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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: 021-05/15-01/09 

Urbroj: 2109/22-02-15-02 

Orehovica, 01.12.2015. godine 

 

Z A P I S N I K 
 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, održane 01.12.2015. godine u Vijećnici Općine 

Orehovica s početkom u 18.00 sati.  

 

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

05/15-01/09, urbroj: 2109/22-01-15-1 od  24.11.2015. godine. 

 

 Nazočni vijećnici:  Marko Balog, Nikola Bukal, Franjo Gajnik, Zvonko Hajdinjak, Tamara Hrelja, 

Marko Hunjadi, Mato Kalanjoš, Zlatko Orsag, Viktor Pintarić, Goran Plaftak, Branko Sušec i Snježana 

Šafarić. Sjednici prisustvuje Općinski načelnik Franjo Bukal, zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika 

romske nacionalne manjine Nedeljko Marić te predsjednik VMO Vularija Dragutin Klobučarić. Osim 

vijećnika sjednici su nazočile službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Orehovica Mirjana Sečan u 

svojstvu zapisničara, te Renata Božek. 

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

prisustvuje 12 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 18.10. Predsjedavajući je ovom prilikom 

najavio da će se sljedeća, 15. sjednica Općinskog vijeća održati 22.12.2015. godine.  

 Prisutne je zatim pozdravio općinski načelnik Franjo Bukal. Rekao je kako ovaj put vijećnici uz 

materijale nisu primili izvješće načelnika iz tehničkih razloga, ali i da je isto dužan Općinskom vijeću 

podnositi dva puta godišnje. 

 

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 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica, 

2. Donošenje Odluke o prekoračenju po poslovnom računu po principu tekućeg računa broj 

HR5923400091860500004 otvorenom kod Privredne banke Zagreb d.d., 

3. Donošenje Proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sa 

planom razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine, 

4. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu, 

5.    Donošenje Odluke o Programu građenja objekata komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata u 

Općini Orehovica za 2016. godinu, 

6.    Donošenje Odluke o Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Orehovica u 

2016. godinu, 

7. Donošenje Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i 

kućanstava u 2016. godini, 

8.    Donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi i športu u 2016. godini, 

9.    Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na 

području Općine Orehovica za 2016. godinu, 

10. Donošenje Odluke o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Orehovica u 2015. godini, 

11. Izvješća  
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a. Izvješće o aglomeraciji 

b. Stanje sigurnosti za kolovoz, rujan, listopad 2015 godine 

12. Različito. 

 

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

 Dnevni red  je jednoglasno usvojen. 

 

Ad.1.  Prihvaćanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Orehovica 

 

 Predsjedavajući je prisutne pozvao na raspravu glede zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća 

održane 02.09.2015.   

 Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad.2. Donošenje Odluke o prekoračenju po poslovnom računu po principu tekućeg računa broj 

HR5923400091860500004 otvorenom kod Privredne banke Zagreb d.d. 

 

 Prijedlog odluke podnio je općinski načelnik Franjo Bukal. 

 Franjo Bukal rekao je da je identičnu odluku Općinsko vijeće usvojilo i prošle godine i to u visini od 

500.000,00 kn. Općina je samo u veljači, zbog slabijeg priliva sredstava, koristila samo 60.000,00 kn minusa 

koji je već sljedeći mjesec pokrila. Ostatak godine minus se nije koristio. Ova mjera koristi se kao 

predstrožnost koja se po potrebi može aktivirati, ali koju je potrebno vratiti do 31.12.2016. godine. Također, u 

prvom se tromjesečju očekuje slabiji priliv sredstva u općinski proračun, a u istom razdoblju započinju radovi 

na sustavu odvodnje oborinskih voda na rotoru u Orehovici te na groblju u Podbrestu. Radove na Društvenom 

domu u Vulariji izvodili su domaći obrtnici i tvrtke sa kojima je bilo moguće pregovaranje i dogovor oko 

odgode plaćanja do primitka sredstava ministarstava i fondova sa kojima je Općina, temeljem provedenih 

natječaja, sklopila ugovore o sufinanciranju. Franjo Bukal izvjestio je da je po provednom postupku nabave 

bagatelne vrijednosti odabran najpovoljniji ponuđač za radove na izgradnji sustava oborinske odovodnje 

Orehovica i Podbrest, IIIb faza, podfaza I – Pavlic-asfalt-beton čija je ponuda iznosila 376.703,19 kn sa 

