ZAPISNIK
sa 10. sjednice VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA, održane dana 09.03.2010. godine
u 18.30 sati u prostorijama OV, Glavna 29 a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Valentin Šipuš, Vladimir Horvat, ðurña Horvat, ðurñica
Jančec, Zlatko Dominić, Ivan Oršoš, Matija Novak, Mladen Kodba, Miljenko Pintarić, Vesna
Krčmar, Dejan Horvat
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovoña
Blaženka Krčmar, tajnica
Željka Drljić, predstavnica javnih medija
AKTUALNI SAT :
Predsjednik OV V.Mihalic je otvorio sjednicu nakon čega je načelnik V.Domjanić dao
kratki rezime dogañanja od prošle sjednice :
Državni ured za reviziju je završio posao u našoj Općini, slijedi još samo nalaz koji bi trebao
biti gotov krajem ožujka, za sada nema većih primjedbi.
Završeni je okončani obračun tvrtke ðurkin d.o.o. za adaptaciju Doma kulture Mala Subotica
prema kojem se vidi velika stavka dodatnih radova na koju smo stalno upozoravali, a do koje
je došlo zbog velikih propusta u izradi osnovnog troškovnika.
Raspisani je natječaj za zakup poslovnog prostora u Domu kulture Mala Subotica. Cijena
mjesečnog zakupa je za 400 kn veća od dosadašnje. Javio se jedan ponuñač,
BIOINSTITUT d.o.o. iz Čakovca, R. Steinera 7, te se priprema potpisivanje ugovora.
U tijeku je i natječaj za zakup dučana mješovite robe u Svetom Križu.
Pred raspisivanjem smo natječaja za izgradnju pješačku stazu u ulici Braće Radića i pred
odlukom o izboru prijedloga sanacije mrtvačnice na groblju M.Subotica-Štefanec. VMO
Štefanec se izjasnilo za prvi prijedlog sanacije- nadstrešnica po sredini, a VMO Mala
Subotica će se izjasniti do kraja idućeg tjedna.
Započela je adaptacija svlačionica NK Spartak.
Uplatnice za komunalnu naknadu sa naknadom za ureñenje voda idu van 15.03. Uz uplatnice
će ići i opomene za dužnike, a slijedeći korak bi bila naplata dugovanja putem ovrhe.
Prošli tjedan se sastao Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo vezano uz
Program raspolaganja državnim zemljištem, a o tome će nešto više reći zamjenica načelnika
D.Glad koja je i inicirala sastanak :
U Općini Mala Subotica je prvi Program raspolaganja državnim zemljištem donesen 2005.g.
Pripremamo Izmjene i dopune tog programa jer ga je potrebno uskladiti sa novim Zakonom o
poljoprivrednom zemljištu. Zemljište iz tog programa će biti namijenjeno za zakup, koncesije,
prodaju, dugogodišnji zakup i za ostalu namjenu. Velika parcela iza školske športske dvorane
u Maloj Subotici bi se trebala rascijepati tako da što više ljudi dobije mogućnost zakupa pa je
u tijeku parcelacija, zatim slijedi javni uvid, pa sve ide na Ministarstvo i tek onda se može
raspisati natječaj za zakup, koncesiju i dr.
Načelnik je još dodao: Pristigla je ponuda Iz Općine Pribislavec za zajedničko obavljanje
komunalnog redarstva. Naime, Općina Pribislavec ima komunalnog redara već 7 godina i jako
je zadovoljna s njim, ali im je preveliki financijski teret te bi ga oni podijelili sa našom

