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Z A P I S N I K 
 

sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, održane 02.09.2015. godine u Vijećnici Općine Orehovica s 

početkom u 19.00 sati. Sjednica je započela u 19.19 sati.   

 

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

05/15-01/07, urbroj: 2109/22-01-15-1 od  27.08.2015. 

 

 Nazočni vijećnici:  Nikola Bukal, Tamara Hrelja, Mato Kalanjoš, Silvo Kozjak, Zlatko Orsag, Viktor 

Pintarić, Goran Plaftak, Branko Sušec, Sjednici prisustvuje Općinski načelnik Franjo Bukal, zamjenik općinskog 

načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine Nedeljko Marić te predsjednik VMO Podbrest Mario 

Lončarić. Osim vijećnika sjednici su nazočile službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica 

Mirjana Sečan u svojstvu zapisničara , te Renata Božek. 

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

prisustvuje 8 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.  

 Pitanja nije bilo. 

 U aktualnom satu pitanja više nije bilo, te je isti završen u 19.25.  

 

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 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, 

2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine, 

3. Donošenje Odluke o pravima i obvezama dužnosnika Općine Orehovica, 

4. Donošenje Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća te radnih tijela 

Općine Orehovica, 

5. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Orehovica, 

6. Donošenje Odluke o  naknadi za dodjelu grobnog mjesta i godišnjoj naknadi za korištenje grobnog 

mjesta, 

7. Donošenje Plana davanja koncesija Općine Orehovica  za 2016. godinu, 

8. Donošenje Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija Općine Orehovica za razdoblje 2016.-

2018. godine, 

9. Donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Orehovica za 2015. godinu, 

10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine 

Orehovica, 

11. Izvješća 

a) Izvješće načelnika Općine Orehovica za razdoblje od 09.06. – 26.08.2015. godine,  

b) Stanje sigurnosti za svibanj, lipanj i srpanj 2015. godine, 

12. Različito. 

 

Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 

 

Ad.1.  Prihvaćanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica 

 

 

mailto:opcina-orehovica@ck.t-com.hr
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 Predsjedavajući je prisutne pozvao na raspravu glede zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća 

održane 16.06.2015.   

 Vezano uz zapisnik sa 12. sjednice Franjo Bukal želio je odgovoriti na pitanje na aktualnom satu te 

sjednice koje je uputio Marko Balog, a vezano je uz odvodnju u Romskom naselju Orehovica. Rekao je da u 

ponedjeljak 07.09.2015. godine u posjet Općini dolazi Ivica Mustač iz Hrvatskih voda kako bi se izvidjela 

situacija na terenu i dogovorio početak radova. Najveći problem radi kojih se čeka početak radova je nedostatak 

adekvatnih strojeva u tvrtci koja obavlja radove za Hrvatske vode, radi čega je općinski načelnik pokrenuo 

radnje za pribavljanje strojeva od lokalnih poduzetnika. 

 Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad.2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-

30.06.2015. godine 

 
 Prijedlog odluke podnio je općinski načelnik Franjo Bukal. 

 Odredbom članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12, 

15/15) 
utvrđena je obveza upravnog tijela zaduženog za financije da podnese načelniku polugodišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna proračunske godine, a 

gradonačelnik je u obvezi da podnese predstavničkom tijelu, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju 

proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.  

 Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je člankom 108. Zakona o proračunu i 

člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 

24/13) te isti obuhvaća: 

 1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini 

     odjeljka ekonomske klasifikacije 

 2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka 

     ekonomske klasifikacije  

 3. Izvještaj o zaduživanju 

 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 

 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 

 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 

 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za prvo polugodište 2015. godine 

 Sukladno odredbama Zakona o proračuna i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o 

izvršenju proračuna, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Orehovica za 2015. godinu, prikazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz 

Izvorni plan kao i podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2015. godine, a u općem dijelu dani su i 

usporedni podaci o polugodišnjem izvršenju u 2014. godini. Sukladno Pravilniku, Izvorni plan je proračun 

odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Općinskog vijeća. Podaci o izvršenju 

iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana proračuna), dok su podaci 

o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina 

računskog plana proračuna) sukladno usvojenom Proračunu za 2015. godinu. 

 Proračun Općine Orehovica za 2015.godinu usvojen je na 9. sjednici Vijeća Općine 

Orehovica održanoj dana 02.12.2014 godine. Tim planom proračuna Općine Orehovica 

planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 7.395.670,00 kuna, te u istom iznosu i 

ukupni rashodi i izdaci. 
U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2015. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 

2.111.629,97 kn što je 28,56% ostvarenja godišnjeg plana, odnosno 39,92 %  veće ostvarenje u odnosu na  

promatrano obračunsko razdoblje u 2014. godini. U istom proračunskom razdoblju 2014. godine Općina je od 

poreza na dohodak prihodovala 473.141,00 kune, dok je u 2015. prihodovala za 179.151,00 kuna više ili 

652.292,00 kune. Razlog tome je stupanje na snagu novog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o 

financiranju JLS kojim se udio općine u porezu na dohodak s 56% povećava na 88%. Međutim, sredinom 

mjeseca lipnja porezna uprava počela je izvršavati povrat poreza na dohodak po poreznoj prijavi (1. dio 

103.015,07 kn), te su stoga obustavljene uplate poreza na dohodak do namirenja sredstava povrata. Ta činjenica 

uvelike ograničava općinu Orehovica u daljnjim financijskim aktivnostima i podmirenju dospjelih financijskih 

obveza. U istom razdoblju 2014. godine općina je prihodovala je pomoći iz proračuna u iznosu od 314.236,00 kn 