PDVom. Radi se od fazi koja obuhvaća dio ulice Nikole Tesle od rotora do križanja sa A.G.Matoša. Druga 

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

osobe Orehovica i lagune. Iako natječaj po mjeri 7.4 još uvijek nije raspisan, Općina će svakako morati 

financirati navedeni projekt. Na ovaj način izbjeći će se ponovno kopanje prometnice kada se krene sa 

izgradnjom sustava odvodne otpadnih i oborinskih voda na području Općine. Kad započnu radovi morati će se 

urediti regulacija prometa za kamione te će se ih morati usmjeravati na od hidrocentrale na cestu kroz Otok, 

jer ulice u Orehovici ne svojom širinom ne dopuštaju promet ovakvim vozilima. Radovi na rotoru planiraju 

biti dovršeni do 15.11.2016. godine. 

 U 18.13 na sjednicu je stigao Silvo Kozjak te je ista nastavljena sa ukupno 13 vijećnika. 

 Daljnje rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o prekoračenju po poslovnom računu po principu tekućeg 

računa broj HR5923400091860500004 otvorenom kod Privredne banke Zagreb d.d. na glasovanje. 

Odluka o prekoračenju po poslovnom računu po principu tekućeg računa broj 

HR5923400091860500004 otvorenom kod Privredne banke Zagreb d.d. prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.3. Donošenje Proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sa 

planom razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Franjo Bukal rekao je da je 13.11.2015. godine uputio prijedlog  Proračuna Općine Orehovica za 

2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sa planom razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. 

godine, prema Zakonu o proračunu. Proračun je predviđen u visini od 7.765.926,00 kn, od čega je od prihoda 

poslovanja predviđeno 7.595.926,00 kn, od prihoda od prodaje nefinancijske imovine 170.000,00 kn, dok je 

za rashode poslovanja predviđeno 2.319.963,00 kn i za rashode za nabavu nefinancijske imovine 5.342.963,00 

kn. Za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova predviđeno je 103.000,00 kn. Franjo Bukal rekao je 

da je realan proračun 2.500.000,00 kn. Proračun je žila kucavica Općine, a posao je izvršne vlasti da ga po 

prihvaćanju od strane predstavničke vlasti i ostvari. Franjo Bukal rekao je da je svatko mogao vidjeti što se 

tijekom godine radilo po naseljima. Danas 01.12.2015. godine plaćeni su računi svih izvođača radova tijekom 

2015. godine, dok s druge strane Općini neke ugovorne strane još uvijek duguju ugovorena sredstva, kao što 

je npr. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U ovom trenutku na općinski proračun za 2016. 
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godinu negativno se može odraziti politička situacija u zemlji, s obzirom da još u uvijek nije formirana Vlada, 

a novi bi izbori bili samo veliki financijski udarac osiromašenoj zemlji. Načelnik je najavio da se prioritetno 

nastavljaju radovi na grobljima u Podbrestu i Orehovici. U Orehovici je izvedena jedna staza sa tlakovcima te 

je uređeno pročelje ograde. Ukupna investicija koja obuhvaća još i cjelokupno ograđivanje groblja sa 

izgradnjom parkirališta i trijema na grobnoj kući procjenjuje se na cca 750.000,00 kn od čega je izvedeno cca 

233.000,00 kn, a 165.000,00 kn u navedenom je u 2014. i 2015. godini osiguralo Ministarstvo graditeljstva i 

prostornog uređenja. Za radove na groblju u Podbrestu 01.12.2015. godine je, po provedenom postupku 

nabave bagatelne vrijednosti, sklopljen ugovor na 183.007,81 kn sa PDVom, a obuhvaća uređenje centralne 

staze sa tlakovcima i izgradnju pročelja ograde. Tehnički pregled rekonstruiranog i dograđenog Društvenog 

doma u Vulariji još nije obavljen, jer po projektu treba izvesti još 15 parkirališnih mjesta i uljni separator 

ukupne vrijednosti cca 60.000,00 kn. Navedeni su radovi planirani za prvo tromjesečje 2016. godine. Unatoč 

navedenom, sam objekat Doma je dovršen i može se koristiti. Franjo Bukal nadalje je rekao kako je razočaran 

sudjelovanjem domaćinstava u ukupnim investicijama jer se i nadalje bilježi slabo plaćanje komunalne i 

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

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

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

sredstva ostanu za investicije na groblju, ali uzalud. Podsjetio je da je na grobnoj kući u Orehovici 2012. 

godine promjenjen pokrov u vrijednosti 89.800,00 kn. Također, Franjo Bukal je rekao da se u 2016. godini ne 

predviđa povećanje komunalne i grobne naknade. 

