pločama kakva je i na općinskoj zgradi, a da će ih postavljati tko će se već javiti na natječaj ili 

poziv za postavljanje.  



 Nakon toga Miroslav Bezek postavlja pitanje o vanjskim klupama na javnim 

površinama gdje će se postaviti, a načelnik odgovara da će biti postavljene gdje će odrediti 

predsjednici Vijeća mjesnih odbora pojedinih naselja.  

 

 Daljnje rasprave nema pa predsjednik vijeća daje ovakav prijedlog Odluke o I. 

izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

na glasanje. 

Odluka je donesena jednoglasno. 

 

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

potreba u kulturi i športu za 2018. godinu 
 

 Pošto je usvojen prijedlog odluke iz točke 4. dnevnog reda, predsjedavajući je otvorio 

raspravu glede točke 5. 

 Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju. 

 Odluka je donesena jednoglasno. 

 

 

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

ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2018. godini 
 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu glede prijedloga Odluke o I. izmjenama i 

dopunama Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i 

kućanstava u 2018. godini. 

 Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju. 

 Odluka je donesena jednoglasno. 

 

 

Ad.7.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za financije i 

proračun 

 

 Predsjedavajući daje riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanja Zlatku Orsagu. 

Zlatko Orsag objašnjava da je dosadašnja članica Renata Božek podnijela neopozivu ostavku, 

pa se Odbor sastao kako bi raspravio o imenovanju trećeg člana u Odbor za financije i 

proračun.  Po raspravi Odbor predlaže da se za trećeg člana imenuje pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Orehovice Nikola Špikić. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju. 

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za financije i proračun je 

donesena jednoglasno. 

  

  

Ad.8.  Donošenje Plana davanja koncesija u 2019. godini 

 

 Iduća točka dnevnog reda je bila donošenje Plana davanja koncesija u 2019. godini. 

Pročelnik JUO Nikola Špikić je ukratko izložio da krajem godine ističu koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih i 

sabirnih jama na području Općine Orehovice, i koncesija za komunalnu djelatnost 

dimnjačarskih poslova Općine Orehovica, te je potrebno raspisati nove natječaje. Uz to je 



pojasnio i rokove na koje se daju koncesije, te da je zbog složenosti procedure Plan uvršten 

već na ovoj sjednici vijeća.  

 Po izlaganju predsjednik vijeća je otvorio raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je prijedlog Plana davanja koncesija u 2019. godini stavljen na 

glasovanje. 

 Odluka je donesena jednoglasno. 

 

 

Ad.9.  Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za 

obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Orehovica 

 

 Nakon donošenja Plana davanja koncesija u 2019. godini, slijedila je točka donošenja 

Odluke o imenovanju povjerenstva za koncesije.  

 Načelnik obrazlaže da je po propisima potrebno donijeti tu Odluku kako bi se proveli 

postupci koncesije i da članovi tog povjerenstva budu Branko Sušec, Marko Hunjadi i Žaklina 

Vađunec, koja jedina ima certifikat javne nabave. Uz to je i istaknuo složenost i 

problematičnost samog postupka davanja koncesije. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju. 

 Odluka je usvojena jednoglasno. 

 

 

Ad.10.  Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Procjena rizika od velikih nesreća za 

Općinu Orehovica 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu glede 10 .točke. 

 Rasprave nije bilo pa se pristupilo glasovanju. 

 Odluka o izmjeni i dopuni Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Orehovica je 

donesena jednoglasno 

 

 

 

Ad.11.  Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu društva GKP Čakom d.o.o. za 

2017.godinu 

 

 Nakon toga je na dnevnom redu bilo donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o radu 

društva GKP Čakom d.o.o. za 2017.godinu. 

 Budući da je načelnik opunomoćio pročelnika JUO Nikolu Špikića za sudjelovanje na 

glavnoj skupštini, on je izložio ukratko o čemu se raspravljalo na skupštini. Istaknuo je da je 

GKP Čakom ostvario pozitivno financijsko poslovanje u 2017. godini, što je rezultiralo dobiti 

nakon oporezivanja u iznosu od 144.872,65 kn, a što je manja dobit od 2016. godine, te da je 

ista predviđena za prijenos u sredstva zadržane dobiti. Također je izvjestio vijeće da je GKP 

Čakom povećao broj zaposlenih za 17, što čini ukupni broj od 173 zaposlenih radnika s 

31.12.2017.godine. 

 Nakon kratkog izlaganja pročelnika, predsjednik vijeća je otvorio raspravu. 