, dok je u 2015. godini prihodovala 579.357,00 kuna. Navedeno povećanje najvećim dijelom odnosi se na iznos 

1/12 tekuće pomoći iz državnog proračuna koja se mjesečno prihoduje u iznosu od 27.838,00 kuna. Komunalni 

doprinosi su u istom razdoblju prošle godine naplaćeni u iznosu od 125.975,00 kn, dok je u istom razdoblju 

2015. godine naplaćeno 73.277,00. Dinamika punjenja navedenih prihoda uvelike ovisi o dinamici izdavanja 

rješenja o izvedenom stanju u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata pri nadležnim državnim 

službama. Komunalna naknada je u istom razdoblju prošle godine naplaćena u iznosu od 133.681,00 kn, dok je u 



istom razdoblju 2015. godine naplaćeno 149.934,00 kn. Za naplatu navedenih prihoda konstantno se vodi računa 

o naplati istih opominjući neplatiše što telefonski, što osobno, a najviše pismenim putem odašiljući opomene na 

kućne adrese. U ovom obračunskom razdoblju Općina Orehovica nije imala prihoda od prodaje nefinancijske 

imovine. 

 U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2015. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 1.957.222,16 

kuna, što je 26.47% ovogodišnjeg plana, ili 150,57% promatranog obračunskoga razdoblja prošle godine. 

Rashodi za zaposlene iznose 262.285,00 kn, što je za 41% veći rashod nego u istom razdoblju prošle godine. 

Razlog tome je što je Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru mjere javnih radova 04.12.2014. odobrio 

zapošljavanje i sufinanciranje 4 djelatnika do 03.03.2015. , dok u istom razdoblju prošle godine takovoga 

zapošljavanja nije bilo. Neutrošena sredstva (žiro račun i blagajna ) na početku obračunskog razdoblja iznosila 

su 55.723,00 kune, a krajem obračunskog razdoblja iznose 226.957,00 kuna. Navedena stanja sredstava na 

početku i na kraju obračunskog razdoblja sadrže sredstva Hrvatskih voda d.d. za koje se ubire naknada za 

uređenje voda, a ne iskazuje se niti u prihodima, niti u rashodima proračuna. Stanje nepodmirenih obveza na 

početku godine iznosilo je 706.809,00 kuna, a na kraju obračunskog razdoblja iznosi 798.641,11 kune, od čega 

je 213.481,66 kuna zajmova kojima glavnice dolazi na naplatu, a nisu dospjele u ovom obračunskom razdoblju. 

Nadalje 377.399,95 kuna obveze prema Hrvatskim vodama koje se odnose na nenaplaćene prihode od naknade 

za uređenje voda po odaslanim uplatnicama zajedno s komunalnom naknadom,  i za tuđe prihode (legalizacija),  

nedospjeli  dug prema tvrtci Re-gra 75.938,75kn.  Obveze za zaposlene iznose 53.732,16 kuna, obveze za 

kamate po kreditu  7.554,09 kuna, dok ostale obveze iznose 70.534,50 kuna. Tijekom izvještajnog razdoblja 

općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takovu djelatnost. Općina nije davala 

nikakve zajmove. 

 Franjo Bukal rekao je da je proračun daleko od realizacije plana, što je najviše uzrokovano 

neprovedbom mjere 7.4 od koje je Općina Orehovica planirala značajna sredstva. Također, nastala je vrlo 

problematična situacija sa porezom na dohodak. Naime, neki njegovi kolege načelnici zaletjeli su se rano sa 

izjavama da su se im značajno povećali porezni prihodi nakon provedbe odluke o svrstavanju jedinica u 

potpomognuta područja. Stvarna je činjenica da je u razdoblju od 01.01.-30.06.2015. godine od navedenog 

izvora ušlo 623.000,00 kn, dok je kod povrata poreza vraćeno 550.000,00 kn. S druge strane, u mjesecima isplate 

povrata poreza i dalje je trebalo podmirivati troškove vrtića, energenata, stipendija, odnosno podmirivati rashode 

koji se financiraju isključivo od poreza na dohodak. Situacija i nebi bila tako loša da Općina u ovom trenutku 

nema otvorenu veliku investiciju rekonstrukcije i dogradnje Društvenog doma u Vulariji. Nažalost, za navedeni 

projekt Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije nije odobrilo traženih 423.000,00 kn, 

Ministarstvo kulture je od zatraženih 350.000,00 kn odobrilo tek 200.000,00 dok je Fond za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost, unatoč dostavljenoj potvrdi glavnog projekta, odbio prijavu na natječaj jer smatra da 

navedena potvrda nije jednakovrijedna građevnoj dozvoli, iako zakon ta dva dokumenta izjednačava. Stoga je 

Fondu početkom srpnja upućena žalba, o kojoj odlučuje Povjerenstvo čiji je rok za rješavanje po žalbi čak 75 

dana. Prošle godine Općinsko vijeće donijelo odluku o prekoračenju po poslovnom računu, a isto je korišteno 

svega nekoliko dana i svega nekoliko tisuća kuna. U studenom ističe ugovor sa bankom o navedenom 

prekoračenju, te će u tom mjesecu ionako trebati vratiti sva sredstva u minusu. U Vulariji je Društveni dom 

završen, predstoji mu opremanje bez kojeg sigurno neće biti otvaranja objekta. Projekt opremanja biti će 

kandidiran Ministarstvu kulture, a vrijedan je cca 108.000,00 kn. Izvođač radova 14.09.2015. godine započeti će 

se sa radovima na izgradnji centralne staze površine 876 m2, rušenju platoa i dijela ulične ograde kako bi se 

uredio i ulaz na groblje. 07.09.2015. godine načelnik će održati sastanak u vezi izrade i postave spomenika 

branitelju Stipi Juriću u Podbrestu. Nadalje, rekao je da nije siguran hoće li se ove godine ići sa investicijom 

obnove zgrade NK Budućnosti u Podbrestu, budući da je rok za razduživanje sredstva ožujak 2016. godine. U 

prvoj polovici ove godine Općina je kupila novi stroj za košnju vrijednosti cca 32.000,00 kn.  