 Branko Sušec rekao je da je zadovoljan predloženim proračunom kojim su ravnomjerno obuhvaćena 

sva tri naselja. 

 Daljnje rasprave nije bilo.  

 Predsjedavajući je dao prijedlog Proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 

2018. godinu sa planom razvojnih programa za razdoblje 2016.-2018. godine na glasovanje. 

Proračun Općine Orehovica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sa planom razvojnih 

programa za razdoblje 2016.-2018. godine prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.4. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

  Ovom odlukom utvrđuje se način izvršavanja Proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu 

upravljanja prihodima i primicima, te rashodima i izdacima, i propisuju prava i obveze proračunskih korisnika. 

U izvršavanju proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu. Stvarna naplata prihoda nije ograničena 

procjenom prihoda u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu su maksimalne svote. 

Proračunski korisnici mogu preuzimati obveze najviše do sredstava osiguranih u Proračunu. Prihodi ostvareni 

od najma prostora u vlasništvu Općine Orehovica i ostalih vlastitih prihoda smatraju se prihodima od imovine. 

Za donošenje zaključka i rješenja kojima se odobravaju isplate po aktivnostima Proračuna ovlašten je načelnik 

Općine Orehovica. Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u cjelini je  načelnik Općine Orehovica. Nabavu 

roba, usluga i ustupanje radova odvija se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Zaduživanje Općine 

Orehovica na teret Proračuna u skladu sa propisima odobrava Vijeće Općine Orehovica na prijedlog načelnika. 

Ugovor o zaduživanju zaključuje Općinski načelnik Općine Orehovica. Korisnici proračuna Općine Orehovica 

dužni su dostaviti Općinskom načelniku izvješće o korištenju sredstava za prethodnu godinu do 15. listopada 

tekuće godine. Izvješću su dužni priložiti financijski plan te plan rada za slijedeću godinu. Sredstva za plaće i 

ostala materijalna prava zaposlenika u upravnim tijelima Općine Orehovica isplaćivati će se u skladu sa 

Odluka o plaći i pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika Općine Orehovica. 

  Rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu 

na glasovanje. 

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Orehovica za 2016. godinu prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.5. Donošenje Odluke o Programu građenja objekata komunalne infrastrukture i kapitalnih 

objekata u Općini Orehovica za 2016. godinu 

 

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, na području 

Općine Orehovica za 2016. i to za: 

I. Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

 nerazvrstane ceste,  

 javne površine i  

 javnu rasvjetu, 
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 groblja 

II. Komunalne vodne građevine 

III. Gradnja građevina za gospodarenje otpadom. 

Program gradnje sadrži: 

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme  

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s naznakom izvora financiranja 

djelatnosti 

- opis poslova s procjenom troškova potrebnim za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje 

otpadom, 

- iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora 

financiranja. 

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Orehovica, razvojnoj politici, ukazanim 

potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture  i raspoloživim financijskim 

sredstvima.  

 

1.NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE 

1.1 Nabava i postavljanje prometnih znakova i oznaka ulica 

UKUPNO : 20.000,00 kn 

Izvor financiranja nabave i postavljanja prometnih znakova je  Proračun Općine Orehovica  – komunalni 

doprinos i ostali nenamjenski prihodi Proračuna Općine Orehovica 

 

1.2.  Nabava i postavljanje svjetlosnih sigurnosnih znakova kod Osnovne škole Orehovica i Područne škole 

Podbrest 

UKUPNO : 60.000,00 kn 

Izvor financiranja je  Proračun Općine Orehovica  – komunalni doprinos i ostali nenamjenski prihodi 

Proračuna Općine Orehovica, te proračun Županijske uprave za ceste Međimurske županije 

 

1.3.  Nabava i postavljanje opreme na javne površine i dječja igrališta 

UKUPNO : 51.000,00 kn 

Izvor financiranja je  Proračun Općine Orehovica   

 

1.4. Uređenje groblja 

Uređenje groblja Orehovica  150.000,00 kn 

Uređenje groblja Podbrest   257.500,00 kn 

UKUPNO :     407.500,00 kn 

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

razvoja I fondova EU, Ministarstvo gospodarstva. 