Općinom. Poslali su Pismo namjere sa prijedlogom za sklapanje Sporazuma o zajedničkom
obavljanju komunalnog redarstva i 50%-tnom podjelom troškova. Ako taj Sporazum neće
biti sklopljen raspisat će se natječaj za komunalnog redara.
Iz tvrtke HAIX d.o.o. je upućena pismena zamolba za preseljenje farme pataka koja se nalazi
tik uz njihovu parcelu, zbog nepodnošljivog smrada. Zamolbu smo proslijedili vlasniku Ivanu
Dominiću koji je odgovorio činjenicom da je farma bila tu prije izgradnje zone i da će u roku
od godinu-dvije (ako mu financijske mogućnosti budu dozvolile) farmu preseliti na drugu
lokaciju.
• V.Šipuš – Što je sa odvozom fekalnih voda jer smo svjedoci povremenog kršenja
odluke o odvozu fekalnih voda, da li su mještani upoznati sa tom odlukom ?
Načelnik -Uz uplatnice za komunalnu naknadu, domaćinstva će dobiti i
informativni listić sa podacima o koncesionaru za zbrinjavanje otpadnih fekalnih
voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području naše Općine i o cijeni
odvoza.
• V.Mihalic – Kako teku pripremni radovi za sanaciju mrtvačnice Mala SuboticaŠtefanec? Načelnik – VMO Mala Subotica se još mora izjasniti za koji je
prijedlog sanacije da bi se onda mogli dovršiti projekti i provesti javna nabava.
• ð.Horvat – Ne slati uplatnice za par lipa duga da se domaćinstvima ne stvaraju
dodatni troškovi (provizija banke , pošte) . Objekat u ulici V.Žganca uz
željezničku stanicu je u derutnom stanju, neka se HŽ-u uputi dopis kojim se od
njih traži sanacija istog. Načelnik – Uplatnice na nekoliko lipa se neće slati,a
HŽ-u će se uputiti dopis.
• Z.Dominić – Horvat Josip iz Male Subotice predlaže da Općina registrira svoju
Poljoprivrednu zadrugu (jer za to ima sve preduvjete) koja bi pratila potrebe
zadrugara i uz jednog zaposlenog bi od države mogla dobiti poticaj više milijuna
kuna godišnje. Načelnik- J.Horvat je osnivač Poljoprivredne zadruge Mala
Subotica koja je od Općine dobila 36.000 kuna. Ne vidim razloga zašto bi se
osnivala još jedna PZ.
• Z.Dominić – Što je sa ilegalnom sječom drva u Paloskoj šumi? Načelnik – U
nedjelju je nakon prijave mještana o ilegalnoj sječi u Palosku šumu stigla
policijska ophodnja i Juraj Oršuš je zatečen u toj šumi uz opravdanje da je kupio
parcelu i da ima pravo sjeći.
• Načelnik V.Domjanić- Vezano uz problem velikog broja pasa u Piškorovcu,
veterinarskom inspektoru Lj.Kolareku je upućen dopis sa zamolbom da se taj
problem riješi. Njegov odgovor je zapravo bilo pitanje tko će to platiti, jer se
radi o velikim troškovima. Što se pak tiče kanti za komunalni otpad u naselju
Piškorovec , iz Murs-Ekoma su se izjasnili da su jako skeptični po tom pitanju iz
razloga što imaju jako loša iskustava teške naplativosti troškova odvoza u
drugim romskim naseljima.
Prošli tjedan su u posjeti Općini bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša koji su
se uvjerili u veličinu deponije Molvine, a nakon uviñaja na divlju deponiju Dol
predložili su da se im i za tu deponiju uputi dopis za sanaciju.
• Z.Dominić-Na glavnim cestama su se učvrstile bankine, to bi trebalo učiniti i sa
sporednim cestama. Načelnik- te radove će izvršiti Tegra d.o.o. čim se vrijeme
stabilizira jer će tada izaći na teren polagati fini sloj asfalta.
• M.Pintarić- Nedugo se u školskoj športskoj dvorani održao plesnjak uz točenje
alkohola. Da li će se češće ta dvorana, koju je i Općina sufinancirala, koristiti za
tu svrhu i da li je plaćeni najam u ovom slučaju ? Načelnik Domjanić- Općina je
sufinancirala izgradnju te dvorane i predala ju Meñimurskoj Županiji na
upravljanje. Nije se odmah u početku prihvatio navedeni projekt, ali u dogovoru
sa ravnateljicom škole da se nabave ekoWC-i i zatvore svlačionice, dala se