 Franjo Bukal osvrnuo se i na dugovanja građana, budući da su sve valute za plaćanja prema općini 

prošle. Dug iznosi 485.000,00 kn, što je s obzirom na broj stanovnika veliki iznos. U kolovozu se posebno 

osjetio manjak prihoda od poreza na dohodak, kao i od hidrorente koja je smanjena 50% jer se izvode radovi na 

rekonstrukciji HE Čakovec. Ipak, nakon isplate plaće za kolovoz na računu je ostalo još 100.000,00 kn 

namjenskih sredstava. Međutim, veći dio završenih radova izvođači još nisu situirali, pa se nadalje Općina mora 

svojski potruditi da iz ministarstava i Međimurske županije prihoduje sredstva za pokriće navedenih situacija i 

računa. Podsjetio je da će uskoro u Romsko naselje biti dopremljena dva kontejnera koja će služiti za rad 

zamjenika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine i Vijeća romske nacionalne manjine Općine Orehovica. 

 Nedeljko Marić rekao je da se zajednica malo brine o romskoj nacionalnoj manjini, te da se previše 

pažnje usmjerava na problematiku izbjeglica. Rekao je kako su Romi izbjeglice već stoljećima, pa nisu zaslužili 

toliku pažnju. Osvrnuo se na problematiku postojeće nove komunalne infrastrukture na koju se stanovnici 

Romskog naselja ne mogu priključiti jer izvođač radova Elektrocentar Petek i Osijek koteks nisu predali ključeve 

trafostanica. Franjo Bukal rekao je kako postoji inicijativa da se promijene brave i predaju ključevi Elektri, ali da 

ne želi preuzimati odgovornost za provalu u trafostanice. Smatra da tu odgovornost mora preuzeti SAFU koji je 

potpisivao situacije i platio izvođačima radove koji nisu ni do kraja izvršeni niti su izvršeni po projektu i pravilu 

struke. U sanaciju nastale situacije vrlo se aktivno uključio Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 

 Branko Sušec rekao je da je tema ove točke proračun, i da je nažalost često tako da neki proejtki pate 

nauštrb drugih, a da je najteže odlučiti koji je projekt važniji. 



 Daljnje rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-

30.06.2015. godine na glasovanje. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine prihvaćen je 

jednoglasno. 

 

Ad.3. Donošenje Odluke o pravima i obvezama dužnosnika Općine Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Ministarstvo uprave dostavilo je svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uputu za 

postupanje u vezi definiranja prava lokalnih dužnosnika. Naime, zbog različitosti uređenja ovog pitanja od 

jedinice do jedinice, Ministarstvo je uputilo detaljno obrazloženje o pravu dužnosnika na odabir načina 

obavljanja dužnosti te o pravima koja proistječu iz toga. Potrebno je razlučiti prava dužnosnika od prava lokalnih 

službenika, što znači da dužnosnici nemaju sva prava iz radnog odnosa, ali ni obveze. Općinski načelnik i 

njegovi zamjenici koji dužnost obavljaju profesionalno ostvaruju pravo na plaću i druga prava iz rada. Vrijeme 

profesionalnog obavljanja dužnosti općinskog načelnika i njegovih zamjenika uračunava im se u staž osiguranja. 

Osnovna mjerila za određivanje plaće uređuju se posebnom odlukom o osnovici i koeficijentu plaće općinskog 

načelnika i njegovih zamjenika Općinskog vijeća Općine Orehovica koja se donosi na temelju zakona koji 

uređuje plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Općinski načelnik i njegovi zamjenici koji 

dužnost obavljaju profesionalno imaju pravo na naknadu samo sljedećih materijalnih troškova nastalih u vezi s 

obavljanjem dužnosti: 

 troškova prijevoza na posao i sa posla u visini stvarnih izdataka prema cijeni dnevne prijevozne 

autobusne karte,  

 troškova prijevoza vlastitim automobilom na službenom putovanju u visini neoporezivog 

iznosa po kilometru utvrđenog pravilnikom o porezu na dohodak kojeg donosi ministar 

financija, 

 troškova smještaja na službenom putovanju u visini stvarnih izdataka, i 

 dnevnice za službeno putovanje u visini neoporezivog iznosa utvrđenog pravilnikom o porezu 

na dohodak kojeg donosi ministar financija. 

Za vrijeme privremene spriječenosti u obavljanju dužnosti zbog trudnoće ili bolesti općinski načelnik i 

njegovi zamjenici koji dužnost obavljaju profesionalno ostvaruju prava iz mirovinskog i zdravstvenog 

osiguranja, sukladno posebnim propisima. Osim prava na plaću i naknadu navedenih materijalnih troškova 

općinski načelnik i njegovi zamjenici koji dužnost obavljaju profesionalno nemaju pravo na druge vrste naknada 

koje pripadaju službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica (plaćeni i 

neplaćeni dopust, regres, jubilarnu nagradu, otpremninu, dodatke na plaću zbog stupnja obrazovanja i druga 

prava), određena posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Orehovica kojom se odlučuje o pravima i 

obvezama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica. 

