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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: 021-05/15-01/03 

Urbroj: 2109/22-01-15-5 

Orehovica, 16.06.2015. 

 

Z A P I S N I K 
 

sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, održane 16.06.2015. godine u Vijećnici Općine 

Orehovica s početkom u 18.00 sati. 

 

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

05/15-01/03, urbroj: 2109/22-01-15-1 od  11.06.2015. 

 

 Nazočni vijećnici:  Marko Balog, Nikola Bukal, Franjo Gajnik, Tamara Hrelja, Mato Kalanjoš, Silvo 

Kozjak, Zlatko Orsag, Branko Sušec, Snježana Šafarić. Sjednici prisustvuje Općinski načelnik Franjo Bukal, 

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

VMO Orehovica Renato Plaftak i predsjednik VMO Vularija Dragutin Klobučarić. Osim vijećnika sjednici je 

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

vježbenica Maja Martinec. 

Sjednicu je otvorio predsjedavajući Branko Sušec pozdravom svima nazočnima. 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 Balog iznio je problematiku sa kojom se susreću stanovnici Vrtne ulice u romskom naselju u 

Orehovici. Prilikom većih oborina ulica je poplavljena te su neki ljudi čak prisiljeni napustiti domove dok se 

voda ne povuče. Franjo Bukal odgovorio je da je rješavanju problema pristupljeno odmah nakon što je došlo 

do prve poplave, zajedno sa predstavnicima Hrvatskih voda i Županijske uprave za ceste Međimurske 

županije. Izrađen je nacrt rješenja problema putem izgradnje upojnih bunara i odvodnje vode na drugu stranu 

ulice Nikole Tesle. Pribavljene su i ponude za materijal i radove. Međutim, zbog nagiba terena i izgrađene 

infrastrukture odlučeno je da se pričeka sa investicijom sve dok se okolni teren koji je iskapan prilikom 

sanacije deponije ne ulegne i dok se na njemu ne stvori travnati prekrivač, zasađen također nakon sanacije. 

Hrvatske vode u svakom će slučaju izaći na teren tijekom srpnja kako bi se odmuljile cijevi i kao bi se 

napravili upojni bunari. Mato Kalanjoš rekao je kako vjeruje da će se veći pomak vidjeti već nakon 

odmuljivanja.  

 U aktualnom satu pitanja više nije bilo, te je isti završen u 19.09.  

 

Predsjedavajući je prisutnima predložio dnevni red koji su vijećnici primili uz poziv za sjednicu.  

 

D N E V N I  R E D 

 

 

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

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica 

2. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Orehovica 

(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/06 i 4/13) 

3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti 

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

Orehovica 
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4. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine 

Orehovica, 

5. Izvješća 

- Izvješće načelnika Općine Orehovica za razdoblje od 13.03.2015. do 09.06.2015. godine 

6. Informacije 

- Stanje sigurnosti za ožujak i travanj 2015. godine 

7. Razno  

 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 

 

Ad.1.  Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica 

 

 Predsjedavajući je prisutne pozvao na raspravu glede zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća 

održane 18.03.2015.  Rasprave nije bilo. 

 Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad.2. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Orehovica 

(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/06 i 4/13) 

 

 Prijedlog odluke podnio je općinski načelnik Franjo Bukal. 

 Općinsko vijeće Općine Orehovica na svojoj je 9. sjednici održanoj 02.12.2014. godine donijelo 

odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Orehovica („Službeni glasnik 

Međimurske županije“ broj 4/06 i 4/13). Izmjenama i dopunama prišlo se radi potrebnog usklađenja sa 

pozitivnim zakonskim propisima, projekta revitalizacije starih dravskih rukavaca – potoka Jezerčice, zone 

Križopotje, radi izmjena projekta sanitarne i oborinske odvodnje (aglomeracije Podbrest), te radi zahtjeva 

privatnih stranaka (promjena namjene zone u Orehovici na mjestu nekadašnjeg objekta Poljoprivredne 

zadruge Čakovec). Granice građevinskog zemljišta nisu se mijenjale, no nakon planiranog dovršetka postupka 

ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (do kraja 2018. godine) zasigurno će se Plan ponovno morati 

mijenjati. Javna rasprava održana je u razdoblju od 27.05.2015. do 05.06.2015. godine, dok je javno izlaganje 

održano 28.05.2015. Na adrese 30 tijela sa javnim ovlastima Općina Orehovica uputila je poziv na očitovanje 

o II ID PPUO Orehovica, te je većina tijela odgovorila i dala pozitivno mišljenje o istom. Izrađivač izmjena i 

dopuna plana je tvrtka Urbia d.o.o. 