•

•

suglasnost za realizaciju. ð.Horvat,ravnateljica OŠ- To je bila proslava
1.godišnjice emeñimurja. Iznajmljujemo dvoranu prema cjeniku MŽ, tako je bilo
i u ovo slučaju. Potpisani je Ugovor o korištenju dvorane prema kojem, ako doñe
do oštećenja imovine organizator snosi troškove sanacije te mora ostaviti dvoranu
u izdanju kakvu je našla. Pošto se plesnjak i slične manifestacije održavaju u
kasnim večernjim i noćnim satima i djece nema u susjednom vrtiću i školi,
alkohol nije upitan, a bili su tu i vatrogasci i zaštitari. Do sada nije bilo nikakvih
incidenata. Dvorana je izgrañena za iznajmljivanje i ako je osnivač za održavanje
odreñene manifestacije i škola je takoñer.
V.Horvat- Što je sa daljnjom prodajom parcela u Zoni poduzetništva?
Načelnik- Postoji interes, ali za neke konkretnije ponude ćemo očito morati
pričekati nešto bolju gospodarsku situaciju. Informirali smo javnost o donošenju
nove odluke o osloboñenju plaćanja komunalnog doprinosa u zoni, takoñer i
čelnike Županija i Općina i poduzetnike iz cijele Hrvatske na seminaru u Opatiji
potkraj prošle godine. U pripremi je i reklamni letak zone koji će skoro ići u
medije, REDEU i sl.
ð.Horvat-Nije u redu što sudionice rekreacija u dvorani u Štefancu i u
Vatrogasnom domu u Palovcu ne plaćaju dvoranu, a u M.Subotici plaćaju, ako
Općina sufinancira dvoranu jednima onda neka sufinancira svima. NačelnikTako je već dugi niz godina, poduzeti će se potrebni koraci da se to uskladi.

Predsjednik OV je zaključio aktualni sat i predložio slijedeći dnevni red na prihvaćanje:
1. Usvajanje zapisnika sa 9.sjednice Općinskog vijeća
2. Obračun proračuna Općine Mala Subotica za 2009.godinu
3. Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2009.godine
4. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2009.godine
5. Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2009.godine
6. Prijedlog Javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u 2010.godini
7. Prijedlog Programa Javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica u
2010.godini
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih
udruga za 2009.godinu
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama za kulturu u
2009.godini
10. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova stručnog povjerenstva za
provedbu javnog natječaja o zakupu i prodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Mala Subotica
11. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s ustavom Republike Hrvatske
(vatrogasna djelatnost)
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2009.godini
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2009.godini
14. Prijedlog socijalnog Programa za Općinu Mala Subotica u 2010.godini
Ponuñeni Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. Sjednice OV
Primjedbu na zapisnik imala je ð.Horvat, vezano uz Aktualni sat, zadnja točka, treba ispraviti
imena članova Školskog Odbora.
Zapisnik sa 9. Sjednice OV uz navedene izmjene jednoglasno je prihvaćen.

Ad.2. Obračun proračuna Općine Mala Subotica za 2009.g.
Načelnik V.Domjanić je kratko obrazložio obračun proračuna za proteklu godinu nakon čega
su ga vijećnici i prihvatili sa 11 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽAN .

Ad.3. Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2009.godine
Načelnik je pojasnio da u stavku 4. čl.1. nisu uključeni dodatni radovi na Domu kulture Mala
Subotica, a u čl. 2. je najveća stavka potraživanja- porez na tvrtku i naziv, koji se vuče već
dugi niz godina, dosta tih tvrtki i dučana je zatvoreno tako da se dio tog iznosa neće moći
naplatiti, ali će se nastojati naplatiti što više od onih koji su još u funkciji. V.Šipuš je dodao da
se treba zapitati tko je dozvolio da toliko novaca ode u zastaru i njega pozvati na odgovornost.
Z.Dominić pak iznosi činjenicu da ima puno slučajeva gdje starci ne mogu plaćati komunalnu
naknadu , a njihova se djeca koja ne žive sa njima ne osjećaju dužna platiti iako će postati
zakonski nasljednici njihove kuće, a samim time i duga za komunalnu naknadu .
Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2009.godine jednoglasno je prihvaćen.

