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Zapisnik 8. redovne izborne godišnje 
sjednice Skupštine Udruge korisnika 
bežičnih sustava Općine Orehovica 

 

Prema Statutu Udruge korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica (u daljnjem tekstu Udruga) 
Upravni odbor Udruge je na svojoj sjednici održanoj 29.12.2016. godine donio odluku o sazivanju 8. 
redovne izborne godišnje sjednice Skupštine Udruge korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica. 

8. redovna godišnja skupština Udruge korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica održana je 14. 
siječnja 2017. godine na adresi Ulica Nikole Tesle 25, HR-40322 Orehovica. Skupština je počela u 
16:15 sati a završila u 17:00 sati. 

Na sjednici Skupštine je prihvaćen sljedeći dnevni red: 
1. Otvaranje sjednice 
2. Izbor radnog predsjedništva 
3. Izvješće o radu Udruge u 2016. godini 
4. Financijsko izvješće za 2016. godinu 
5. Izvješće Nadzornog odbora za 2016. godinu 
6. Izbor novog Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, članova Upravnog i Nadzornog Odbora 
7. Članarina u 2017. godini 
8. Predstavljanje plana rada za 2017. godinu 
9. Predstavljanje financijskog plana za 2017. godinu 
10. Usvajanje podnijetih izvješća, prijedloga i planova 
11. Riječ gostiju, ostala pitanja, razno 

1. Otvaranje sjednice 

Sjednicu Skupštine je otvorio predsjednik Udruge Branko Horvat te pozdravio nazočne članove 
Udruge i goste.  

Na zahtjev predsjednika, Josip Patarčec je izvijestio Skupštinu da sjednici prisustvuju 32 redovna 
člana Udruge. Predsjednik je zatim zaključio da broj prisutnih članova čini kvorum te da se sjednica 
može održati a sve odluke donesene na sjednici bit će pravovaljane.  

Predsjednik Udruge je predstavio dnevni red sjednice (naveden prije u tekstu). 
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Kako nije bilo drugih prijedloga ni nadopuna pristupilo se glasovanju. Javnim glasovanjem Skupštine 
jednoglasno je prihvaćen navedeni prijedlog dnevnog reda. 

2. Izbor radnog predsjedništva 

Predsjednik Udruge Branko Horvat predložio je sljedeće radno predsjedništvo: 

• Predsjednika radnog predsjedništva  Branko Horvat 
• Zapisničar     Goran Šestak 
• 1. ovjeritelj zapisnika    Robert Poljak 
• 2. ovjeritelj zapisnika   Josip Šafarić 

Kako nije bilo drugih prijedloga pristupilo se glasovanju. Javnim glasovanjem Skupštine jednoglasno je 
prihvaćen navedeni prijedlog radnog predsjedništva. 

3. Izvješće o radu Udruge u 2016. godini 

Predsjednik Udruge Branko Horvat iznio je sljedeće izvješće o radu: 

Udruga OrehovicaWireless je krajem 2015. godine na natječaju kojeg je raspisala Općina Orehovica 
kandidirala projekt „HotSpot“. Projekt je prihvaćen od strane Općine te smo dobar dio radova u 2016. 
godini usmjerili upravo na taj projekt. Projektom smo naumili pokriti sve javne objekte i autobusna 
stajališta u sva 3 naselja Općine Orehovica.  

Rezultat projekta je postavljenih 15 pristupnih uređaja na ukupno 7 javnih objekata: 

• Orehovica (Ambulanta, Društveni dom, Sportsko-vatrogasni objekt, Zgrada Općine) 

• Podbrest (Društveni dom i prostorije DVD-a, Prostorije NK „Budućnost“ Podbrest) 

• Vularija (Prostorije DVD-a i društvenog doma) 

Postavljena je oprema proizvođača Mikrotik korištenjem sustava CAPsMAN. 

Svi pristupni uređaji odašilju signal otvorene bežične mreže naziva „Hotspot Orehovica“ na koji se svi 
uređaji u dometu mogu povezati. Mreža ima vremensko ograničenje spajanja, te svakom uređaju 
dopušta da bude spojen maksimalno 1 sat na dan. Na taj način smo htjeli izbjeći zloupotrebu mreže, 
kao i odvratiti mještane koji žive u dometu mreže da ju koriste kao zamjenu za kućni Internet. Nakon 
spajanja na mrežu od korisnika se traži da prihvati Uvjete korištenja, u kojima između ostalog piše da 
je sam odgovoran za sve radnje koje počini korištenjem mreže, i da se Udruga kao i Općina 
oslobađaju sve odgovornosti za akcije počinjene korištenjem mreže. 

Osim otvorene mreže, svaki pristupni uređaj odašilje i signal zaštićenih mreža za organizacije civilnog 
društva (udruge, klubovi, društva) koje se nalaze u dometu mreže. Ove su mreže postavljene kako bi 
navedene organizacije mogle koristiti internet u svojem radu, i nemaju vremensko ograničenje. 