 Franjo Bukal rekao je kako je bio za opciju proširenja granica građevinskog zemljišta u Podbrestu u  

nastavku Dravske ulice, ali će se u ovom trenutku ipak pričekati sa dovršetkom postupka legalizacije. Zlatko 

Orsag pitao jesu li mijenjane granice građevinskog zemljišta u Vulariji. Franjo Bukal odgovorio je da nisu, već 

da se provodila izmjera cesta u svrhu uređenja imovinsko-pravnih odnosa. U Vulariji se naišlo na specifičnu 

situaciju zbog ograda koje su preblizu županijskoj cesti 2055. Izrađivač izmjere Geotop d.o.o. čeka uvid u 

karte koje će 18.06.2015. godine doći iz Beograda. 

 Daljnje rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja 

Općine Orehovica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/06 i 4/13) na glasovanje. 

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Orehovica („Službeni glasnik 

Međimurske županije“ broj 4/06 i 4/13) prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za koncesiju 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 na svojoj je 5. sjednici održanoj 17.12.2013. donijelo odluku o davanju koncesije za 

obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s 

područja Općine Orehovica koncesionaru Eko usluge vl. Ivan Vurušić, Poljska 2, Orehovica do 31.12.2015. 

godine. S obzirom na vrijeme koje je potrebno za obavljanje pripremnih radnji i samu provedbu postupka 

potrebno je već sad imenovati Povjerenstvo. Povjerenstvo, prema Zakonu o koncesijama, ima neparan broj 

članova, najviše 7, a jednog člana ima pravo imenovati Ministarstvo financija. 

 Franjo Bukal predložio je sljedeći sastav Povjerenstva: 

1. Viktor Pintarić, predsjednik, 

2. Renato Plaftak, predsjednik VMO Orehovica, član, 
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3. Mario Lončarić, predsjednik VMO Podbrest, član, 

4. Dragutin Klobučarić, predsjednik VMO Vularija, član, 

5. _________________, Ministarstvo financija, član. 

 

U slučaju da Ministarstvo financija ne imenuje svog člana istim se imenuje Mirjana Sečan. 

 Rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za koncesiju za obavljanje 

komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja 

Općine Orehovica na glasovanje. 

Odluka o  imenovanju Povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, 

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

jednoglasno. 

 

Ad.4. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine 

Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Temeljem članka 4. st. 3. Pravilnika o prodaji vlastitih proizvoda proizvedenih na obiteljskom 

poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 76/14) propisano je da obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo može obavljati prodaju na štandovima i klupama izvan tržnica na malo uz javno-prometne 

površine, prodaju putem vlastitog kioska, prodaju putem automata, pokretnu i prigodnu prodaju na 

površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, samo na mjestima koje odobri i uz uvjete koje 

svojom odlukom odredi nadležno tijelo grada ili općine na čijem se području prodaja obavlja. Kako je 

Općinsko vijeće Općine Orehovica već donijelo odluku o trgovini na malo izvan prodavaonica na području 

Općine Orehovica, u istoj je potrebno unijeti dopune koje se odnose na prodaju proizvoda sa obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstava.   

 Zlatko Orsag pitao je odnosi li se ta izmjena na prodaju na vlastitom OPG, na što mu je Franjo Bukal 

odgovorio da ne, već se ovdje radi o reguliranju izravne prodaje na malo izvan prodavaonice. Zlatko Orsag 

rekao je kako mu je čudan ovaj zakonski pristup, budući da je svojevremeno bila i poticana trgovina preko 

kioska, na što su pročitani dijelovi spomenutog Pravilnika koji propisuje nadležnost općinskog vijeća za 

propisivanje uvjeta navedene prodaje. 

 Daljnje rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine 

Orehovica na glasovanje. 

Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Orehovica prihvaćena je 

jednoglasno. 

 

Ad.5. Izvješće načelnika Općine Orehovica za razdoblje od 13.03.2015. do 09.06.2015. godine 

Prezentacija Udruge općina u Republici Hrvatskoj 

 

Predsjednik Udruge općina Đuro Bukvić i glavni tajnik Udruge Bruno Hranić sastali su se u 

ponedjeljak 20. svibnja 2015. u Orehovici s načelnicima općina Međimurske županije kako bi razmotrili 

probleme lokalne samouprave u Hrvatskoj, prije svega općina i ruralnih sredina. Na sastanku se aktivno 

raspravljalo o provedbi EU projekata, fiskalnoj decentralizaciji, racionalizaciji uprave i uravnoteženju opsega 

poslova i fiskalnih  kapaciteta. Također, s obzirom na proporcionalno najveću zastupljenost romske manjine u 

Međimurju, na skupu je podržano intenzivnije provođenje Nacionalnog programa za Rome Vlade Republike 

Hrvatske. 

Od sredine svibnja do sredine listopada 2015. godine na javnim radovima zaposleno je 7 pripadnika 

romske nacionalne manjine i jedan Hrvat. Poslovi koje obavljaju odnose se na uređenje naselja, groblja i 

održavanje općinskih objekata.  

01. travnja 2015. godine općinski načelnik Općine Orehovica donio je Plan motrenja, čuvanja i 

ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni za 2015. godinu, usklađen sa Programom 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2015. godini ("Narodne novine" 

broj 36/15). Plan sadrži organizacijske i preventivne mjere, a isti su dužna provoditi sva dobrovoljna 

vatrogasna društva na području Općine Orehovica. Ista su već stanovnicima svakog pojedinog naselja 

podijelila informativne letke. 

Izvedba projekta rekonstrukcije rotora u Orehovici planirana je za 2014. godinu, ali je odgođena zbog 

problematike osiguranja financijskih sredstava za izgradnju oborinske odvodnje. Općina Orehovica i 

Županijska uprava za ceste Međimurske županije zajednički su pripremile projekt rekonstrukcije rotora koji se 
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nalazi na spoju ŽC 2022 i LC 20037 u naselju Orehovica. Za projekt je pribavljeno rješenje za građenje 

Međimurske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, klasa: UP/I-361-

06/13-01/22, urbroj: 2109/1-09/2-13-08 od 20.09.2013. S druge strane, područje Općine Orehovica nalazi se 

na području aglomeracije Podbrest za koju je već izrađena potrebita projektna dokumentacija i ishođene su 

potrebne dozvole za gradnju za sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda i pripadni uređaj za pročišćavanje.  

Stoga je u fazi izgradnja rotora predviđena i izvedba radova na sustavu odvodnje oborinskih i fekalnih voda u 

obuhvatu planirane rekonstrukcije raskrižja. Nadalje je, zbog potreba usklađenja projekta rekonstrukcije rotora 

i projekta oborinske i sanitarne odvodnje, izrađena izmjena i dopuna projekta oborinske i sanitarne odvodnje 

za koju je ishođena potvrda. Predviđena vrijednost projekta rekonstrukcije rotora iznosi cca  900.000,00 kn, 

dok troškovnik oborinske odvodnje sa lagunom iznosi 2.496.063,20 kn, a sanitarne cca 350.000,00 kn. 

Županijska uprava za ceste Međimurske županije osigurala je financijska sredstva za rekonstrukciju rotora. 

Nažalost, izgradnja sustava oborinske kanalizacije u isključivoj je nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a 

Općina Orehovica kao potpomognuto područje II. skupine sa indeksom razvijenosti od 51,45% nije u 

mogućnosti osigurati 2.496.063,20 kn za oborinsku odvodnju u sklopu rekonstrukcije rotora. 31.03.2015. na 

navedenu je temu održan sastanak u Hrvatskim vodama sa ravnateljem Ivicom Plišićem, kao što je zatražen i 

sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, a sve u cilju osiguranja financijskih sredstava za provedbu navedenog 

projekta. 