Ad.4. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2009.godine
Ad.5. Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2009.godine
Oba prijedloga su zajednički razmatrana. Višak prihoda od 2009.g. kojeg čine sredstva od
prodaje i zakupa stanova, sredstva iz državnog proračuna za izvlaštenje zemljišta u
Piškorovcu i sredstva od prodaje zemljišta u Zoni poduzetništva u iznosu od 311.086,84 kn
planiraju se utrošiti na prometnice u zoni.
Prijedlozi Odluka o sastavu i raspodjeli viška prihoda iz 2009.g. jednoglasno su
prihvaćeni.
Ad.6. Prijedlog Javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u
2010.godini
Program je pojasnio pročelnik F.Janković: Program javnih potreba u kulturi, kao i u športu i
socijalni program su Općine dužne napraviti u skladu sa proračunom pa je i svaki program
podložan promjenama ovisno o punjenju proračuna. Za kulturu se u 2010.g. planira utrošiti
40.000 kn. ð.Jančec- Kao vijećnica, a ujedno i tajnica najbrojnije udruge Općine- KUU Zvon,
zahvaljuje se na dosadašnjoj financijskoj potpori Općine, ali ističe da nije u redu što se KUU
Zvon, unutar koje djeluje 7 različitih grupa, koja stalno djeluje i postižu velike uspjehe stavlja

u isti nivo financijske potpore kao i Puhački orkestar. Načelnik je obrazložio da će izvan
planiranih sredstava KUU Zvon za državno natjecanje tamburaša biti donirano još 4.000 kn.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u
2010.g prihvaćen je sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad.7. Prijedlog Programa Javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica u
2010.godini
Nakon pročelnikovog pojašnjenja Programa javnih potreba u športu u 2010.g., ð.Horvat je
pitala iz kojeg se razloga za ŠŠK Ftići planira izdvojiti smanjeni iznos za tisuću kuna.
Načelnik je objasnio da je svima smanjeni planirani iznos prema prošloj godini, osim Karate
klubu koji postiže vrhunske rezultate na državnom nivou.
Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica u
2010.g. prihvaćen sa 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA.

Ad. 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih
udruga za 2009.godinu
Izvješće je objasnio pročelnik, a potom je načelnik konstatirao da je došlo do pogreške u
knjiženju kod kojeg je iznos od 9.600,00 kn koji je isplaćeni Ekološkom društvu Sveti
Križ,zbog sličnosti naziva udruge, knjiženi u korist NK Eko-Sveti Križ. Stoga se mijenja
navedeni iznos u prvoj tabeli Izvješća 5. redak,4.stupac na 6.000,00 kn, a iznos u 5.retku, 5.
stupac se mijenja na -1.000,00 kn, Takoñer u prvoj tabeli Izvješća, stupac Izvršeno, ukupno
treba iznositi 107.046.51, a stupac Razlika -14.293,49 . U trećoj tabeli-Rekapitulacija u 1.
retku 4. stupac treba iznositi 107.046,51, u 1.retku 5.stupac -14.293,49, ukupno Izvršeno
174.278,02, ukupno Razlika -26.061,98, tako da je izvršeno 28.721,98 kn manje od
planiranoga. V.Šipuš podsjeća da udruge trebaju do kraja ožujka tekuća godine donijeti
Izvješće o utrošenim sredstvima za prošlu godinu, ako se toga ne pridržavaju ne mogu dobiti
daljnja sredstva. V.Mihalic, predsjednik OV je zatražio da se na taj način i provodi dodjela
sredstava udrugama i dao prijedlog, uz odgovarajuće ispravke, na prihvaćanje.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih udruga za
2009.godinu sa navedenim izmjenama jednoglasno je prihvaćen.

Ad.9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama za kulturu u
2009.godini
Za javne potrebe u kulturi u 2009.g. bilo je planirano 40.000,00 kn. Izvršeno je 3.000,00 kn
manje. ð.Jančec je istakla da je na ime KUU Zvon donirano 5.000,00 kn više od planiranoga,
za Dječju smotru folklora.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama za kulturu u 2009.godini
jednoglasno je prihvaćen.