Općinski načelnik i njegovi zamjenici koji dužnost obavljaju profesionalno ne podliježu obvezi 

prisutnosti na radu u točno određenom radnom vremenu, kao ni obvezi obavještavanja i opravdavanja svog 

izostanka s rada, za vrijeme kojeg ostvaruju pravo na svoju plaću. 

 Rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o pravima i obvezama dužnosnika Općine Orehovica na 

glasovanje. 

Odluka o pravima i obvezama dužnosnika Općine Orehovica prihvaćena je jednoglasno. 

 

 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća te radnih 

tijela Općine Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Ministarstvo uprave dostavilo je uputu od 01.07.2015. godine kojom je pojasnilo da pravo na naknadu 

za sudjelovanje na sjednicama imaju članovi općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, a da ista naknada ne 

pripada općinskom načelniku i njegovim zamjenicima. Naknada ne pripada ni službenicima upravnih odjela ako 

prisustvuju sjednici, ali istima, ukoliko se sjednica održava van redovnog radnog vremena, pripada pravo na 

isplatu povećane plaće za prekovremeni rad i naknadu putnih troškova u skladu sa posebnom odlukom kojom se 

odlučuje o pravima i obvezama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica 

 Rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Općinskog 

vijeća te radnih tijela Općine Orehovica na glasovanje. 

Odluka o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Općinskog vijeća te radnih tijela Općine 

Orehovica prihvaćena je jednoglasno. 

 



Ad.5. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 U „Narodnim novinama“ broj 85/15 objavljen je novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji je u članku 

58. propisao obvezu predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (općinskog vijeća) na donošenje propisa 

iz članaka 9., 14. i 41. navedenog zakona. Općinsko vijeće Općine Orehovica već je 27.03.2007. godine donijelo 

Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Orehovica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 

4/07). Međutim, zbog noviteta koje donosi novi zakon bilo je potrebno izraditi novu odluku. U prilogu uz 

prijedlog odluke vijećnicima je  dostavljena stara odluka radi usporedbe. Posebnu pozornost potrebno je obratiti 

na članak 3. st. 1. nove odluke. Naime, u istoj se za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ 

utvrđuje da mogu raditi od 06.00 sati do 24.00 sati, osim petkom, subotom i u dane uoči blagdana kada mogu 

raditi do 02.00 sata. Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti u članku 9. st. 1. toč. 1. utvrđeno je da ugostiteljski 

objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi od 06.00 sati do 24.00 sata, a u istom članku u st. 2. toč. 5. 

Zakon daje mogućnost općinskom vijeću da propiše da navedeni ugostiteljski objekti mogu raditi i duže, uz 

mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice tog područja. Stoga će nakon usvajanja odluke biti potrebno 

ishoditi mišljenje turističkog vijeća Turističke zajednice Međimurske županije. U slučaju negativnog očitovanja 

općinskom vijeću podnijeti će se na usvajanje izmjena odluke. 

 Rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Orehovica na 

glasovanje. 

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Orehovica prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o  naknadi za dodjelu grobnog mjesta i godišnjoj naknadi za korištenje grobnog 

mjesta 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Prijedlog odluke podnosi se na temelju Odluke o upravljanju grobljima na području Općine Orehovica 

(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 16/13). Iznosi jednokratnih naknada za dodjelu grobnog mjesta te 

za izdavanje rješenja kojim se odobrava gradnja, rekonstrukcija ili adaptacija i godišnje grobne naknade utvrđeni 

su u dosadašnjim iznosima i nisu mijenjani. 

Visina jednokratne naknade za dodjelu grobnog mjesta te za izdavanje rješenja kojim se odobrava 

gradnja, rekonstrukcija ili adaptacija na mjesnom groblju u Orehovici utvrđuje se prema slijedećim mjerilima: 

Aleja 
Atraktivnost 

lokacije 

Vrsta grobnih mjesta čija se gradnja 

dozvoljava u pojedinoj aleji 

Jednokratna naknada za 

dodjelu grobnog mjesta 

(kn) 

Jednokratna naknada za 

izdavanje rješenja kojim se 

odobrava gradnja, 

rekonstrukcija ili adaptacija 

(kn)  

1. 1. 

Grobno mjesto za ukop dvije osobe, 

dimenzija 200 x 240 cm 
2.300,00 2.300,00 

Grobno mjesto za ukop više osoba, 

dimenzija 200 x 240 cm – grobnica 
2.300,00 2.300,00 

2. 2. 

Dječji grob, dimenzija 80 x 120 cm 450,00 450,00 

Grobno mjesto za ukop jedne osobe, 

dimenzija 120 x 240 cm 
450,00 450,00 

Grobno mjesto za ukop dvije osobe, 

dimenzija 200 x 240 cm 
850,00 850,00 

Grobno mjesto za ukop više osoba, 

dimenzija 200 x 240 cm – grobnica 
1.000,00 1.000,00 

3. 3. 