18.02.2015. te 07.05.2015. godine održani su sastanci u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih 

manjina. Osim predstavnika Ureda i općinskog načelnika sastanku su prisustvovali predstavnici Međimurske 

županije, Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije te HEP ODS-a d.o.o., Elektre Čakovec. Tema 

sastanaka bio je dogovor o radnjama potrebnim za prijenos vlasništva nad trafostanicama i nn mrežom sa 

Općine Orehovica na HEP ODS-a d.o.o., Elektru Čakovec. Usklađena su sva pitanja, te je posljednji potrebni 

dokument predan Elektri 24.02.2015. U tijeku je usklađenje teksta sporazuma o izvedbi priključaka i ugovora 

o prijenosu vlasništva nad izgrađenom infrastrukturom. Najveći problem u rješavanju problematike u 

cjelokupnom procesu predstavlja prekoračenje rokova od strane izvođača te nezainteresiranost Središnje 

agencije za financiranje i ugovaranje. 

Krajem 2007. godine završeni su radovi na izvedbi temelja, temeljne ploče sa potrebitom 

infrastrukturom u temeljima i temeljnoj ploči (vodovod, kanalizacija, gromobranske i druge instalacije) kao i 

postavljeni betonski stupovi nosača konstrukcije. Radovi su financirani iz županijskog i općinskog proračuna 

u iznosu od 1.420.000,00 kn.  Kako dvorana nije dovršena, učenici, nažalost, i dalje koriste neadekvatnu 

dvoranu Društvenog doma u Orehovici koja se od nove zgrade škole nalazi udaljena cca 1 km, a vlasništvo je 

Općine Orehovica. Zbog dugotrajnog nezatvaranja krovne konstrukcije daljnja stabilnost i nosivost 

konstrukcije je upitna zbog vremenskih uvjeta, odnosno stvorit će se dodatni troškovi ispitivanja statike, isto 

tako i konzervaciji, ako se promptno ne nastavi s radovima. Svjesni smo financijske situacije u kojoj se nalazi 

Republika Hrvatska pa smo stoga prišli izradi aproksimativnog troškovnika za sistem roh bau za radove koje 

bi trebalo izvesti da dalje ne propada ono što je sagrađeno prije 6 godina. Prema aproksimativnom troškovniku 

ukupna cijena iznosi bez PDVa 2.874.900,00 kn, odnosno sa PDVom cca 3.600.000,00 kn.   

 2014. godine Međimurska županija osigurala je 600.000,00 kn za izgradnju aneksa sa 6 učionica, čiji 

su radovi u tijeku. Općina Orehovica opetovano je pozivala Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije  da iznađe mogućnost financiranja ukupno cca 10.000.000,00 kn za izgradnju dvorane i 

aneksa. Štoviše, prilikom posjeta tadašnjeg potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ujedno i ministra 

regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, gosp. Božidara Pankretića sa suradnicama 09.09.2009. 

općinskom i županijskom vodstvu, djelatnicima OŠ Orehovica te stanovništvu Općine Orehovica obećano je 

da će se u 2010. nastaviti graditi školska sportska dvorana jer je to prioritet Međimurske županije kao 

osnivača, no međutim ostalo je samo na obećanju. 

14.01.2015. održan je sastanak u OŠ Orehovica kojem su nazočili općinski načelnik Franjo Bukal, 

ravnatelj OŠ Orehovica Željko Krištofić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske 

županije Branko Sušec, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

Međimurske županije  Stjepan Baranašić, direktor Međimurje investicije i nekretnine Ivan Vinković te Mario 

Gradišer, arhitekt. Tema sastanka bila je daljnji nastavak radova na izgradnji aneksa OŠ Orehovica i školske 

sportske dvorane. Razvidno je bilo da nedostaju potrebiti dokumenti kako bi se mogao raspisati natječaj za 

samu izgradnju. Svi prisutni zamoljeni su da poduzmu radnje kako bi se isto čim prije obavilo. Krajem svibnja 

općinski je načelnik uputio zamolbu za terminom sastanka kojeg je uputio na adresu predsjednika Vlade 

Republike Hrvatske Zorana Milanovića, i to nakon obavljenih konzultacija sa potpredsjednicom Vlade 

Vesnom Pusić. 