 

1.5. Javna rasvjeta 

Energetski učinkovita javna rasvjeta na području Općine Orehovica-  1.550.000,00 kn 

Uspostava sustava javne rasvjete u Školskoj ulici u Orehovici      223.700,00 kn 

Javna rasvjeta u romskom naselju u Orehovici – ulica Vladimira Nazora          6.800,00  kn 

UKUPNO         1.780.500,00 kn 

Izvori financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te proračun Općine Orehovica – sredstva 

komunalnoga doprinosa, te ostali nenamjenski prihodi proračuna gospodarstva. 

     

2. KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE 

2.1. Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda III b faza, Podfaza I Orehovica, Nikole Tesle – A.G. Matoša  

s lagunom         2.496.063,00 kn 

Izvor financiranja : Ministarstvo poljoprivrede – mjera 7.4, Međimurske vode – naknada za razvoj – sredstva 

Općine i Županijska uprava za ceste Međimurske županije 

 

3. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2016. godini nije planirana. 

 

 Franjo Bukal rekao je kako je Općina izradila elektrotehnički projekt za energetski učinkovitu i 

ekološku javnu rasvjetu na području Općine Orehovica vrijedan 81.187,50 kn. Isti je proslijeđen Fondu za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi realizacije njegove odluke o sufinanciranju izrade ovog projekta 

u visini od 60%, odnosno 48.712,50 kn. Fond nije tražio nikakve ispravke i dopune projekta, te se realizacija 
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odluke i potpis ugovora očekuju ovih dana. Za 2016. godinu planirana je kandidatura istome Fondu za 

pribavljanje sredstva sufinanciranja za sam projekt izgradnje energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete. 

Također, Općina Orehovica u 2015. godini izradila je projekt javne rasvjete u Školskoj ulici u Orehovici 

vrijedan 9.337,50 kn.  

 Branko Sušec pitao je koliki je predviđeni rok povrata investicije, na što je Franjo Bukal odgovorio 8 

godina, ali realno kraće jer sada imamo 50 svjetiljaka više u Romskom naselju. 

 Nedeljko Marić pitao je zašto u stavci 2. Komunalne vodne građevine nije predviđena i odvodnja u 

Romskom naselju. Franjo Bukal odgovorio je da se ovdje radi samo o odvodnji vezanoj uz rekonstrukciju 

rotora u Orehovici, čime se izbjegava ponovno raskopavanje ceste kada će se u skoroj budućnosti započeti sa 

izgradnjom kanalizacije na području Općine Orehovica. Najveći problem u ulici Nikole Tesle predstavljaju 

krovne vode koje vlasnici kuća nepropisno puštaju da otječu na prometnicu, umjesto da iste zbrinjavaju u 

svome dvorištu. 

  Daljnje rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o Programu građenja objekata komunalne infrastrukture i 

kapitalnih objekata u Općini Orehovica za 2016. godine na glasovanje. 

Odluka o Programu građenja objekata komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata u Općini 

Orehovica za 2016. godine prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.6. Donošenje Odluke o Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Orehovica u 2016. godinu 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016 godini na području Općine 

Orehovica za komunalne djelatnosti: 

I. održavanje nerazvrstanih cesta, 

II. održavanje groblja, 

III. održavanje javnih površina, čišćenje snijega, održavanje i sanacija deponije smeća i javne rasvjete. 

Programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom troškova i iskazom financijskih 

sredstava potrebnih za ostvarenje Programa i izvorima financiranja. 

Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Orehovica u 2016 godini obuhvaća: 

I. Održavanje nerazvrstanih cesta 

Ukupna vrijednost investicije iznosi 50.000,00 kn, a ukupna  sredstva se osiguravaju iz prihoda 

komunalne naknade.  

Održavanje nerazvrstanih cesta planira se u obimu od 837,00 t mješavine agregata po cijeni od 

45,00 kn/t, 8 sati rada gredera po cijeni od 800,00 kn/h i 8 sati razgrtanja navoženog materijala po 

cijeni od 740,00 kn/h  rada stroja 

Izvor financiranja: komunalna naknada i ostali nenamjenski prihodi Proračuna Općine Orehovica 

II. Održavanje groblja – Orehovica i Podbrest 

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

 Odvoz komunalnog otpada sa groblja Orehovica i Podbrest 45.000,00 kn, 

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

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

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

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

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

otprema plastike (lampaši) po kilogramu 0,35 kn. 

Dinamika odvoza podređena je potrebama i napunjenosti posuda za otpad. 