Dječji grob, dimenzija 80 x 120 cm 350,00 350,00 

Grobno mjesto za ukop jedne osobe, 

dimenzija120 x 240 cm 
350,00 350,00 

Grobno mjesto za ukop dvije osobe, 

dimenzija 200 x 240 cm 
650,00 650,00 

Grobno mjesto za ukop više osoba, 

dimenzija 200 x 240 cm – grobnica 
850,00 850,00 

 

Visina jednokratne naknade za dodjelu grobnog mjesta te za izdavanje rješenja kojim se odobrava 

gradnja, rekonstrukcija ili adaptacija. na mjesnom groblju u Podbrestu utvrđuje se prema slijedećim mjerilima: 



Aleja 
Atraktivnost 

lokacije 

Vrsta grobnih mjesta čija se gradnja 

dozvoljava u pojedinoj aleji 

Jednokratna naknada za 

dodjelu grobnog mjesta 

(kn) 

Jednokratna naknada za 

izdavanje rješenja kojim 

se odobrava gradnja, 

rekonstrukcija ili 

adaptacija (kn) 

1. 1. 

Dječji grob, dimenzija 80 x 120 cm 700,00 700,00 

Grobno mjesto za ukop jedne osobe, 

dimenzija 120 x 240 cm 
700,00 700,00 

Grobno mjesto za ukop dvije osobe, 

dimenzija 200 x 240 cm 
900,00 900,00 

Grobno mjesto za ukop više osoba, 

dimenzija 200 x 240 cm – grobnica 
1.500,00 1.500,00 

2. 1. 

Dječji grob, dimenzija 80 x 120 cm 700,00 700,00 

Grobno mjesto za ukop jedne osobe, 

dimenzija 120 x 240 cm 
700,00 700,00 

Grobno mjesto za ukop dvije osobe, 

dimenzija 200 x 240 cm 
900,00 900,00 

Grobno mjesto za ukop više osoba, 

dimenzija 200 x 240 cm – grobnica 
1.500,00 1.500,00 

3. 1. 

Dječji grob, dimenzija 80 x 120 cm 700,00 700,00 

Grobno mjesto za ukop jedne osobe, 

dimenzija 120 x 240 cm 
700,00 700,00 

Grobno mjesto za ukop dvije osobe, 

dimenzija 200 x 240 cm 
900,00 900,00 

Grobno mjesto za ukop više osoba, 

dimenzija 200 x 240 cm – grobnica 
1.500,00 1.500,00 

 

Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se prema veličini grobnog mjesta: 

 

R.br. Veličina grobnog mjesta 
Godišnja grobna 

naknada (kn) 

1. Dječji grob, dimenzija 80 x 120 cm 70,00 

2. Grobno mjesto za ukop jedne osobe, dimenzija 120 x 240 cm 70,00 

3. Grobno mjesto za ukop dvije osobe, dimenzija 200 x 240 cm 100,00 

4. Grobno mjesto za ukop više osoba, dimenzija 200 x 240 cm – grobnica 150,00 

 

 Rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o  naknadi za dodjelu grobnog mjesta i godišnjoj naknadi za 

korištenje grobnog mjesta na glasovanje. 

Odluka o  naknadi za dodjelu grobnog mjesta i godišnjoj naknadi za korištenje grobnog mjesta 

prihvaćena je jednoglasno. 

 
Ad.7. Donošenje Plana davanja koncesija Općine Orehovica  za 2016. godinu 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Sukladno trogodišnjem planu davanja koncesija za razdoblje 2015.-2017. kojeg je 

Općinsko vijeće usvojilo na svojoj 8. sjednici 03.09.2014. u 2016. godini predviđeno je davanje 

koncesije za obavljanje komunalne djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz 

septičkih i sabirnih jama na području Općine Orehovica. Sa 31.12.2015. istječe postojeći ugovor 

o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz 

septičkih i sabirnih jama na području Općine Orehovica, te je stoga potrebno provesti postupak 

za davanje koncesije tijekom 2015. godine, u skladu sa Zakonom o koncesijama („Narodne 

novine“  broj 143/12). 



 Rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Plana davanja koncesija Općine Orehovica  za 2016. godinu na 

glasovanje. 

 Plana davanja koncesija Općine Orehovica  za 2016. godinu prihvaćen je jednoglasno. 

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

2016.-2018. godine 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Općinsko vijeće na svojoj je 23. sjednici održanoj 21.12.2012. i na 5. sjednici održanoj 17.12.2013. 

donijelo odluke o davanju koncesije za slijedeće 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 iznosi 3.090,00 kn godišnje prema važećoj ponudi koncesionara, a plaća se kvartalno. 

 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 01.01.2013. do 31.12.2015. 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 2016.-2018. godine na glasovanje. 

 Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija Općine Orehovica za razdoblje 2016.-2018. 

godine prihvaćen je jednoglasno. 

 
Ad.9.  Donošenje Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Orehovica za 2015. godinu 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije za područje Općine Orehovica  usvojeni je na 17. sjednici 

Općinskog vijeća Općine Orehovica  od 22.12.2011. godine (Službeni glasnik Međimurske županije 22/11). U 

planu je potrebno uskladiti točku  III. Sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara, 

stavak 3. : 

 

 

JVP ČAKOVEC 

Funkcija Ime i prezime Adresa Kontakt 

zapovjednik Mladen Kanižaj Prelog, M. Krleže 3 099/ 6355233 

zamjenik Robert Meglić Knezovec, Knezovec 130 099/3149599 

 

DVD 
PREDSJEDNIK  ZAPOVJEDNIK TAJNIK 

Ime, prezime Kontakt Ime, prezime Kontakt Ime, prezime Kontakt 

Orehovica Josip Sušec 099 839 1814 Goran Šestak 098 510 622 Goran Kosir 098 530 219 

Podbrest Igor Horvatić 091 590 2770 Marko Zrinić 098 173 8491 Mladen Gajnik 098 131 049 

Vularija Zlatko Orsag 099 214 1900 Tomislav Čurila 099 756 8565  Goran Horvat 098 1992 165 

 

 Rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog  Odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Orehovica za 

2015. godinu glasovanje. 