17.04.2015. u vremenu od 10.00 do 13.00 sati u Općini Orehovica, u naseljima Orehovica, Podbrest i 

Vularija održala se akcija Jedan dan za čisti okoliš. U akciju je bilo uključeno cca 350 sudionika: učenici OŠ 

Orehovica sa svojim učiteljima, volontera iz vijeća mjesnih odbora naselja Orehovica, Podbrest i Vularija, 

udruga s područja Općine Orehovica, 6 traktora sa prikolicama te 3 kombi vozila. 
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Za sve je sudionike organizirano osvježenje kao i prijevoz kako bi se stiglo na onečišćenih lokacija. 

Prikupljen otpad zbrinut je od strane GKP Čakom d.o.o. na deponiji u Totovcu, bez naknade prijevoza i 

zbrinjavanja. Sudionici akcije poručili su da slijedeće godine očekuju puno manje otpada jer je čist okoliš 

pravo i obveza svih nas. 

Tijekom veljače 2015. godine Općina Orehovica obavila je energetski pregled i izradila energetski 

certifikat za javnu rasvjetu na području Općine. Obveza izrade navedenog dokumenta za sustav javne rasvjete 

proizlazi iz Pravilnika o energetskim pregledima (NN 81/12, 29/13, 78/13) i Metodologije za provođenje 

energetskog pregleda (NN 11/12). Navedenu uslugu pružila je tvrtka Deus lux d.o.o. iz Zaboka. Cijena 

navedene usluge iznosi 15.754,29 kn sa PDV-om. Provedbi energetskog pregleda i izradi energetskog 

certifikata Općina Orehovica prvenstveno je prišla zbog mogućnosti kandidiranja navedenog projekta na Javni 

poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sufinanciranje izrade projektne 

dokumentacije za projekte energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete u ožujku ove godine. S 

obzirom na  kvalitetu pripremljene natječajne dokumentacije, Fond je odobrio sufinanciranje te je 22.05.2015. 

godine na naslov Općine dostavio Odluku o odabiru korisnika kojom je Općini Orehovica za projekt izrade 

projektne dokumentacije za modernizaciju uporabive građevine osigurao 60% opravdanih troškova investicije 

čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 81.375,00 kn. 

U razdoblju od 18.03. do 20.03.2015. godine Sanitacija d.o.o. Koprivnica na području cijele Općine 

Orehovica provela je sistemsku deratizaciju izlaganjem 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).  Deratizacijom je obuhvaćeno ukupno 901 domaćinstvo, od kojih je 697 nastanjenih i 204 

nenastanjenih. U 2 domaćinstva deratizacija nije provedena. Provoditelj deratizacije zabilježio je smanjenu 

brojnost i aktivnost štetnih glodavaca u najvećem broju tretiranih kućanstava, i to do razine biološkog 

minimuma. Vrijednost pružene usluge iznosi 22.525,00 kn. 

U skladu sa odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnim manjina („Narodne novine“ broj 

155/02, 47/10, 80/10, 93/11) 31. svibnja 2015. godine u Općini Orehovica održani su izbori za članove Vijeća 

romske nacionalne manjine u Općini Orehovica kao i izbori za članove  Vijeća romske nacionalne manjine 

Međimurske županije. Općinsko izborno povjerenstvo nakon provedenih izbora utvrdilo je da je od ukupno 

284 birača pripadnika romske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo 64 birača, odnosno 

22,54%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 64 birača, odnosno 22,54%.  

Važećih glasačkih listića utvrđeno je 60, odnosno 93,75%. Nevažećim glasačkim listićima proglašeno je 4, 

odnosno 6,25%.  

 Liste su kandidirale dvije udruge: 

 Krovna zajednica Bajaša Hrvatske 

 Udruga Europski Romi Međimurske županije  

 

U Vijeće romske nacionalne manjine u Općini Orehovica izabrani su slijedeći kandidati: 

1. DARKO BALOG 

2. SNJEŽAN HORVAT 

3. STOJAN IGNAC 

4. NEDELJKO MARIĆ 

5. KSENIJA BOGDAN 

6. VALENT IGNAC 

7. IVAN IGNAC 

8. KATARINA IGNAC 

9. ZORAN IGNAC 

10. STJEPAN HORVAT 

 

 

Od 01.01. do 09.06.2015. godine Općina Orehovica prijavila je svoje projekte na sljedeće natječaje: 
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R.br. 
Primatelj 

prijave 
Naziv poziva Naziv projekta 

Ukupna 

vrijednost 

projekta 

(kn) 

Zatraženo 

financiranje 

(kn) 

Participirano 

1. 

