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Zapisnik 10. 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 7.12.2018. godine donio odluku o sazivanju 10.
redovne izborne godišnje sjednice Skupštine Udruge korisnika bežičnih sustava Općine Orehovica.
10. redovna godišnja izborna sjednica Skupštine Udruge korisnika bežičnih sustava Općine
Orehovica održana je 5. siječnja 2019. godine na adresi Ulica Nikole Tesle 25, HR-40322 Orehovica.
Skupština je počela u 16:15 sati a završila u 17:05 sati.

Na sjednici Skupštine je prihvaćen sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje sjednice
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izvješće o radu Udruge u 2018. godini
4. Financijsko izvješće za 2018. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu
6. Podjela zahvalnica
7. Izbor novog Predsjednika, Upravnog i Nadzornog odbora
8. Članarina u 2019. godini
9. Predstavljanje plana rada za 2019. godinu
10. Predstavljanje financijskog plana za 2019. godinu
11. Usvajanje podnijetih izvješća, prijedloga i planova
12. Riječ gostiju, ostala pitanja, razno

1. Otvaranje sjednice
Sjednicu Skupštine otvorio je tajnik Udruge Goran Šestak, pozdravio nazočne članove Udruge i goste
te im poželio sretnu novu 2019. godinu. Također je napomenuo da je ovo
Na zahtjev tajnika, Josip Patarčec je izvijestio Skupštinu da sjednici prisustvuje 45 redovnih članova
Udruge. Tajnik je zatim zaključio da broj prisutnih članova čini kvorum te da se sjednica može održati
a sve odluke donesene na sjednici bit će pravovaljane.
Tajnik 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
Tajnik Udruge predložio je sljedeće radno predsjedništvo:
•
•
•
•

Predsjedatelj radnog predsjedništva
Zapisničar
Prvi ovjeritelj zapisnika
Drugi ovjeritelj zapisnika

Goran Šestak
Robert Poljak
Branko Horvat
Josip Šafarić

Kako nije bilo drugih prijedloga pristupilo se glasovanju. Javnim glasovanjem Skupštine jednoglasno je
prihvaćen navedeni prijedlog radnog predsjedništva te se prešlo na sljedeću točku.

3. Izvješće o radu Udruge u 2018. godini
Predsjedatelj je dao riječ dotadašnjem predsjedniku Udruge Josipu Šafariću, koji je iznio sljedeće
izvješće o radu:
„Udruga OrehovicaWireless kandidirala je početkom 2018. godine na natječaju kojeg je raspisala
Općina Orehovica projekt „Informatička učionica 2018“. Projekt je prihvaćen od strane Općine te smo
kroz 2018. godinu napravili dvije edukacije. 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
Miroslav Šafarić, a na drugoj Nino Bajkovec. U financiranju je sudjelovala Općina Orehovica s 5.000
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. Iz navedenog razloga ove godine ne planirano održati informatičku učionicu.
Edukaciju planiramo nastaviti u budućnosti ukoliko se pokaže da ima zainteresiranih polaznika.
Aktivnosti oko bežične mreže OrehovicaWireless u 2018. godini bile su vezane uz nadogradnju mreže.
Postavili smo novu generaciju Mikrotikovih antena koje rade na frekvenciji od 60 GHz na link između
pristupnih točaka OW-Skola i OW-Igraliste. Antene su pokazale odlične performanse te trenutno ovaj
link ima propusnost od oko 750 MBita po sekundi.
Postavili smo i dodatnu omnidirekcionalnu antenu na pristupnoj točki OW-Skola te tako rasteretili
sektorsku antenu OW-Skola-SZ na kojoj se nalazilo preko 20 klijenata. Ova antena još nije u punoj
funkciji jer imamo problema sa pronalaskom slobodnih frekvencijskih kanala, ali to ćemo riješiti
oslobađanjem kanala korištenih na linkovima koje nadogradimo na 60 GHz.
Na dan 1.1.2019. udruga ima ukupno 182 aktivnih korisnika, u odnosu na 154 aktivna korisnika na dan
1.1.2018.
U knjizi imovine na dan 1.1.2019. imamo 303 stavke, u odnosu na 275 stavke na dan 1.1.2018.“
Predsjedatelj je otvorio raspravu na podnijeto izvješće. Kako se nitko nije javio za riječ, prešlo se na
sljedeću točku.
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4. Financijsko izvješće za 2018. godinu
Predsjedatelj je dao riječ dotadašnjem blagajniku Udruge Robertu Poljaku, koji je iznio sljedeće
financijsko izvješće:
„Financijsko stanje na dan 1.1.2018. iznosilo je 35.577 kuna.
Prihodi u 2018. su ukupno iznosili 87.102 kuna a rashodi ukupno 75.293 kune, što čini pozitivnu
godišnju razliku od 11.809 kuna.
Stanje na dan 31.12.2018. je iznosilo 47.386 kuna. Svi novci se nalaze na žiro računu u Privrednoj
banci Zagreb.