Osim projekta HotSpot, postavili smo opremu za spajanje na kontejner koji koristi Vijeće romske 
nacionalne manjine.  
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Nadogradili smo antene za vezu između pristupnih točaka Igralište i Gorice, te za vezu između točaka 
Gorice i Vularija. Također smo postavili novu vezu na relaciji Gorice – Čakovec radi pristupa do 
prijateljske mreže MeđimurjeWireless i mogućnosti spajanja na optičku infrastrukturu Hrvatskog 
Telekoma u Čakovcu. 

Postavljena je i nova pristupna točka u romskom naselju s ciljem smanjenja broja spojenih korisnika 
na pristupnu točku Igralište. 

Nije se postavila pristupna točka u mjestu Turčišće zbog nedostatka slobodnog mjesta na antenskoj 
cijeni na točki Gorice. 

Nije realizirana pristupna točka u ulici A. Cesarca jer se ne može pronaći idealna lokacija. 

Video nadzor sportsko-vatrogasnog objekta se planira realizirati ove godine. 

Članovi Goran Šestak i Kristijan Železnjak obavili su edukaciju i certificiranje po programu Mikrotik 
Certified Network Associate te stekli pripadajući certifikat. 

Članovi Udruge sada posjeduju ukupno 12 industrijskih certifikata iz područja računalnih sustava i 
mreža. 

Na dan 31.12.2016. Udruga je imala 143 aktivna člana i 234 stavke u Knjizi imovine. 

Predsjednik je otvorio raspravu na podnijeto izvješće. Kako se nitko nije javio za riječ pristupilo se 
glasovanju. Javnim glasovanjem Skupštine jednoglasno je prihvaćeno navedeno izvješće o radu 
Udruge. 

4. Financijsko izvješće za 2016. godinu 

Predsjednik Udruga Branko Horvat je dao riječ blagajniku te je blagajnik Robert Poljak iznio sljedeće 
financijsko izvješće: 

Financijsko stanje udruge na dan 1.1.2016. iznosilo je 19.184 kuna. 

Prihodi u 2016. godini iznosili su 88.613 kuna a rashodi 69.934 kune što čini godišnju dobit od 18.679 
kuna. 

Financijsko stanje udruge na dan 31.12.2016. iznosilo je 37.864 kune i svi novci se nalaze na žiro 
računu Udruge u Privrednoj banci Zagreb. 

Prihodi 

• Članarine     73.600 kuna 
• Općina Orehovica – projekt HotSpot  15.000 kuna 
• Kamate po žiro računu            13 kuna 

Rashodi 

• Projekt HotSpot    21.400 kuna 
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• Aktivna mrežna oprema   17.750 kuna 
• Serversko računalo    10.000 kuna 
• Održavanje mreže    10.000 kuna 
• Pasivna mrežna oprema     3.600 kuna 
• HT pretplata za mobitel      2.160 kuna 
• MTCNA edukacija      1.300 kuna 
• Hrana i piće za godišnju sjednicu Skupštine   1.170 kuna 
• Bankovni troškovi vođenja žiro-računa       840 kuna 
• Uredski materijal         640 kuna 
• Pretplata na časopis Udruga        300 kuna 
• Hosting web stranice www.orwi.hr       125 kuna 

Predsjednik je otvorio raspravu na podnijeto izvješće. Kako se nitko nije javio za riječ pristupilo se 
glasovanju. Javnim glasovanjem Skupštine jednoglasno je prihvaćeno navedeno financijsko izvješće. 

5. Izvješće Nadzornog odbora za 2016. godinu 

Predsjednik nadzornog odbora Udruge Danijel Juras izvijestio je Skupštinu da je nadzorni odbor 
pregledao svu dokumentaciju udruge i da pritom nisu pronađene nikakve nepravilnosti. 

6. Izbor novog Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, članova Upravnog i 
Nadzornog Odbora 

Predsjednik Udruge Branko Horvat je predstavilo sljedeći prijedlog za novi upravni odbor: 

• Predsjednik Udruge  Josip Šafarić 
• Dopredsjednik Udruge  Branko Horvat 
• Tajnik Udruge   Goran Šestak 
• 4. član upravnog odbora Robert Poljak 
• 5. član upravnog odbora Miroslav Šafarić 

Kako nije bilo drugih prijedloga prešlo se na javno glasovanje. Skupština je jednoglasno prihvatila 
prijedlog za novi upravni odbor. 