Izvor financiranja: komunalna naknada i ostali nenamjenski prihodi Proračuna Općine Orehovica 

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

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

Općine Orehovica kako slijedi: 

Opis poslova Iznos Izvor financiranja 

1. čišćenje snijega 60.000,00 Komunalna naknada 

2. košnja trave na bivšim deponijima smeća 5.000,00 Ostali prihodi iz 

općinskoga proračuna 

3. održavanje javne rasvjete 10.000,00 Komunalna naknada 

4.Održavanje postrojenja i opreme – strojevi za 

uređenje javnih površina 

60.000,00 Komunalna naknada i ostali 

prihodi iz općinskoga 

proračuna 
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5. Zaprašivanje komaraca 20.000,00 Komunalna naknada i ostali 

prihodi iz općinskoga 

proračuna 

6. hortikulturno uređenje naselja 40.000,00 Komunalna naknada i ostali 

prihodi iz općinskoga 

proračuna 

 

                      

Usluga čišćenja snijega u zimskom periodu planirana je u iznosu od 60.000,00 kuna, a temelji se na 

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

Red. 

br. 

VRSTA VOZILA ILI STROJA 

(sa vozačem ili strojarom) 

Cijena za 1 (jedan) sat  

efektivnog rada - kn 

1. Radno vozilo sa ralicom 370,00 kn + PDV/ 1 h 

2. Radno vozilo sa ralicom i rasipačem(sol uključena) 400,00 kn + PDV/ 1 h 

3. Radni vozilo/stroj sa utovarivačem 320,00 kn + PDV/ 1h  

4. Radno vozilo  s  rasipačem (sol uključena) 405,00 kn + PDV/ 1 h 

 

Ovaj Program može se dopunjavati i mijenjati sukladno prilivu proračunskih sredstava. 

Franjo Bukal rekao je kako su sredstva koja su prije dvije godine uložena u zavažanje poljskih puteva 

doslovno propala zbog neodgovornog ponašanja poljoprivrednika prilikom obrađivanja poljoprivrednih 

parcela. Iako je Općini komunalni redar prijeko potreban, smatra da isti ne bi mogao adekvatno sankcionirati 

ovakva ponašanja, već treba poraditi na svijesti o vlastitoj odgovornosti. Nanovo se primjećuju velike količine 

otpada po šumarcima, posebice uz rijeku Dravu, iz kojih je Općina pred dvije godine također zbrinula 47 tona 

smeća. Količina smeća koja se sada tamo nalazi premašuje tu količinu za 2 do 3 puta. Najveći uzrok tome 

Franjo Bukal vidi u činjenici da su iz Romskog naselja povučene kante za otpad zbog dugogodišnjeg 

neplaćanja odvoza od strane njegovih stanovnika. Doslovno se kombijima odvozi smeće u šumarke i na 

livade, te stoga moli intervenciju Nedeljka Marića, zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika romske 

nacionalne manjine. Nedeljko Marić rekao je da stalno upozorava pojedince koji mu nasuprot tome tvrde da 

oni imaju pravo baciti smeće kamo žele te za zapaliti. Franjo Bukal rekao je da trenutno pregovara o 

mogućnosti da Općina sama organizira čišćenje i odvoz na deponiju u Totovec, a da GKP Čakom isti otpad 

zbrine.  

Franjo Bukal rekao je kako je Općina Orehovica prijavila Ministarstvu zaštite okoliša onečišćenje na 

području Jezerčice koje se teritorijalno nalazi na području Općine Trnovec Bartolovečki, u Varaždinskoj 

županiji. Smeće je zbrinuto. Intenzivirali su se razgovori i pregovori o promjeni granica Općine Orehovica i 

Općine Trnovec Bartolovečki, odnosno granica Međimurske županije i Varaždinske županije, kako bi 

područje do mosta pripalo Općini Orehovica. Razlog tome je provedba projekta revitalizacije potoka Jezerčice 

i inicijative Općine Orehovica da se nastave daljnje aktivnosti predviđene projektnom dokumentacijom, 

budući da cjelokupno područje provedbe projekta teritorijalno ne pripada Općini Orehovica. 

 Daljnje rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o Programu održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine Orehovica u 2016. godinu na glasovanje. 

Odluka o Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Orehovica u 2016. 

godinu prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.7. Donošenje Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i 

kućanstava u 2016. godini 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 U 2016. godini financiranje naknada građanima predviđeno je po slijedećim stavkama i iznosima: 

Korisnici pomoći i usluga Plan 2016. 