Ministarstvo 

gospodarstva 

Javni poziv za 

poticanje povećanja 

energetske 

učinkovitosti i 

korištenja obnovljivih 

izvora energije 2015. 

Energetska obnova 

objekta NK 

Budućnost Podbrest 

133.346,00 

kn bez PDV 

93.342,20 

kn bez PDV 
72.944,00 neto 

2. 

Rekonstrukcija i 

dogradnja Društvenog 

doma Vularija 

100.197,60 

kn bez PDV 

70.138,32 

kn bez PDV 
Nije odobreno 

3. 

Ministarstvo 

regionalnog 

razvoja i 

fondova EU 

Program održivog 

razvoja lokalne 

zajednice 2015. 

Rekonstrukcija i 

dogradnja Društvenog 

doma Vularija 

612.797,74 428.958,42 Nije odobreno 

4. 

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornog 

uređenja 

Sufinaciranje izrade 

prostornih planova 

JLS i JP(R)S za 2015. 

Sufinanciranje izrade 

II ID PPUO 

Orehovica 

43.750,00 35.000,00 19.623,00 

5. 

Ministarstvo 

graditeljstva i 

prostornog 

uređenja 

Kapitalne pomoći 

gradovima i općinama 

za poticanje razvoja 

komunalnog 

gospodarstva i 

komunalnog 

standarda za 2015. 

godinu 

Izgradnja pješačkih 

staza na mjesnom 

groblju u Orehovici 

328.840,50 197.304,30 90.000,00  

6. 

Fond za 

zaštitu 

okoliša i 

energetsku 

učinkovitost 

Javni poziv za 

neposredno 

sufinanciranje izrade 

projektne 

dokumentacije 

projekata energetski 

učinkovite i ekološke 

javne i vanjske 

rasvjete 2015. 

Izrada projektne 

dokumentacije za 

građevinu "Javna 

rasvjeta Općine 

Orehovica – 

modernizacija 

uporabive građevine" 

81.375,00 48.825,00 48.825,00 

7. 

Fond za 

zaštitu 

okoliša i 

energetsku 

učinkovitost 

Javni natječaja za 

sufinanciranje 

energetske obnove 

nestambenih zgrada  

Projekt povećanja 

energetske 

učinkovitosti 

nestambenih zgrada, 

Društveni dom 

Vularija, Izvedba 

toplinske zaštite 

ovojnice 

191.701,25 115.020,75 
Nije zaprimljen 

odgovor   
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25.02.2015. godine Hrvatski crveni križ proveo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Općini 

Orehovica. Akciji darivanja krvi pristupilo je ukupno 43 osobe od čega je krv darovalo njih 37 , a 6 ih je 

odbijeno. Također, zabilježeni 1 novi darivatelj. 

Povodom obilježavanja Dana sestrinstva 12.05.2015. godine (utorak) Dom zdravlja Čakovec 

organizirao je besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi u prostorijama Doma kulture u Podbrestu. 

Akciju je vodila viša medicinska sestra Đurđica Radotić. 

25.04.2015. održana je druga Orehijada – festival oreha i sega ka kcoj ide. Organizator KUD Fijolica 

Orehovica te pokrovitelj manifestacije Općina Orehovica organizirali su međunarodnu manifestaciju koja slavi 

tradiciju našeg kraja na kojoj su svoj rad prezentirala mnoga obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge 

žena i kulturno-umjetnička društva. Ove godine Orehijada je bila locirana uz Društveni dom u Orehovici koji 

je u tu svrhu osvježen ličilačkim radovima u vrijednosti od 14.241,25 kn. Također, uređen je okoliš Doma 

(tlakovci, hidroizolacija) u vrijednosti 14.555,75 kn 

Za potrebe rada zamjenika općinskog načelnika Općine Orehovica iz reda romske nacionalne manjine, 

Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica te romskih udruga Općina Orehovica pokrenula je 

postupak nabave kontejnera iz robnih rezervi Ministarstva gospodarstva. U navedenom prostoru zamjenik 

načelnika mogao bi primati stranke, mogle bi se održavati sjednice i sastanci Vijeća, a posebice bi se prostor 

koristio za aktivan i kvalitetan rad romskih udruga. U kontejneru bi se instalirala kompjutorska oprema, 

telefon i telefaks. Shemu kontejnera pribavio je gospodin Marijan Varga, savjetnik ministra gospodarstva. 