Prihodi – 87.102 kuna
Članarine
Općina Orehovica – projekt Informatička edukacija 2018
Kamate

82.100 kuna
5.000 kuna
2 kuna

Rashodi – 75.293 kuna
Održavanje mreže
Nova oprema i alat
Projekt Informatička edukacija 2018
Telekomunikacijski troškovi
Troškovi održavanja godišnje sjednice Skupštine
Građevinski radovi i materijal
PBZ naknada za platni promet
Najam prostora od Općine Orehovica
Uredski materijal
Ostalo

29.996 kuna
27.674 kuna
6.470 kuna
4.558 kuna
2.838 kuna
1.445 kuna
678 kuna
500 kuna
414 kuna
720 kuna

„
Predsjedatelj je otvorio raspravu na podnijeto izvješće. Kako se nitko nije javio za riječ, prešlo se na
sljedeću točku.

5. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu
Predsjedatelj je dao riječ dotadašnjem predsjedniku nadzornog odbora Udruge Danijelu Jurasu, koji
je izvijestio Skupštinu da je nadzorni odbor pregledao svu dokumentaciju udruge i da pritom nisu
pronađene nikakve nepravilnosti.
Predsjedatelj je otvorio raspravu na podnijeto izvješće. Kako se nitko nije javio za riječ, prešlo se na
sljedeću točku.
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6. Podjela zahvalnica
Predsjedatelj je izvijestio Skupštinu da će povodom proslave 10. godišnjice osnivanja skupštine
članovi koji su aktivnu sudjelovali u radu udruge svih 10 godina, kao i organizacije koje su podržavale
rad Udruge, dobiti prigodne zahvalnice.
Organizacije kojima su uručene zahvalnice: Općina Orehovica, Osnovna škola Orehovica, NK „Croatia“
Orehovica, DVD Orehovica, KUD „Fijolica“, Klub umirovljenika Orehovica, Udruga „Sport za sve“
Orehovica.
Članovi kojima su uručene zahvalnice: Robert Poljak, Branko Horvat, Josip Šafarić.
Nakon podjele zahvalnica prešlo se na sljedeću točku.

7. Izbor novog Predsjednika, Upravnog i Nadzornog odbora
Predsjedatelj je sukladnu Statutu Udruge raspustio postojeće vodstvo te se prešlo na izbor novog
vodstva Udruge.
Predsjedavajući je iznio sljedeći prijedlog:
•
•
•
•
•
•
•
•

Predsjednik Udruge
Dopredsjednik Udruge
Tajnik Udruge
4. član Upravnog odbora
5. član Upravnog odbora
Predsjednik Nadzornog odbora
2. član Nadzornog odbora
3. član Nadzornog odbora

Branko Horvat
Goran Šestak
Josip Šafarić
Robert Poljak
Nino Bajkovec
Kristijan Železnjak
Josip Patarčec
Danijel Juras

Predsjedavajući je pitao Skupštinu ima li drugih prijedloga ili nadopuna sastava.
Krunoslav Vuk se javio za riječ, te je predložio da se u vodstvo udruge uključe i članovi romske
nacionalne manjine, pošto je oko trećine članova Udruge romske nacionalnosti. Nakon dogovora
između sudionika romske nacionalne manjine, predloženi su kandidati Nikola Balog i Marina Horvat.
Dogovoreno je da se oni pridruže kandidaturi sastava Upravnog odbora, čiji će se broj povećati time
na 7 članova.
Predsjedavajući je tada pročitao dopunjen sastav vodstva, te je pitao ima li drugih prijedloga. Kako
nije bilo drugih prijedloga, pristupilo se javnom glasovanju. Jednoglasno je prihvaćen sljedeći sastav
vodstva:
•
•
•
•
•

Predsjednik Udruge
Dopredsjednik Udruge
Tajnik Udruge
4. član Upravnog odbora
5. član Upravnog odbora

Branko Horvat
Goran Šestak
Josip Šafarić
Robert Poljak
Nino Bajkovec
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•
•
•
•
•

6. član Upravnog odbora
7. član Upravnog odbora
Predsjednik Nadzornog odbora
2. član Nadzornog odbora
3. član Nadzornog odbora

Nikola Balog
Marina Horvat
Kristijan Železnjak
Josip Patarčec
Danijel Juras

Nakon glasovanja prešlo se na sljedeću točku.

8. Članarina u 2019. godini
Predsjedavajući je iznio sljedeći prijedlog za članarinu u 2019. 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

Predsjedatelj je otvorio raspravu na podnijeti prijedlog. Kako nije bilo drugih prijedloga i nitko se nije
javio za riječ, prešlo se na sljedeću točku.