Građanima i kućanstvima (dječji vrtići) 250.000,00 

Tekuća donacija – drva za ogrjev 121.000,00 

Predškola 14.000,00 

Prehrana učenika slab. socijalnog statusa 7.000,00 
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Donacije na osnovu zamolbi i sl 20.000,00 

Crveni križ 10.000,00 

Donacije na temelju socijalnog statusa-pomoć za stanovanje 7.000,00 

Stipendije 25.000,00 

Sufinanciranje troškova nabave udžbenika 5.000,00 

Sufinanciranje cijene prijevoza – osnovna škola 10.000,00 

UKUPNO 469.000,00 

 

Za financiranje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava sredstva će se osigurati iz 

sredstava poreza na dohodak, te dotacija iz županijskog proračuna, u skladu sa socijalnim planom u 

djelatnosti socijalne skrbi za područje Međimurske županije. Ova Odluka može se dopunjavati i mijenjati 

sukladno prilivu proračunskih sredstava. 

 Franjo Bukal  rekao je da sve više ljudi na općinsku adresu upućuje zamolbe za jednokratnu novčanu 

pomoć, što je vrlo zabrinjavajuće.  

 Daljnje rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih 

usluga građana i kućanstava u 2016. godini na glasovanje. 

 Odluka o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2016. 

godini prihvaćena je jednoglasno. 

 

Ad.8. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi i športu u 2016. godini 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 U 2016. godini financiranje javnih potreba u kulturi i športu predviđeno je po sljedećim stavkama i 

iznosima: 

Udruga Plan 2016. 

Vjerske zajednice – vitraji i klecala u  Crkvi  Blažene Djevice Marije 

Kraljice u Podbrestu 
47.800,00 

JVP Čakovec 15.500,00 

Tekuće pomoći gradskim proračunima-sredstva od dodatnog udjela u 

porezu na dohodak za JVP 
15.000,00 

Dobrovoljna vatrogasna društva 64.000,00 

Udruga za zaštitu potrošača Međimurski potrošač 2.685,00 

Orehovica Wireless 15.000,00 

Udruga žena "Brest" Podbrest 2.000,00 

Kulturno-umjetnička društvo Fijolica  10.000,00 

Udruga Sport za sve 2.000,00 

NK Budućnost Podbrest 7.000,00 

NK Croatia Orehovica 10.000,00 

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

Vijeće romske nacionalne manjine 2.500,00 

Udruga slijepih Međimurske županije 1.000,00 

Udruga žena Karanfil Vularija 1.125,00 

UKUPNO 200.980,00 
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 Za financiranje naknada udrugama građana i drugim subjektima sredstva će se osigurati iz poreza i 

prireza na dohodak, te dotacija iz županijskog proračuna. Ova Odluka može se dopunjavati i mijenjati 

sukladno prilivu proračunskih sredstava. 

 

  

 

 Branko Sušec rekao je da su sredstva za udruge predviđena u skladu sa prijavama na javni poziv koji 

je bio otvoren do 05.11.2015. godine. Franjo Bukal rekao je kako je financiranje ostalo u dosadašnjim 

granicama. Za sredstva koja su u ovogodišnjem proračunu predviđena za udruge rekao je da smatra da će biti 

ostvarena u 100% - tnom iznosu. Ove godine bilo je predviđeno 42.787,00 kn za vitraje u crkvi u Podbrestu, a 

isplaćeno je 15.800,00 kn jer će do 15.12.2015. godine biti izrađen jedan vitraj. Općina je već primila sredstva 

za navedenu investiciju u iznosu od 42.787,00 od strane Međimurske županije. Nadalje, Župa je u rujnu 2015. 

godine Ministarstvu kulture kandidirala projekt izrade klecala za crkvu u Podbrestu pri čemu je predviđeno 

sufinanciranje u sljedećim omjerima: Općina Orehovica 20%, župljani 10%, Ministarstvo 70%. 

 Zlatko Orsag pitao je zašto u Program nije uvršten i OK Mladost Vularija. Franjo Bukal odgovorio je 

da je tome razlog njihovo nejavljanje na javni poziv.  

 Daljnje rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Programa financiranja javnih potreba u kulturi i športu u 2016. godini 

na glasovanje. 

