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Zapisnik 9. redovne 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 30.12.2017. godine donio odluku o sazivanju 9. 
redovne godišnje sjednice Skupštine Udruge korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica. 

9. redovna godišnja sjednica Skupštine Udruge korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica 
održana je 6. siječnja 2018. godine na adresi Ulica Nikole Tesle 25, HR-40322 Orehovica. Skupština 
je počela u 15:15 sati a završila u 15:50 sati. 

Na sjednici Skupštine je prihvaćen sljedeći dnevni red: 
1. Otvaranje sjednice 
2. Izbor radnog predsjedništva 
3. Izvješće o radu Udruge u 2017. godini 
4. Financijsko izvješće za 2017. godinu 
5. Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu 
6. Upis promjena u Registar udruga 
7. Članarina u 2018. godini 
8. Predstavljanje plana rada za 2018. godinu 
9. Predstavljanje financijskog plana za 2018. godinu 
10. Usvajanje podnijetih izvješća, prijedloga i planova 
11. Riječ gostiju, ostala pitanja, razno 

1. Otvaranje sjednice 

Sjednicu Skupštine je otvorio predsjednik Udruge Josip Šafarić te pozdravio nazočne članove Udruge i 
goste.  

Na zahtjev predsjednika, Josip Patarčec je izvijestio Skupštinu da sjednici prisustvuje 46 redovnih 
članova 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). 

Kako nije bilo drugih prijedloga ni nadopuna pristupilo se glasovanju. Javnim glasovanjem Skupštine 
jednoglasno je prihvaćen navedeni prijedlog dnevnog reda. 
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2. Izbor radnog predsjedništva 

Predsjednik Udruge predložio je sljedeće radno predsjedništvo: 

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

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 iznio je sljedeće izvješće o radu: 

Udruga OrehovicaWireless kandidirala je početkom 2017. godine na natječaju kojeg je raspisala 
Općina Orehovica projekt „Informatička učionica“. Projekt je prihvaćen od strane Općine te smo kroz 
2017. godinu napravili dvije edukacije. U prvoj grupi sudjelovalo je 6 polaznika, a u drugoj 5. 

Polaznici su na edukaciji koja je trajala ukupno 20 školskih sati naučili osnove rada na računalu (npr. 
kako napisati dokument i poslati ga e-mailom, kako surfati internetom i pronaći informacije koje ih 
zanimaju i slično). Na prvoj grupi edukacije predavač je bio Kristijan Železnjak, a na drugoj Miroslav 
Šafarić. Ukupna vrijednost projekta je iznosila 6.940 kuna, a u financiranju su sudjelovali Općina 
Orehovica s 5.500 kuna i Udruga s 1.440 kuna. 

Suprotno našim očekivanjima, imali smo probleme sa pronalaženjem dovoljnog broja polaznika, iako 
je u današnje vrijeme služenje računalom gotovo pa uvjet za pismenost, a edukacija je za polaznike 
bila potpuno besplatna. 

Nadamo se da će u budućnosti mještani prepoznati korist vještine rada na računalu te da će odaziv na 
buduće edukacije biti veći. 

U 2017. smo također postavili video nadzor na sportsko-vatrogasni objekt u Orehovici, na kojem su se 
često događali problemi, te je čak provaljeno u isti. 

Ukupno je postavljeno 5 IP kamera visoke razlučivosti te snimač na koji se spremaju snimke radi 
naknadnog pregledavanja. Ukupna vrijednost projekta je iznosila 14.880 kuna, a u financiranju su 
sudjelovali Općina Orehovica s 5.000 kuna i Udruga s 9.880 kuna. Radove je izvodila tvrtka Directa iz 
Štefanca. 

Osim ovih projekata, u 2017. smo postavili dodatne antene na pristupnu točku Igralište, gdje smo 
umjesto jedne omnidirekcionalne antene postavili 4 sektorske antene, te time rasteretili pristupnu 
točku. 

Zamijenili smo antene na linku Škola-Šnajder sa novim AC standardom antena. 

Također smo zamijenili pokvarene antene na linku Škola - Sveti Križ i na Općinskoj zgradi za Hotspot 
koje su nastradale nakon razdoblja intenzivnih grmljavina. 
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U pregovorima smo s Hrvatskim Telekomom oko uvođenja UltraMAX usluge optičkog internetskog 
pristupa, te se nadamo da će pozitivno odgovoriti na našu molbu. 