Ad.10. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova stručnog povjerenstva za
provedbu javnog natječaja o zakupu i prodaji poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Mala Subotica
Pročelnik F.Janković je vezano uz navedeni prijedlog rješenja pojasnio da ovo povjerenstvo
neće samo provoditi javni natječaj o zakupu i prodaji poslovnog prostora već će obavljati i
pripremne radnje, npr.„snimiti“ postojeće stanje poslovnog prostora i obavljati i druge
poslove vezane uz javni natječaj i time olakšati posao načelniku. Stručno povjerenstvo će
imati tri člana od kojeg je jedan predsjednik ,a jedan od dva člana predstavnik oporbe. Nakon
što su vijećnici predložili članove povjerenstva, predsjednik OV je istaknuo da će se
glasovanjem odabrati jedan od dva ponuñena prijedloga. Prvi prijedlog je dao M.Pintarić : za
predsjednika V.Šipuš, za članove V.Horvat i M.Kodba, a drugi ð.Jančec: za člana iz oporbe
predlaže Z.Dominića.
Nakon glasovanja kod kojeg je za prvi prijedlog glasovalo 2 ZA, 9 su bili PROTIV i 2
SUZDRŽANA, a za drugi prijedlog ( predsjednik V.Šipuš, članovi V.Horvat i
Z.Dominić) 13 ZA, predsjednik OV V.Mihalic je konstatirao da je jednoglasno
prihvaćeno rješenje o imenovanju članova stručnog povjerenstva za provedbu javnog
natječaja o zakupu i prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Mala Subotica u
sastavu 1. V.Šipuš-predsjednik 2. V.Horvat-član 3. Z.Dominić- član.

Ad.11. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s ustavom Republike
Hrvatske (vatrogasna djelatnost)
D.Horvat je obrazložio da se ovdje radi o vatrogasnoj zajednici na nivou RH. Svaka županija,
grad, općina koja nema javnu vatrogasnu postrojbu je zakinuta za znatna državna sredstva
koja se moraju svakako iskoristiti.

Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s ustavom RH jednoglasno je
prihvaćen.

Ad.12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2009.godini
U 2009. godini je na ime komunalne naknade prikupljeno 412.257,30 kn. U tabeli pod točkom
3 potrebno je, zbog greške, zamijeniti iznose u 2. i 3. retku, 3. stupac., a u polju- 2.redak
5.stupac mora biti iznos 480,00kn, u polju 3.redak 5.stupac iznos -11.881,83 kn.
Tako je ukupna razlika planiranih i utrošenih sredstava komunalne naknade 4.604,83 kn.
Utrošeno je 267.021,19 kn ili 39,32 % više sredstava od prikupljenih.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Mala
Subotica u 2009.godini sa navedenim izmjenama jednoglasno je prihvaćeno.

Ad.13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2009.godini
Programom gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2009.godini je ukupno planirano
8.312.230,00 kn, od toga 200.000,00 kn od komunalnog doprinosa. Prikupljeno je 149.644,18
kn na ime komunalnog doprinosa , a ukupno je utrošeno 90 % planiranih sredstava.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za Općinu
Mala Subotica u 2009.godini jednoglasno je prihvaćeno.

Ad.14. Prijedlog socijalnog Programa za Općinu Mala Subotica u 2010.godini
Za provoñenje socijalnog programa u 2010.godini se proračunom planira izdvojiti
1.286.676,00 kn. Pročelnik je istaknuo da je potrebno donijeti kriterije o osloboñenju davanja
prema Općini koje mora biti u skladu sa proračunom. Načelnik V.Domjanić je vijećnicima
iznio činjenicu da na adresu Općine gotovo svakodnevno pristigne zamolba za financijsku
pomoć, čemu u prilog ide i ova teška gospodarska situacija. U skladu s mogućnostima Općina
pomaže obiteljima i pojedincima u izuzetno teškoj situaciji. Sredstva za sufinanciranje vrtića i
sredstva za školski prijevoz su najveće stavke ovog programa i odnose glavninu sredstava za
tu namjenu. Predsjednik OV naglašava da je po zakonu Općina 5% svojih prihoda dužna
izdvojiti za socijalnu skrb.

Prijedlog socijalnog Programa za Općinu Mala Subotica u 2010.godini jednoglasno je
prihvaćen.
Dovršeno u 20:40 sati.
Zapisnik sastavila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Vladimir Mihalic, dipl.ing.