 Program financiranja javnih potreba u kulturi i športu u 2016. godini prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad.9.  Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 

na području Općine Orehovica za 2016. godinu 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Programom utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 

2016. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava namijenjenih za izradu prostornih 

planova, te za poboljšanje infrastrukturne opremljenosti pojedinih područja Općine Orehovica. 

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

2016. godinu, u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna, a utrošiti će se kako slijedi: 

 

Rbr. Opis poslova Iznos sredstava 

1. Izrada podloge za DPU gospodarske zone Međimurje 10.000,00 

2.  Izrada DPU Poduzetničke zone Podbrest 60.000,00 

 UKUPNO 70.000,00 

  

 Ovaj Program može se dopunjavati i mijenjati sukladno prilivu proračunskih sredstava  naknade za 

ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Orehovica u 2016. godini. 

 Franjo Bukal rekao je da će se u 2016. godini započeti sa dugoročnim projektom uređenja 

Gospodarske zone Međimurje. Nažalost, zbog već otvorenih i funkcionalnih zona u Prelogu i Čakovcu, polako 

se gubi interes za ovu zonu. Nadalje se osvrnuo na projekt evidentiranja prometnica na području Općine 

Orehovica koji predviđa izmjeru i sređivanje vlasništva na županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama na 

području Općine Orehovica. Nakon upisa vlasništva Općine Orehovica na nerazvrstanim cestama ista će moći 

prema Hrvatskom telekomu d.d. uputiti zahtjev za povećanje naknade za služnost vodova sa cca 24.000,00 kn 

na 45.000,00 kn. Naknadno se započelo sa izmjerom nerazvrstanih cesta – poljskih puteva na kojima se 

planira magistralni vodovod radi kandidature na europske fondove. 

 Daljnje rasprave nije bilo. 

Predsjedavajući je dao prijedlog  Programa korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito 

izgrađenih zgrada na području Općine Orehovica za 2016. godinu glasovanje. 

 Program korištenja sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području 

Općine Orehovica za 2016. godinu prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad.10. Donošenje Odluke o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Orehovica u 2015. godini 

 

 Prijedlog odluke podnosi Općinski načelnik Franjo Bukal.  

 Popis imovine, obaveza i potraživanja Općine Orehovica održat će se 31.12.2015. godine. Popis 

obuhvaća: popis imovine, udio u javnim poduzećima, stanje žiro-računa na dan 31.12.2015. godine, stanje 

obveza te stanje potraživanja. 

Popis će obaviti Inventurna komisija u slijedećem sastavu: 
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1. Viktor Pintarić, predsjednik, 

2. Erika Baranašić, član, 

3. Franjo Gajnik, član. 

 Rok za obavljanje popisa te dostavljanje izvještaja Općinskom načelniku je 15.02.2016. godine. 

Izvješće o obavljenom popisu Općinski načelnik dužan je dostaviti Općinskom vijeću na prvoj sjednici Vijeća 

u 2016. godini. 

 Rasprave nije bilo. 

 Predsjedavajući je dao prijedlog Odluke o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Orehovica u 

2015. godini na glasovanje. 

 Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Orehovica u 2015. godini prihvaćena je 

jednoglasno. 

 

 

Ad.11. Izvješća 

 

a) Izvješće o aglomeraciji 

 Franjo Bukal rekao je kako je projektna dokumentacija završena te su riješeni imovinsko-pravni 

odnosi. Sa 01.01.2016. godine sve je spremno za kandidiranje radova na fondove Europske unije kako bi se sa 

izvedbom radova započelo 2017. godine. Plan Međimurske županije predviđa dovršetak radova do 2023. 

godine. Rekao je kako je na začetku projekta upozoravao da projekt treba prepraviti te da naselje Vularija 

treba ići sa kanalizacijom uz Totovec a da se Orehovici, Podbrestu i Svetom Križu trebaju priključiti Prelog i 

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

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

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

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

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

 

 

b)  Stanje sigurnosti za kolovoz, rujan i listopad 2015. godine 

 

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

kaznenih djela (1 teška i 5 običnih krađa). Zatim, evidentirano je 6 prekršaja protiv javnog reda i mira i 2 

prekršaja 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, te jedno samoubojstvo. U sva tri mjeseca stanje sigurnosti 

ocijenjeno je dobrim. Također, policija je tijekom navedenih mjeseci obavljala pojačanu kontrolu 

poljoprivrednih površina te naselja u vezi sa oštećivanjem imovine oko OŠ Orehovica i drugih javnih 

objekata.  