 Odluka o usklađenju Plana zaštite od požara za Općinu Orehovica za 2015. godinu prihvaćena je 

jednoglasno. 



 

Ad.10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 

Općine Orehovica 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

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

jedinice lokalne samouprave (općinski načelnik) svojom odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje 

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

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

jedinice lokalne samouprave. Članovi stožera jedinice lokalne samouprave su imenovani članovi, po prijedlogu 

tih službi, od kojih se dio članova imenuje po dužnosti, i to: predstavnici službi koje se civilnom zaštitom bave 

kao redovitom djelatnošću, djelatnici temeljnih operativnih snaga civilne zaštite, predstavnik područnog ureda 

Državne uprave, policijske postaje te predstavnik zdravstvenih ustanova. Radom stožera civilne zaštite jedinice 

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

tijelo jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave obavlja administrativne i tehničke poslove te 

osigurava uvjete za rad stožera civilne zaštite. 

Prema  Zakonu o sustavu zaštite i spašavanja koji je bio na snazi do 31.07.2015. godine operativna 

snaga sustava zaštite i spašavanja bio je Stožer zaštite i spašavanja kojeg je Općinsko vijeće Općine Orehovica 

imenovalo na svojoj 2. sjednici održanoj 09.07.2013. godine, odnosno u kojem je imenovala novog člana na 3. 

sjednici održanoj 29.08.2013. godine. S obzirom na navedene zakonske izmjene općinski će načelnik, po 

pribavljanju prijedloga službi čiji članovi moraju činiti Stožer civilne zaštite, imenovati novi Stožer, u skladu sa 

pozitivnim zakonskim propisima. 

 Rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Orehovica na glasovanje. 

 Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Orehovica 

prihvaćena je jednoglasno. 

 

 
Ad.11. Izvješća 

 

a) Izvješće načelnika Općine Orehovica za razdoblje od 09.06. – 26.08.2015. godine 

 
Općina Orehovica i Hrvatska elektroprivreda, HEP ODS, Elektra Čakovec, 10. lipnja 2015. godine 

potpisali su Sporazum o međusobnim odnosima za priključenje kupaca u Romskom naselju Orehovica i Ugovor 

o prijenosu vlasništva nad imovinom bez naknade. Navedenim dokumentima uređen je način priključenja 

korisnika električne energije u Romskom naselju u Orehovici na način da je HEP priznao priključnu snagu od 

4,6 kWh za 139 izgrađenih i 100 neizgrađenih stambenih čestica, te snagu od 59,11 kWh za 5 čestica sa javnom 

namjenom  u Romskom naselju Orehovica. U postupku priključenja kupac plaća stvarne troškove priključenja i 

dodatnu snagu koju eventualno može zakupiti, osim kupaca koji već otprije imaju priključke i koji su HEPu 

platili naknadu za priključenje. Navedenu pogodnost kupci mogu iskoristiti u roku od 5 godina od sklapanja 

sporazuma, odnosno do 10.06.2020. godine.  

U lipnju su održane skupštine društava u kojima je Općina Orehovica suvlasnik: 16.06.2015. godine  

Međimurje-plin d.o.o., 18.06.2015. godine GKP Čakom d.o.o. i Međimurske vode d.o.o. 

23.06.2015. godine održana je konstituirajuća sjednica Vijeća romske nacionalne manjine Općine 

Orehovica. Vijeće broji 10 članova koji su jednoglasno za predsjednika izabrali Darka Baloga, a za njegovog 

zamjenika Nedeljka Marića. Vijeće je 16.08.2015. godine održalo svoju 2. sjednicu na kojoj je usvojilo novi 

statut vijeća.  

Lokalna akcijska grupa (LAG) Mura-Drava održala je 24.06.2015. godine 8. izvanrednu skupštinu na 

kojoj je, između ostalog, razmatrano priključivanje LAGu Općine Domašinec i Općine Mala Subotica.  

09.07.2015. župan Međimurske županije sazvao je 11. sjednicu kolegija gradonačelnika i načelnika 

općina u Međimurskoj županiji. Na istoj je raspravljano o nabavi udžbenika za osnovnu školu, besplatnom 

prijevozu učenika, sufinanciranju ljetovanja djece smještene u udomiteljskim obiteljima, o suzbijanju komaraca 

te o prijedlogu promjene načina isplate pomoći za ogrjev korisnicima minimalne zajamčene naknade. 

Na poziv općinskog načelnika isti se je 23.07.2015. sastao sa predstavnicima udruga koje djeluju u 

naselju Vularija u tamošnjem Društvenom domu. Tema sastanka je bio dogovor oko organizacije svečanosti 

otvorenja objekta, kao i način budućeg korištenja prostorija Doma. 

23.07.2015. godine GKP Čakomu d.o.o. Općina Orehovica izdala je suglasnost za postavu mobilnog 

reciklažnog dvorišta na području Općina Orehovica na sljedećim lokacijama:   

 Orehovica – k.č. 1695/2 k.o. Orehovica, lokacija uz bivšu zgradu OŠ Orehovica, 

 Podbrest - k.č. 3989/1 k.o. Podbrest, lokacija kod igrališta NK Budućnost Podbrest, 

 Vularija - k.č. 1478/1 k.o. Vularija, kod pilane. 



Lokacije su definirane još u siječnju ove godine od strane pojedinog vijeća mjesnog odbora. 