 Miroslav Bezek se javlja za riječ i objašnjava problematiku vezenu za otpad u 

romskom naselju, o potrebi uvađanja kanti u isto i da sve to stvara i problem radnicima 

komunalnog poduzeća koji moraju dizati vreće pune otpada i teže od šezdesetak kilograma. 

 Načelnik odgovara da pokušavaju uvesti kante za smeće i u romsko naselje, ali 

jednostavno ih drugi mehanizmi sprečavaju u tome. Također objašnjava da razumije 



problematiku odvoza tog smeća, skupoće takvog načina zbrinjavanja, a i problema samih 

radnika. 

 Obrazloženjem načelnika rasprava je završena. 

 Predsjedavajući zakljućuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

prihvaćanju izvješća o radu društva GKP Čakom d.o.o. za 2017.godinu. 

 Odluka je donesena jednoglasno. 

 

 

Ad.12.  Donošenje Zaključka o prestanku Ugovora o najmu sklopljenog 24.03.1994 

  

 Načelnik Franjo Bukal objašnjava da je Općina Orehovica 18.06.2018. godine 

zaprimila zahtjev od Zlatka Orsaga za otkazom Ugovora o najmu sklopljenog 24.03.1994. 

godine između Zlatka Orsaga i Općine Male Subotice. U samom prijedlogu je detaljno 

opisana situacije gdje je Zlatko Orsag morao preurediti objekat u Vulariji od 81 m2 u roku od 

25 godina, ali s obzirom da je Ugovor ranije raskinut, a objekat je ostavljen u stanju kakvo je 

bilo određeno ugovorom, a k tome je i ostavljena nadstrešnica, Općina Orehovica morala bi 

ispaltiti Zlatku Orsagu iznos od 43.080,00 kn. također je objasnio vjećnicima koristi koje bi 

Općina Orehovica imala od raskida ugovora, prije svega u upotrebi zgrade u turističke svrhe. 

To se prvenstveno odnosi na manifestaciju ,,Putevi Zrinskih’’, gdje je Vularija jedna od 

postaja, a taj objekat bi se preuredio u neki informativni centar ili u smještajnu jedinicu za 

posjetitelje. Stoga bi se odmah po samom raskidu tražilo od VMO Vularija da raspravi i 

predloži način uporabe te zgrade kako bi se što prije prijavio projekat pri minstarstvu.  

 Predsjedavajući otvara raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je prijedlog Zaključka o prestanku Ugovora o najmu sklopljenog 

24.03.1994 dan na glasovanje. 

 Zaključak je usvojen jednoglasno. 

 

 

Ad.13.  Donošenje Odluke o usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu države 

 

 Iduća točka dnevnog reda jest donošenje odluke o usvajanju Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. 

 Načelnik je u početku obrazložio složenost izrade programa i zahvalio se svim 

poljoprivrednicima s područja Općine na suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom kako bi 

se donio što kvalitetniji program. Uz to je napomenuo da je Općina Orehovica među rijetkim 

općinama koje su same izradile program, jer je većina općina i gradova to prepustila vanjskim 

suradnicima, čime se napravila velika ušteda proračunu. Uz to je ustvrdio da na sam program 

nije došla niti jedna primjedba ili prigovor te da se može usvojiti u cijelosti kako je i 

predložen, a ujedno i objavljen na web starnici Općine Orehovice. Nakon toga riječ je 

prepustio pročelniku JUO da detaljnije obrazloži o program s obzirom da je bio zadužen za 

isti. 

 Pročelnik Nikola Špikić je još dodatno iznio osnovne podatke glede zemljišta u 

vlasništvu države, njihova dosadašnja raspolaganja, a i predviđena raspolaganja. Kazao je da 

je većina zemljišta več u zakupu, a ukupna površina tih zemljišta je 40-ak hektara. Preostalih 

40-ak čestica je većinom predviđeno za davanje u zakup. Zatim je 5 čestica određeno za 

prodaju, a to su prvenstveno male čestice koje su gotovo neiskoristive kao samostalne cijeline, 

već bi se njihovom prodajom i pripajanjem većim parcelama povećao njihov proizvodni 

kapacitet. Ostalih 10-ak čestica su ili izostavljene ili predviđene za druge svrhe, a to su putevi, 

stare deponije, lansirne rampe, dio ribnjaka i sl. Pročelnik je također napomenuo da je 



program na objavi i da su za sva objašnjenja i informacije svakodnevno na raspolaganju 

djelatnici JUO i da se svi mogu tamo detaljno informirati. 

 Predsjedavajući otvara raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je prijedlog Odluke o usvajanju programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države dan na usvajanje. 

 Odluka je donesena jednoglasno. 