 

Ad 12. Razno 
 Franjo Bukal rekao je kako je održao sastanak sa bivšim projektnim partnerima iz projekta 

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

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

ožujku 2016. godine. 

 Na dan održavanja sjednice Franjo Bukal održao je sastanak sa direktoricom GKP Čakom d.o.o. 

Snježanom Tkalčec-Avirović u vezi promjene cijene zbrinjavanja komunalnog otpada. Promjena se odnosi na 

unutarnju strukturu cijene koja bi po predloženom predviđala osnovnu uplatu, prikupljanje i prijevoz, te 

zbrinjavanje biorazgradivog otpada, a na tragu pravne prirode javne usluge koja razlikuje prikupljanje 

miješanog komunalnog otpada, prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada i prikupljanje odvojeno 

sakupljenih kategorija otpada. Kako u Općini Orehovica još nije uvedena usluga prikupljanja biorazgradivog 

komunalnog otpada, u cjeniku je ta stavka označena vrijednošću 0,00 kn, a po uvođenju navedene usluge GKP 

Čakom d.o.o. će od Općine Orehovica zatražili novu prethodnu suglasnost na promjenu cijene usluge.  

Predmetni dopis dostavljamo u prilogu, kao i važeći i predloženi cjenik. Temeljem članka 33. Zakona o 

održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13) u roku od 15 dana izvršno tijelo jedinice 

lokalne samouprave dužno se očitovati o prijedlogu promjene cijene. Također, člankom 25. st. 1. Zakona o 

zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 110/15) propisano je da je tijelo javne vlasti koje uređuje 

pružanje javnih usluga potrošačima dužno, između ostalog, donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog 

tijela, na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način. Prema novom cjeniku cijena odvoza iznosila bi 

57,50 kn umjesto dosadašnjih 56,78 kn. 
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 Temeljem zahtjeva saborskog zastupnika Veljka Kajtazija kojeg je u suradnji sa Općinom Orehovica 

uputio Vladi Republike Hrvatske, ista je darovnicom iz robnih zaliha Ministarstva gospodarstva Općini 

Orehovica darovala 2 stambena kontejnera vrijednosti 62.802,70 kn za potrebe rada zamjenika općinskog 

načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine te rada Vijeća romske nacionalne manjine Općine 

Orehovica. Općina Orehovica je uložila dodatnih 11.046,25 kn za pripremu podloge za kontejnere te 3.355,66 

za priključak struje, dok se račun električara još čeka. Nažalost, unatoč uloženim sredstvima od skoro 

80.000,00 kn za boljitak romske zajednici u Orehovici, na kontejnerima se već sad vide tragovi vandalizma, a 

pitanje kako će isti izgledati za dva mjeseca. Također, Franjo Bukal je rekao da je vidljivo i razbijanje 

svjetiljki javne rasvjete koje Općina sigurno neće mijenjati, već samo žarulje koje izgore uslijed korištenja.  

 Franjo Bukal nadalje se osvrnuo na vandalizam na prometnim znakovima po Općini. Posebno je 

naglasio slučaj čupanja znaka STOP na križanju ulica A.G. Matoša i Frankopanske ulice u Orehovici gdje je 

komunalni radnik u tri navrata u tri uzastopna dana morao postavljati cijeli znak na svoje mjesto (zadnji dan 

znak se nalazi na stablu uz cestu), da bi 4. znak bio ukraden. Za 5 dana na istome je mjestu došlo do prometne 

nesreće sa velikom materijalnom štetom na oba vozila, a pukom su srećom izbjegnute i ljudske žrtve. Nadalje, 

zbog činjenice da nije bilo znaka Općina Orehovica kažnjena je za prekršaj sa 5.000,00 kn, odnosno općinski 

načelnik sa 1.500,00 kn.  

 Od zadnje sjednice održana je jedna rasprava pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru u vezi sukcesije sa 

Općinom Mala Subotica. U ime Općine Orehovica na istome je sudjelovala odvjetnica Općine Orehovica 

Zdenka Jukić. 

 Nastavljaju se radovi na izgradnji školske sportske dvorane u Orehovici. Završeno je sa 

krovopokrivačkim radovima. U županijskom proračunu za 2016. godinu planirano je 5.000.000,00 kn za 

navedenu investiciju. 

  

 

 

Završeno u 19.50 

 

Zapisnik vodila 

Mirjana Sečan 

 

    Predsjednik Općinskog vijeća Općine Orehovica 
    Branko Sušec  

 


