
Zapisnik 6. redovne godišnje skupštine 
udruge OrehovicaWireless 

 

6. redovna godišnja skupština Udruge korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica održana je 7. 
veljače 2015. godine na adresi Ulica Nikole Tesle 25, Orehovica. Skupština je počela u 18:15 a završila 
u 19:00 sati. 

Na skupštini je prihvaćen sljedeći dnevni red: 
1. Otvaranje skupštine i uvodna riječ predsjednika udruge 
2. Izbor radnog predsjedništva (predsjednika, zapisničara i 2 člana ovjerovitelja zapisnika) 
3. Izvješće o radu Udruge za 2014. godinu (podnosi predsjednik udruge Robert Poljak) 
4. Izvješće blagajnika za 2014. godinu (podnosi blagajnik Florijan Dodlek) 
5. Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu (podnosi predsjednik NO Stjepan Farkaš) 
6. Rasprava po izvješćima 
7. Razrješenje dužnosti predsjednika, upravnog i nadzornog odbora 
8. Izbor novog predsjednika, upravnog odbora i nadzornog odbora 
9. Promjene Statuta 
10. Prijedlog o iznosu članarine za 2015. godinu 
11. Predstavljanje plana rada za 2015. godinu 
12. Predstavljanje financijskog plana za 2015. godinu 
13. Usvajanje podnijetih izvješća, prijedloga i planova 
14. Riječ gostiju, ostala pitanja, prijedlozi, komentari, razno 

1. Otvaranje skupštine i uvodna riječ Predsjednika udruge 

Skupštinu je otvorio predsjednik udruge, g. Robert Poljak, te pozdravio nazočne članove udruge. 
Nakon toga predstavio je dnevni red koji je glasanjem skupštine dizanjem ruku jednoglasno 
prihvaćen. 

2. Izbor radnog predsjedništva (predsjednika, zapisničara i 2 člana ovjerovitelja 
zapisnika) 

Za predsjednika radnog predsjedništva jednoglasno je izabran g. Robert Poljak, za zapisničara g. 
Branko Horvat i za ovjerovitelje zapisnika g. Kristijan Hajdinjak i g. Josip Šafarić. 

G. Robert Poljak izvijestio je da skupštini prisustvuje 67 članova. Prema Statutu broj nazočnih čini 
kvorum te su sve odluke donesene na skupštini pravovaljane. 

3. Izvješće o radu Udruge OrehovicaWireless za 2014. godinu 

Predsjednik udruge, g. Robert Poljak, izvijestio je skupštinu da u 2014. godini nije bilo većih projekata, 
te je osim manjih intervencija i akcija godina protekla u redovnom radu. 

4. Izvješće blagajnika za 2014. godinu 

Blagajnik udruge, g. Florijan Dodlek, podnio je sljedeći izvještaj: 

U 2014. godini ukupni prihodi iznosili su 49.028 kn a ukupni rashodi iznosili su 39.924kn. 



2014. godinu smo započeli s 17.505 kn, stanjena dan 31.12.2014. iznosilo je 26.609kn.  

Od toga na računu u PBZ banci 19.379 kn a u gotovinskoj blagajni 7.229 kn. 

Neki od većih prihoda: 

• 43.750 kn – Članarine 
• 1.500 kn – Donacija Općina Orehovica 
• 600 kn – Donacija Zvonko Vincetić 
• 500 kn – Donacija Igor Mezga 
• 467 kn – Jadransko osiguranje (isplata štete) 
• 100 kn – Donacija Vedran Kovač 

Neki od većih rashoda: 

• 9.427 kn – T-Com MAX ADSL Internet 
• 7.500 kn – Ubiquiti edukacija i certifikacija 
• 5.031 kn – Računalo INFUC-11 
• 3.990 kn – Sufinanciranje Ubiquiti opreme 
• 1.993 kn – 2x NanoBeam uređaja 
• 999 kn – Hladnjak za prostoriju Udruge 
• 750 kn – Izvođenje gromobranske instalacije 
• 670 kn – Licence MS Windows za informatičku učionicu 
• 647 kn – ESET Endpoint Antivirus 
• 326 kn – Donacija za poplavljena područja 

5. Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu 

Kako predsjednik nadzornog odbora g. Stjepan Farkaš nije mogao osobno doći na skupštinu izvještaj 
je podnio član nadzornog odbora g. Danijel Juras. 

G. Juras izvijestio je skupštinu da je nadzorni odbor pregledao dokumentaciju udruge i da pritom nisu 
pronađene nikakve nepravilnosti. 