 

 

Ad.14.  Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za istraživanje i eksploataciju 

ugljikovodika na kopnu u predloženom istražnom prostoru Sjeverozapadne Hrvatske 

 

 Po usvajanju programa raspolaganja, na red je došla i točka donošenje Zaključka o 

davanju suglasnosti za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u predloženom 

istražnom prostoru Sjeverozapadne Hrvatske. 

 Načelnik ima uvodnu riječ i objašnjava svrhu ovog istraživanja, da bi Općina mogla  

imati i koristi od toga. Također obrazlaže da ukoliko se ne pošalje pisana suglasnost u roku od 

30 dana od primitka zahtjeva, da će se smatrati da je suglasnost dana. 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

 Rasprave nije bilo pa je prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za istraživanje i 

eksploataciju ugljikovodika na kopnu u predloženom istražnom prostoru Sjeverozapadne 

Hrvatske. 

 Odluka je donesena jednoglasno. 

 

 

Ad.15.  Rasprava o prijedlogu Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša Općine Orehovica o postavi prometnih zrcala i o potrebi postavljanja 

usporivača prometa na području Općine Orehovica 

 

  

 Predsjednik odbora Miroslav Bezek ima uvodnu riječ i objašnjava tijek sastanka 

Odbora vezano za tu temu i obavještava vijeće o potebi postave prometnih zrcala, a za koje je 

suglasnost već i ishođena. 

 Načelnik odgovara da se slaže s tim da su stručnjaci utvrdili i odredili mjesto postave 

zrcala, ali i da se uvijek tražilo da Općina ne financira postavu istih, iako će u ovom slučaju 

vjerojatno do toga i doći, ali također da to nije ni bitno ako pridonosi sigurnosti. Što se tiče 

usporivača načelnik smatra da ih nije potrebno postaviti na predloženo mjesto jer je cesta 

odgovarajuće širine i ima pješačko-biciklističku stazu. Načelnik je također rekao da će uputiti 

nadležnim službama dopise glede početka procedure za postavljanje zrcala i usporivača. 

 Miroslav Bezek postavlja pitanje načelniku kada će se krenuti s postavom zrcala, na 

što načelnik odgovara kada kontaktira ŽUC. 

 Daljnje rasprave nije bilo pa se prelazi na iduću točku. 

 

 

Ad.16.  Izvješće o radu načelnika Općine Orehovica za razdoblje od 29.03.2018. do 

20.06.2018.  godine 

 

 

 Predsjednik vijeća otvara raspravu glede Izvješća. 

 Rasprave nije bilo pa se točka zaključuje. 

 



 

  

Ad.17.  Informacija o stanju sigurnosti za ožujak, travanj i svibanj 2018. godine 

 

 Načelnik upozorava vijećnike na par osoba koje stalno stvaraju probleme u Općini, te   

da nadležne institucije ne poduzimaju potrebne mjere. Također napominje vijećnicima neka 

probaju i oni reagirati kod članova obitelji tih osoba kako bi se uspostavio red, a k tome i 

napominje da je Općina Orehovica radi tih stvari ukupno morala prošle godine izdvojiti 

gotovo 200.000,00 kn. 

  

 

Ad.18.  Razno 

 

 Predsjedavajući upoznaje vijećnike s problemom poštanskih usluga i primjedbama gđe 

Sušec i  Općine Orehovic, te otvara raspravu. 

 Načelnik upozoravada nije adekvatno radno vrijeme od 11,30-14,30 jer većina 

zaposlenih u tom period ne može podići osobne pošiljke. Tu se zbog toga javlja problem što 

su te pošiljke obično važne te stoga postoji opasnost na neželjene posljedice zbog toga što se 

ista nije mogla podići na vrijeme. Upoznava vijećnike također na uzastopna tražćenja 

prilagodbre radnog vremena i da je Općina ponovo uputila dopis u kojem traži prilagodbu, a 

isto mol ii prisutne vijećnike i medije da pomognu u rješavanju tog problema. 

 Želimir Halić se javlja i potvrđuje ono što je istaknuo načelnik Franjo Bukal, te isto 

smatra da bi se pošta trebala prilagoditi svojim korisnicima. Također objašnjava da je imao 

velikih problema jer nije mogao podići svoje pošiljke, a i da je samo zbog toga potrošio 6 

dana godišnjeg odmora. Također i on apelira na medije da odreagiraju i pomognu u rješavanju 

tog problema. Ostali vijećnici se također slažu s time. 

 Predsjedavajaći moli vijećnike da popune privolu za korištenje osobnih podataka i da 

je ostave u Jedinstvenom upravnom odjelu. 

 

 

Završeno u 21.10 

 

 

 

          Zapisničar: 

Nikola Špikić, mag.iur. 
 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

                 Marko Hunjadi 