Na dan 1.1.2018. udruga ima ukupno 154 aktivnih korisnika, u odnosu na 143 aktivna korisnika na 
dan 1.1.2017. U knjizi imovine imamo 275 stavke, u odnosu na 234 stavke na dan 1.1.2017. 

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 

Blagajnik Udruge Robert Poljak iznio je sljedeće financijsko izvješće: 

Financijsko stanje na dan 1.1.2017. iznosilo je 37.863 kune. 

Prihodi u 2017. iznosili su 78.906 kuna, a rashodi 81.192 kune, što čini negativnu godišnju razliku od 
2.286 kuna. 

Stanje na dan 31.12.2017. iznosilo je 35.577 kuna. Svi novci se nalaze na žiro računu Udruge u 
Privrednoj banci Zagreb. 

Prihodi 

• Članarine     68.400 kuna 
• Općina Orehovica – Informatička edukacija 5.500 kuna 
• Općina Orehovica – Video nadzor  5.000 kuna 
• Kamate      7 kuna 

Rashodi 

• Održavanje mreže    30.000 kuna 
• Nova mrežna oprema    20.000 kuna 
• Video nadzor na igralištu   15.000 kuna 
• Informatička edukacija    6.500 kuna 
• Pretplata za mobitel    2.500 kuna 
• Troškovi održavanje godišnje Skupštine  2.000 kuna 
• Vođenje žiro računa u PBZ   650 kuna 
• Najam prostora od Općine Orehovica  500 kuna 
• Uredski materijal    500 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. 
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6. Upis promjena u Registar udruga 

Predsjednik je predložio upis sljedećih promjena u Registar udruga: 

1. Kontakt broj mobitela:  095 150 1301 
2. Web stranica:   www.orwi.hr 

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

7. Članarine u 2018. godini 

Predsjednik je iznio sljedeći prijedlog za članarinu u 2018. godini: 

• Godišnja članarina za fizičke osobe: 600 kuna 
• Godišnja članarina za pravne osobe: 600 kuna 
• Godišnja članarina se može platiti u 12 rata pod uvjetom da se plati unaprijed za svaki mjesec 
• Svakog prvog dana 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 SMS podsjetnik 
o neplaćenoj članarini 

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

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

8. Predstavljanje plana rada za 2018. godinu 

Predsjednik je iznio sljedeći plan rada: 

• Nadogradnja preostalih linkova među pristupnim točkama na AC standard 
• Postavljanje dodatne pristupne točke u ulici Augusta Cesarca u Orehovici 
• Uvođenje dodatnog VDSL ili optičkog priključka na Internet 
• Održavanje informatičkog tečaja 

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

9. Predstavljanje financijskog plana za 2018. godinu 

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

Planirani prihodi Udruge u 2018. godini iznose 80.000 kuna: 

• Prihodi od članarina   75.000 kuna 
• Općinski projekt     5.000 kuna 

Planirani rashodi Udruge u 2018. godini iznose 80.000 kuna: 

• Održavanje mreže   30.000 kuna 
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• Nova pristupna točka i novi linkovi 15.000 kuna 
• Prijenosno računalo za teren  10.000 kuna 
• Uređaj za neprekidno napajanje 10.000 kuna 
• 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 

Predsjednik je zamolio 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 

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

Krunoslav Vuk je predložio da se na njegovoj kući postavi nova pristupna točka kako bi spajanjem na 
istu članovi u romskom naselju imali bolji signal. Predsjednik mu je odgovorio da će se njegov 
prijedlog raspraviti na sjednici Upravnog odbora. 

Predsjednik udruge je zamolio Skupštinu za informacije o postavljenoj anteni na kontejner koji koristi 
Romsko vijeće. Krunoslav Vuk mu je objasnio da je prethodni predsjednik Vijeća dao ostavku na to 
mjesto i da se trenutno antena ne koristi dok se ne oformi novo Vijeće. 

Kako nije bilo više javljanja za riječ, predsjednik je zaključio sjednicu Skupštine Udruge, zahvalio 
prisutnima na dolasku te ih pozvao da nastave neformalno druženje uz jelo i piće. 

 

U Orehovici, 6. siječnja 2018. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva      Ovjeritelji zapisnika 

Josip Šafarić         Branko Horvat 

_______________        _______________ 

Zapisničar    Pečat Udruge 

Goran Šestak         Robert Poljak 

_______________        _______________ 
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