24.07.2015. godine općinski načelnik nazočio je 9. sjednici Upravnog odbora Udruge općina u 

Republici Hrvatskoj. Tema sjednice bila je reforma lokalne samouprave na kojoj je prezentirano mnogo ideja za 

poboljšanje fiskalne politike prema općinama kroz provedbu decentralizacije. Općina Orehovica svim je 

članicama sa područja Međimurske županije proslijedila iznjete prijedloge kako bi se članice mogle očitovati o 

istima te dati svoje prijedloge. 

27.07.2015. godine, temeljem poziva Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 

Međimurske županije, općinski načelnik obavio je uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna 

lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene – školske sportske dvorane, spojnog 

hodnika i gađenje nadstrešnice. 

Općina Orehovica izdala je 27.07.2015. godine pismo potpore GKP Čakomu d.o.o. za provedbu 

projekta GREEN RE CYCLE – NAPREDNE POLITIKE PONOVNE UPORABE - OKREĆU KOTAČ 

KRUŽNE EKONOMIJE (akronima GREEN RE CYCLE). Ideja projekta GREEN RE CYCLE  je povezivanje 

slovenske, grčke, hrvatske i austrijske nacionalne regije s ciljem poboljšanja instrumenata politike vezane za 

gospodarenje otpadom, prevenciju nastajanja otpada i učinkovito korištenje resursa. Općenito, uključene regije 

će u prve dvije godine projekta posvetiti svoje aktivnosti međuregionalnom učenju kao što je razmjena iskustava 

na sve četiri razine procesa: individualno učenje, institucionalno učenje, razina međusobnog učenja sudionika - 

partnera  i razina učenja - razmjene iskustava u Europskoj uniji. Na kraju procesa učenja, regije će pripremiti 

akcijske planove i s njima osigurati da se naučene lekcije implementiraju u namjeri - cilju poboljšanja 

instrumenta adresirane politike. Provedba pripremljenih regionalnih akcijskih planova će se pratiti sljedeće dvije 

godine. Na kraju će se dati konačna preporuka (izvješće) za daljnje aktivnosti spram ponovne uporabe na temelju 

rezultata praćenja i provođenja akcijskog plana. 

27.07.2015. godine održana je 7. sjednica Vijeća za prevenciju Međimurske županije na kojoj je 

raspravljano o aktualnoj situaciji vezano za stanje sigurnosti u Međimurskoj županiji, a vezano na učestale krađe 

poljoprivrednih proizvoda, te nemile događaje nasilnog fizičkog napada na većinsko stanovništvo i službene 

osobe.  

25. srpnja 2015. godine održana je završna konferencija projekta „Putevima Zrinskih“, o kojem je 

općinski načelnik već podnosio izvješća. U sklopu projekta u Vulariji je na početku Ulice Zrinskih postavljena 

info ploča, a na ulazu u Vulariju iz smjera Totovca i na ŽC 2022 kod Upravne zgrade HE Čakovec postavljeni će 

biti putokazi. Radi se o projektu u kojem se promoviraju lokacije u kojima je obitelj Zrinski izgradila građevine 

od kojih danas, kao i kurija u Vulariji, više ne postoje.  

06.08.2015. godine Općina Orehovica i Županijska uprava za ceste Međimurske županije sklopili su 

sporazum o sufinanciranju izrade geodetskog elaborata izmjere nerazvrstanih, lokanih i županijskih cesta na 

području Općine Orehovica. Ugovoreni iznos izrade elaborata iznosi 245.396,25  kn od čega će Općina 

Orehovica sufinancirati iznos od 121.096,25 kn, sukladno dužini nerazvrstanih cesta na području Općine, a sve 

poradi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su potrebiti da bi projekat aglomeracije Podbrest sa sustavom 

odvodnje oborinskih voda te fekalnom kanalizacijom mogao ići u završnu fazu i da se kao takav može 

kandidirati za sufinanciranje iz europskih fondova. 

Alen Kajmović, zamjenik ministra kulture, posjetio je Općinu Orehovica 11.08.2015. Tom je prilikom 

razgledao Društveni dom u Vulariji, uvjerivši se u kvalitetu izvedenih radova na rekonstrukciji i dogradnji. 

Ministarstvo kulture od početka izvođenja radova 2013. godine sufinanciralo je projekt sa 600.000,00 kn. 

Gospodin Kajmović izrazio je zadovoljstvo viđenim te pohvalio strategiju u izvođenju radova da bi se isti mogao 

koristiti. Potrebita je nabava opreme i inventara u vrijednosti od cca 110.000,00 kn. Općinski načelnik zamolio je 

gospodina Kajmovića da izvidi mogućnost sufinanciranja navedene nabave od strane Ministarstva kulture u ovoj 

godini. 

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. Isti je 12. 

kolovoza 2015. godine sa općinskim načelnikom obavio terensku provjeru na kojoj je utvrđeno da će se 

kontejner postaviti na k.č. 3263/3 k.o. Orehovica, u vlasništvu Općine Orehovica, u DPU Romskog naselja 

označene za izgradnju objekata društvenih sadržaja. U kontejner će se također postaviti računalo nabavljeno od 

strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u sklopu provedbe projekta IPA 2012 „Nabava IT 

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

Općinski načelnik održao je 13.08.2015. godine u Ministarstvu gospodarstva radni sastanak sa 

ministrom gospodarstva Ivanom Vrdoljakom. Tema sastanka bile su mogućnosti navedenog ministarstva u 

praćenju projekata koje provodi Općina Orehovica. U 2015. godini Ministarstvo gospodarstva osiguralo je 

72.944,00 kn za projekt povećanje energetske učinkovitosti objekta NK Budućnost Podbrest i 87.199,00 kn za 

projekt izvedbe rekonstrukcije i dogradnje Društvenog doma u Vulariji – izvedbe toplinske fasade. 