Postupak nabave poslan na potvrdu saborskom zastupniku Veljku Kajtaziju. Temeljem navedenog naslovu 

upućujemo molbu da odobri nabavu kontejnera kako bi Ministarstvo gospodarstva moglo isti isporučiti u što 

kraćem roku.  

Sukladno odredbama Zakona o nasljeđivanju, jedinice lokalne samouprave preuzimaju imovinu ostavitelja 

koji nema nasljednika ili u slučaju ako su se nasljednici odrekli nasljedstva (tzv. ošasna ostavina). S tim u vezi, 

članak 20. Zakona o nasljeđivanju utvrđuje: 

Članak 20. 

(1) Ostaviteljeve nekretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad na čijem se području 

nalaze. 

(2) Pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti 

imao prebivalište na području Republike Hrvatske. 

(3) Ako ostavitelj u trenutku smrti nije imao prebivalište na području Republike Hrvatske, a imao je boravište, 

pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti 

imao boravište na području Republike Hrvatske. 

(4) Ako ostavitelj u trenutku smrti na području Republike Hrvatske nije imao ni prebivalište niti boravište, 

pokretnine i s njima izjednačena prava prelaze na općinu, odnosno grad gdje je ostavitelj u trenutku smrti bio 

upisan u knjigu državljana Republike Hrvatske. 

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona nadopunjena je, među ostalim, odredba članka 139. na način da su 

dodana dva stavka. Navedenom se nadopunom ograničava predmet ovrhe ostaviteljevih vjerovnika prema 

jedinici lokalne samouprave tako da predmet ovrhe mogu biti samo stvari i prava koji su sastavni dio ostavine. 

Dakle, bez obzira na to kolika su dugovanja ostavitelja ili koliko je ošasna ostavina koja je prešla na općinu 

opterećena, vjerovnici svoja potraživanja mogu naplatiti samo iz vrijednosti ostavine a ne i iz druge imovine 

općine koja je temeljem Zakona preuzela ostavinu. Izuzetak je previđen samo u slučaju ako je stvar ili pravo 

koje je sastavni dio ostavine otuđeno prije podnošenja ovršnog prijedloga odnosno prijedloga za osiguranje.  

Općina Orehovica susreće se povremeno sa problematikom ošasne ostavine ( u ovom trenutku dva 

predmeta), poglavito nakon smrti korisnika Doma za psihički bolesne odrasle osobe. U ovom trenutku ne 

postoji nasljeđena imovina koja predstavlja posebno opterećenje u vezi sa namirenjem vjerovnika koji je 

najčešće sama država, odnosno Centar za socijalnu skrb, i to za troškove smještaja. 

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik nazočio je skupštini Udruge općina u Republici Hrvatskoj 

13.03.2015., 13.04.2015. skupštini LAGa Mura Drava  skupštini Međimurskih voda 14.05.2015. Također, 

obavio je jedno službeno putovanje za koje su mu isplaćeni troškovi puta i dnevnice (07.05.2015., Upravni 

odbor IPA, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina), dok za ostala putovanja načelniku nije izdavan 

putni nalog. 

 

Ad.6. Stanje sigurnosti za ožujak i travanj 2015. godine 

 

 U ožujku i travnju 2015. godine na području Općine Orehovica zabilježeno je ukupno 5 kaznenih djela 

(2 teške i 3 obične krađe). Zatim, evidentirana su 3 prekršaja protiv javnog reda i mira, 6 prekršaja iz Zakona o 

zaštiti od nasilja u obitelji, 2 prekršaja iz Zakona o prebivalištu i 1 prekršaj iz Zakona o oružju. Također, 
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zabilježene su 2 prometne nesreće sa 2 lakše ozlijeđene osobe. U oba mjeseca stanje sigurnosti ocijenjeno je 

dobrim. 