6. Rasprava po izvješćima 

Nije bilo nikakvih komentara za iznesena izvješća. 

7. Razrješenje predsjednika, upravnog i nadzornog odbora 

Predsjednik udruge, g. Robert Poljak, izvijestio je skupštinu da zbog privatnih razloga, u prvom redu 
nedostatka slobodnog vremena, smatra da ne može nastaviti kvalitetno voditi udrugu te je podnio 
ostavku na mjesto predsjednika. 

G . Florijan Dodlek  također je podnio ostavku na mjesto blagajnika iz privatnih razloga. 

G. Stjepan Farkaš također je podnio ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora iz privatnih 
razloga. 

Nakon ovih ostavki odlučeno je da će se kompletno vodstvo udruge birati iznova. 

8. Izbor novog predsjednika, upravnog i nadzornog odbora 

Za novog predsjednika udruge predložen je g. Branko Horvat (dosadašnji tajnik). 



Za članove Upravnog odbora predložene su sljedeće osobe: 

• Josip Šafarić 
• Goran Šestak (dosadašnji dopredsjednik) 
• Kristijan Hajdinjak 
• Florijan Dodlek (dosadašnji blagajnik) 

Za članove Nadzornog odbora predložene su sljedeće osobe: 

• Robert Poljak (dosadašnji predsjednik udruge) 
• Josip Patarčec (dosadašnji član UO) 
• Danijel Juras 

9. Promjene statuta 

Jednoglasno je prihvaćen sljedeći prijedlog o promjeni Statuta Udruge. 

Mijenja se članak 18 Statuta Udruge na način da sada glasi: 

„Skupštini predsjedava, te odluke potpisuje predsjednik Skupštine. 
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi. 
Skupština je valjana, ako joj prisustvuje barem desetina redovitih članova. 
Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih redovitih članova. 
U slučaju donošenja odluke o prestanku rada udruge, potrebna je dvotrećinska većina prisutnih 
članova.“ 

10. Prijedlog o iznosu članarine za 2014. godinu 

G. Robert Poljak predstavio je sljedeći prijedlog o promjeni članarine: 

• Godišnja članarina iznosi 600 kn. 
• 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. 

11. Predstavljanje plana rada za 2015. godinu 

G. Robert Poljak predstavio je sljedeći plan rada: 

• Zaposlenje studenta preko student servisa u svrhu održavanja mreže 
• Isključivanje ADSL Internet priključaka na školi 
• Zamjena Ubiquiti omni-direkcionalne antene na školi sa 3 sektorke antene 
• Prebacivanje svih korisnika na Ubiquiti tehnologiju (rok 1.3.2015.) 
• Nadogradnja svih linkova na Ubiquiti AC standard 
• Postavljanje pristupnih točaka u mjestima Podbrest i Vularija 
• Postavljanje dodatnih linkova između postojećih točaka 
• Ispitivanje mogućnosti povezivanja sa drugim prijateljskim udrugama 
• Održavanje informatičkog tečaja 

12. Predstavljanje financijskog plana za 2015. godinu 

G. Robert Poljak predstavio je sljedeći financijski plan: 



Planirani prihodi Udruge u 2015. godini 

• 55.000 kn prihodi od članarina 
• 1.000 kn prihodi od donacija 

Planirani rashodi Udruge u 2015. godini 

• 15.000 kn plaćanje studenta za održavanje mreže 
• 15.000 kn troškovi opreme za nove pristupne točke i AC opreme za linkove 
• 10.000 kn troškovi T-Com ADSL Internet veze 
• 5.000 kn troškovi sufinanciranja prelaska na Ubiquiti opremu 
• 5.000 kn troškovi vođenja udruge (potrošni materijal itd.) 
• 6.000 kn ostali troškovi (web hosting, Antivirus, osiguranje i drugo…) 

13. Usvajanje podnijetih izvješća, prijedloga, Plana rada te Financijskog plana 

Glasanjem skupštine dizanjem ruku jednoglasno su prihvaćena sva podnijeta izvješća, prijedlozi i 
planovi. 

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

G. Robert Poljak zaključio je skupštinu, zahvalio prisutnima na dolasku te ih pozvao da nastave 
neformalno druženje uz jelo i piće. 

 

U Orehovici, 7. veljače 2015. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva      Ovjerovitelji 

Robert Poljak         Josip Šafarić 

           

Zapisničar         Kristijan Hajdinjak 

Branko Horvat 
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