Predsjednik Udruge Branko Horvat predstavio je sljedeći prijedlog za novi nadzorni odbor: 

• 1. član  Danijel Juras 
• 2. član  Josip Patarčec 
• 3. član  Kristijan Železnjak 

Kako nije bilo drugih prijedloga prešlo se na javno glasovanje. Skupština je jednoglasno prihvatila 
prijedlog za novi nadzorni odbor. 

mailto:info@orwi.hr


 
 
 
 
 
 
 

Udruga korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica 
Ulica Nikole Tesle 25, HR-40322 Orehovica 
IBAN:  HR88 2340009 1116036122 
MB:  2472511  OIB:  72282831643  
Mob:  099 430 5301  Tel:  040 635 002 
E-mail: info@orwi.hr  Web:  www.orwi.hr 
 

7. Članarine u 2017. godinu 

Branko Horvat predložio je da sljedeći prijedlog za članarinu u 2017. godini: 

• Godišnja članarina za fizičke osobe:    600 kuna 
• Godišnja članarina za pravne osobe: 1.800 kuna 
• Godišnja članarina se može platiti u 12 rata pod uvjetom da se plati unaprijed za svaki mjesec 
• Svakog prvog u mjesecu isključivat će se pristup mreži za članove koji još nisu platili članarinu 

za taj mjesec, a svakog 15. i 25. dana u mjesecu korisnici će dobivati podsjetnik o neplaćenoj 
članarini 

• Plaćanje članarine vrši se isključivo bankovnom uplatnom na žiro račun Udruge 

Kako nije bilo drugih prijedloga pristupilo se glasovanju. Skupština Udruge je jednoglasno prihvatila 
izneseni prijedlog. 

8. Predstavljanje plana rada za 2017. godinu 

Branko Horvat iznio je sljedeći plan rada: 

• Postavljanje video-nadzora na sportsko-vatrogasni objekt u Orehovici 
• Nadogradnja svih Point-to-point linkova na AC standard 
• Postavljanje dodatne pristupne točke u ulici A. Cesarca u Orehovici 
• Uvođenje dodatnog VDSL ili optičkog priključka 
• Održavanje informatičkog tečaja 
• Link do radio kluba „Sloga“ Varaždin i udruge ExtremeWireless Varaždin 
• Gašenje Mikrotik pristupne opreme na točki Igralište i prebacivanje spojenih članova na 

Ubiquiti pristupnu opremu 

Kako nije bilo drugih prijedloga ili nadopuna prešlo se na javno glasovanje. Skupština je jednoglasno 
prihvatila navedeni plan rada. 

9. Predstavljanje financijskog plana za 2017. godinu 

Branko Horvat je dao riječ blagajniku te je blagajnik Robert Poljak iznio sljedeći financijski plan: 

Planirani prihodi Udruge u 2017. godini iznose 75.000 kuna: 

• Prihodi od članarina  70.000 kuna 
• Općinski projekt    5.000 kuna 

Planirani rashodi Udruge u 2017. godini iznose 75.000 kuna: 

• Održavanje mreže  30.000 kuna 
• Modernizacija opreme  15.000 kuna  
• Nova pristupna točka i linkovi 10.000 kuna 
• Video nadzor     5.000 kuna 
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• Općinski projekt    5.000 kuna 
• Ostalo    10.000 kuna 

Kako nije bilo drugih prijedloga ili nadopuna prešlo se na javno glasovanje. Skupština je jednoglasno 
prihvatila navedeni financijski plan. 

10. Glasovanje o usvajanju svih podnijetih izvješća, prijedloga i planova 

Branko Horvat zamolio je Skupštinu da javnim glasovanjem još jednom potvrdi da se slažu sa svim 
podnijetim izvješćima, prijedlozima i planovima. Skupština se podizanjem ruku jednoglasno složila. 

11. Riječ gostiju, ostala pitanja, prijedlozi, komentari, razno 

Branko Horvat je zamolio članove Udruge i goste da se obrate Skupštini pitanjima i komentarima. 

Krunoslav Vuk je pitao zašto se ne može spojiti na pristupnu točku Gorice. Branko Horvat mu je 
objasnio da je vjerojatno njegova lokacija spajanja ispod kuta zračenja pristupne antene, te da bi 
morao postaviti dodatnu antenu na višu lokaciju kako bi se mogao spojiti. 

Branko Sušec, predsjednik Općinskog vijeća i predsjednik KUD-a „Fijolica“ iz Orehovice zahvalio je 
Udruzi na pokrivanju bežičnim signalom lokacije na kojoj se održava priredba Orehijada. Također je 
pohvalio Udrugu kao jednu od rijetkih udruga tehničke kulture koja djeluje u nekom selu te koja ima 
toliki uspjeh u radu. Zamolio je novo vodstvo da s Općinom Orehovica dogovori hlađenje prostorije 
Udruge ljeti, da se ne dogodi prevelika potrošnja električne energije zbog rada klimatizacijskog 
uređaja. 

Franjo Piknjač, predstavnik NK „Croatia“ Orehovica, zahvalio je Udruzi na dobroj suradnji te zaželio 
puno uspjeha u daljnjem radu. 

Branko Horvat zaključio je sjednicu Skupštine Udruge, zahvalio prisutnima na dolasku te ih pozvao da 
nastave neformalno druženje uz jelo i piće. 

 

U Orehovici, 14. siječnja 2017. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva      Ovjeritelji zapisnika 

Branko Horvat         Robert Poljak 

_______________        _______________ 

Zapisničar    Pečat Udruge 

Goran Šestak         Josip Šafarić 

_______________        _______________ 
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