17.08.2015. župan Matija Posavec i općinski načelnik Franjo Bukal održali su radni sastanak u 

prostorijama Općine Orehovica. Raspravljalo se o prioritetnim projektima Općine Orehovica u kojima se 



očekuje financijska podrška Međimurske županije, kao i u projektima u kojima je Općini potrebna podrška u 

vidu lobiranja. Župan i načelnik posjetili su gradilište školske sportske dvorane u Orehovici te Društveni dom u 

Vulariji. Također, župan se susreo sa Sandrom Bogdan, studenticom 1. godine Pravnog fakulteta u Rijeci. 

Zaželio joj je uspješno školovanje i obećao svesrdnu podršku Međimurske županije u obrazovanju. 

19.08.2015. Općina Orehovica uputila je dopis Općini Trnovec Bartolovečki, Međimurskoj županiji, 

Varaždinskoj županiji i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode zbog prijave nekolicine građana komunalni 

djelatnik Općine Orehovica da se uz poljski put koji spaja ŽC 2022 i naselje Vulariju nalazi odbačena veća 

količina komunalnog i tehničkog otpad. U postupku utvrđivanja lokaliteta divlje deponije utvrđeno je da se ista 

nalazi na području Varaždinske županije, u k.o. Šemovec uz k.č. 3461. Kako se radi u području van ovlasti 

Općine Orehovica, a na području Općine Trnovec Bartolovečki, nadležnima je upućen zahtjev da se poduzmu 

hitne mjere za sanaciju pronađene deponije te za utvrđivanje i sankcioniranje nesavjesne osobe koja je odbacila 

navedeni otpad u okoliš. Kako se radi o ekološki iznimno osjetljivom području potoka Jezerčice na kojem su 

utvrđene mnoge rijetke i zaštićene biljne i životinjske vrste, i na kojem se predviđa projekt revitalizacije starih 

dravskih rukavaca za koji je Općina Orehovica uz sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije već izradila projektnu dokumentaciju, i za koji postoji bezrezervna potpora vodstva Međimurske 

i Varaždinske županije, zatražena je promptnost u poduzimanju mjera sanacije, kao i adekvatna suradnja Općine 

Trnovec Bartolovečki sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Službom inspekcijskog nadzora zaštite okoliša 

– područna jedinica Zagreb, Za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-

zagorske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije. Navedenim putem prolazi i biciklistička 

staza Mura-Drava-bike, čime se želi skrenuti pozornost i na sigurnost biciklista koji prolaze navedenim 

područjem. Već sljedeći dan telefonski se obratio načelnik Općine Trnovec Bartolovečki koji je osobno izašao 

na teren i obećao hitnu reakciju. 

26.08.2015. godine u Društvenom domu u Orehovici održano je dobrovoljno darivanje krvi kojem je 

pristupilo 35 darivatelja od kojih je 4 odbijeno zbog zdravstvenih razloga. 

Općina Orehovica potpisala je sporazum o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovne škole. Za djecu 

sa područje Općine Orehovica fakturirano je ukupno 23.922,89 kn od čega će Općina Orehovica financirati 30%, 

odnosno 7.176,87 kn. Također, Općina Orehovica sa Međimurskom županijom potpisala je ugovor o 

sufinanciranju prijevoza učenika osnovnih škola prema kojem se Općina Orehovica obvezala platiti 9.103,00 kn 

za trošak prijevoza. 

Od ostalih nenabrojanih službenih putovanja općinski načelnik 18.06.2015. godine bio je primljen na 

radni sastanak u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je 19.06.2015. godine bio u Zagrebu na 

sastanku sa Komisijom Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija. 

Također, Mirjana Sečan je 08.07.2015. godine bila u Zagrebu u Ministarstvu gospodarstva kako bi predala 

prijavu na Javni poziv za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. 

Izvješću je općinski načelnik dodao informaciji da se izmjera prometnica na području Općine privodi 

kraju, te da se taj postupak odužio radi čekanja na prispjeće starih vojnih karti iz Beograda. Ukupna vrijednost 

projekta je 254.000,00 kn od čega će ŽUC sufinancirati 121.096,00 kn za izmjeru cesta pod njegovom 

ingerencijom. Branko Sušec pitao je na koji će način funkcionirati mobilno reciklažno dvorište. Franjo Bukal 

rekao je da će se odvojeni otpad kao i do sad prikupljati odvojeno u vreće, a da će se u mobilno reciklažno 

dvorište odlagati stvari koje su se odvozile po prijavi i uz kupon. 

 

b)  Stanje sigurnosti za svibanj, lipanj i srpanj 2015. godine 

 

 U svibnju, lipnju i srpnju 2015. godine na području Općine Orehovica zabilježeno je ukupno 5 kaznenih 

djela (1 teška i 4 obične krađe). Zatim, evidentirana su 3 prekršaja protiv javnog reda i mira i 1 prekršaj iz 

Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Također, zabilježene su 3 prometne nesreće od kojih 1 sa  ozlijeđenim 

osobama i 2 sa materijalnom štetom. U sva tri mjeseca stanje sigurnosti ocijenjeno je dobrim. 

 

Ad 12. Razno 
 Pod ovom točkom rasprave nije bilo. 

 

 

 

Završeno u 20.20 

 

Zapisnik vodila 

Mirjana Sečan 

 

    Predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica 
    Branko Sušec  

 

 
 