9. Predstavljanje plana rada za 2019. godinu
Predsjedatelj je dao riječ novoizabranom predsjedniku Udruge Branku Horvatu, koji je iznio sljedeći
plan rada:
•
•
•

„Postavljanje dodatne pristupne točke u istočnom dijelu Vularije, te njezino povezivanje s
Orehovicom i postojećom pristupnom točkom u Vulariji
Pojačavanje antenskih stupova na pristupnim točkama OW-Skola i OW-Igraliste te
premještanje svih antena na izdvojene držače
Prebacivanje linkova između pristupnih točaka Skola-Robert i Igraliste-Snajder na 60 GHz“

Također je napomenuo da su ovo samo veći projekti, te da će se provoditi i razni drugi radovi koji
spadaju u redovni rad Udruge.
Predsjedatelj je otvorio raspravu na podnijeti prijedlog. Za riječ se javio Marko Balog te je tražio
objašnjenje zašto nije postavljena dodatna pristupna točka u romskom naselju niti je njezino
postavljanje uvršteno u plan rada za 2019. godinu. Odgovoreno mu je da nema tehničkih razloga za
postavljanje nove pristupne točke u ovom trenutku jer svi korisnici u romskom naselju trenutno
imaju signal dobre jačine te da će se pristupna točka postaviti u budućnosti ukoliko se za to pojave
opravdani razlozi. Nezadovoljan odgovorom navedeni je počeo vikati i nadglasavati se sa ostalim
članovima koji su mu pokušavali pojasniti odgovor te je na kraju protestno napustio sjednicu
Skupštine.
Kako se nitko drugi nije javio za riječ, prešlo se na sljedeću točku.
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10. Predstavljanje financijskog plana za 2019. godinu
Predsjedatelj je dao riječ novoizabranom blagajniku Robertu Poljaku, koji je iznio sljedeći financijski
plan:

„Prihodi – 95.000 kuna
Članarine
Općina Orehovica – projekt Nadogradnja mreže 2019

90.000 kuna
5.000 kuna

Rashodi – 80.000 kuna
Održavanje mreže
Nova oprema i alat
Projekt Nadogradnja mreže 2019
Telekomunikacijski troškovi
Troškovi održavanja godišnje sjednice Skupštine
Građevinski radovi i materijal
PBZ naknada za platni promet
Najam prostora od Općine Orehovica
Uredski materijal
Ostalo

30.000 kuna
30.000 kuna
8.000 kuna
5.000 kuna
3.500 kuna
1.000 kuna
700 kuna
500 kuna
500 kuna
800 kuna

„
Predsjedatelj je otvorio raspravu na podnijeto izvješće. Kako se nitko nije javio za riječ, prešlo se na
sljedeću točku.

11. Glasovanje o usvajanju svih podnijetih izvješća, prijedloga i planova
Predsjedatelj je zamolio Skupštinu da javnim glasovanjem potvrdi da se slažu sa svim podnijetim
izvješćima, prijedlozima i planovima. Skupština se javnim glasovanjem jednoglasno potvrdila da se
slaže s svim navedenim. Nakon glasovanja prešlo se na sljedeću točku.

12. Riječ gostiju, ostala pitanja, prijedlozi, komentari, razno
Predsjedatelj je zamolio članove Udruge i goste da se obrate Skupštini pitanjima i komentarima.
Marko Hunjadi je pozdravio prisutne ispred Općine Orehovica, Općinskog vijeća i u svoje ime.
Zahvalio je starom vodstvu na dosadašnjem radu a novoizabranom vodstvu zaželio puno uspjeha.
Također je napomenuo da Općina Orehovica povećava proračun za projekte neprofitnih organizacija
s 70.000 kuna na 100.000 kuna, tako da će udruge s područja Općine sada lakše provoditi svoje
projekte.
Sljedeći se Skupštini obratio Franjo Piknjač, koji je pozdravio Skupštinu ispred NK „Croatia“
Orehovica, zahvalio na dobroj suradnji te zaželio puno uspjeha u daljnjem radu.
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Nakon njega Skupštini se obradio Nino Bajkovec kao predstavnik DVD Orehovica, čestitao Udruzi 10.
obljetnicu osnivanja te zaželio puno uspjeha u radu te ponudio posudbu alata kojim raspolaže DVD
ukoliko bude potreban u provedbama radnih akcija Udruge.
Kako nije bilo više javljanja za riječ, predsjedatelj je zaključio sjednicu Skupštine Udruge, zahvalio
prisutnima na dolasku te ih pozvao da nastave neformalno druženje uz jelo i piće.

U Orehovici, 5. siječnja 2019.

Predsjedatelj radnog predsjedništva

Ovjeritelji zapisnika

Goran Šestak

Branko Horvat

_______________

_______________

Zapisničar

Pečat Udruge

Robert Poljak

Josip Šafarić

_______________

_______________