 

Ad 7. Razno 
 Franjo Bukal informirao je prisutne da je Općina Orehovica sklopila Sporazum o međusobnim 

odnosima za priključenje građevina kupaca u romskom naselju Orehovica te Ugovor o prijenosu vlasništva 

nad imovinom bez naknade (vrijednost imovine cca 1.500.000,00 kn). Time su se stekli uvjeti da Elektra 

započne sa prijenosom starih priključaka (35) te izvođenjem novih. Navedenim Sporazumom investitor 

priznaje pravo na priključnu snagu 4,60 kW za katastarske čestice u obuhvatu plana uređenja naselja (139 

izgrađenih stambenih čestica uz 100 neizgrađenih stambenih čestica, pod uvjetom legalnosti istih), te za 

objekte javne i društvene namjene na ukupno četiri katastarske čestice ukupnu snagu 59,11 kW (3x 17,25 kW 

+ 1x 7,36 kW), u skladu sa preslikom  plana uređenja romskog naselja koji je sastavni dio Sporazuma. HEP-

Operator distribucijskog sustava d.o.o. će sa svakim kupcem sklopiti pojedinačni Ugovor o priključenju. U 

postupku priključenja kupac plaća naknadu za priključenje prema stvarnim troškovima priključenja. Sporazum 

je sklopljen na rok od 5 (pet) godina, te se po isteku toga roka više neće primjenjivati, što znači da će 

priključci za koje je sklopljen ugovor nakon tog roka biti izvedeni po punoj cijeni. Također, rok za izmaknuće 

postojećih kabela je godinu dana, nakon čega će se pristupiti rezanju istih. Franjo Bukal zamolio je prisutne 

Nedeljka Marića, Marka Baloga i Matu Kalanjoša da kao predstavnici predstavničke i izvršne vlasti u Općini 

Orehovica u romskom naselju prezentiraju danas iznesene podatke kako bi se konačno zaustavilo širenje 

dezinformacija i laži na ovu temu. Od sutra svatko može dati zahtjev za priključak, no valja spomenuti da 

Elektra u svome sastavu više nema tehničku ekipu za navedene radove, te će se stoga priključci izrađivati 

putem drugog izvođača kojeg odredi Elektra.  

 23.06.2015. godine održati će se konstituirajuća sjednica Vijeća romske nacionalne manjine, te poziva 

zamjenika načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine na suradnju sa novim sazivom vijeća i 

njegovim predsjednikom. 

 Franjo Bukal nadalje je prezentirao tijek radova na Društvenom domu u Vulariji. Od planiranih cca 

2.200.000,00 kn do sada su izvedeni radovi u visini od 1.944.000,00 kn. U tijeku je postavljanje toplinske 

fasade čija je boja odabrana u dogovoru sa VMO i DVD Vularija. U dom je uloženo puno, mnogo je vremena, 

energije i financijskih sredstava uloženo u neplanirane radove (legalizacija, vlaga i sl.), a načelnik je rekao da 

očekuje veću potporu od mještana i udruga iz Vularije prilikom izvođenja određenih zadataka vezanih uz 

rekonstrukciju i dogradnju Doma (npr. preseljenje i čišćenje kuhinje). 

 Načelnik se također osvrnuo na rezultate prijava na javne natječaje i pozive. Rekao je kako je sa 

predsjednikom VMO Orehovica Renatom Plaftakom i izvođačem radova Ivanom Višnjićem posjetio 

dobavljača tlakovaca tvrtku Quadro u Križovcu, te je odabrana sivo-crna kombinacija za staze na groblju u 

Orehovici.  

 Nadalje, načelnik je spomenuo povrat poreza čija se očekivana visina kreće oko 560.000,00 kn.  

 Nedeljko Marić zahvalio je općinskom načelniku na trudu i angažmanu u vezi sa priključenjem 

romskog naselja na NN mrežu. 

 

 

 

Završeno u 20.04 

 

Zapisnik vodila 

Mirjana Sečan 

 

    Predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica 
    Branko Sušec  

 


