1

ZAPISNIK
sa 18. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA, održane dana
24.02.2011. godine u 18.30 sati u prostorijama OV, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Vesna Krčmar, Zlatko Dominić, Valentin Šipuš, ðurña
Horvat, Mladen Kodba, Jadranka Sermek, Dejan Horvat, Vladimir Horvat, ðurñica Jančec,
Ivan Oršoš, Matija Novak
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovoña
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Monika Koprivec, predsjednica Savjeta mladih
Kristijan Juras, koncesionar za odvoz otpadnih i fekalnih voda
F.Mesarić, V.Kelkedi, predstavnici javnih medija
AKTUALNI SAT :
Zamjenik predsjednika OV V.Jančec, pozdravlja sve nazočne i prepušta riječ načelniku
V.Domjaniću koji takoñer sve pozdravlja i iznosi da je 03.veljače održana Usmena rasprava u
predmetu nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te prava i obveza izmeñu Općine
Mala Subotica i Općine Orehovica kod arbitražnog vijeća u Zagrebu na kojoj je Općinu Mala
Subotica uz načelnika predstavljao i odvjetnik Ivković, a Općinu Orehovica načelnik Bukal i
predsjednik OV Sušec. Zapisnik sa te rasprave priložen je u materijalima za ovu sjednicu. Od
strane arbitražnog vijeća je konstatirano da je došlo do promjene jednog člana arbitražnog
vijeća koji je po odlasku u mirovinu zamijenjen novom članicom. Nisu iznijete nikakve nove
činjenice ili dokazi niti od jedne strane koji bi cijelu problematiku doveli do potrebe za
ponovnom raspravom. Arbitražno vijeće je proglasilo zaključenje glavne rasprave u ovom
predmetu jer su utvrñeni svi elementi za odlučivanje te će tijekom ožujka biti zakazano
posljednje ročište na kojem će se objaviti konačna odluka na koju niti jedna strana nema
pravo žalbe.
Na prošloj sjednici vijećnik V.Horvat zatražio je podatak o broju nezaposlenih osoba u
Općini pa su iz tog razloga u materijalima za sjednicu priložene tabele koje pokazuju podatke
o nezaposlenosti u Meñimurju unatrag nekoliko godina, pa tabele koje pokazuju
nezaposlenost u Meñimurju od prosinca 2009. do prosinca 2010.godine po spolu, takoñer broj
nezaposlenih osoba prema općini stanovanja, razini obrazovanja i spolu u prosincu
2010.godine.
Načelnik daje kratki osvrt na priloženu tabelu u materijalima za sjednicu koja prikazuje
prihode od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i komunalnog doprinosa u 2008.,
2009. i 2010.godini u Općini Mala Subotica. Iz tabele se vidi da je ukupno od sva tri prihoda
u 2010.godini uplaćeno 518.981,37 kuna manje sredstava nego u 2009. i 720.049,51 kuna
manje nego u 2008.godine. Najveći razlog tomu je činjenica da su grañevinske aktivnosti na
području Općine gotovo potpuno zamrle a i prodaja nekretnina je u znatnom padu. Takoñer,
načelnik apelira na mjesne odbore da vode više računa o potrošnji plina po društvenim
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domovima pojedinih naselja Općine jer su računi za plin jako visoki i tu bi trebalo postići
uštedu.
Nakon prodaje dijela poslovnog prostora u Svetom Križu tvrtki Metss d.o.o. iz Čakovca pri
završetku su radovi na trgovini mješovite robe koju tamošnji mještani s nestrpljenjem
očekuju.
Danas, u ranim poslijepodnevnim satima, Općini je u radni posjet stigla zagrebačka delegacija
iz Ureda za nacionalne manjine predvoñena predstojnikom Sončancem u pratnji čakovečkog
gradonačelnika Šalamona, pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport pri MŽ
gñe Tošić-Grlač koju je uz načelnika Domjanića dočekala i njegova zamjenica Glad i
predsjednik VMO Piškorovec I.Oršuš. Predstavnici Općine otvoreno i konkretno iznijeli su
sve probleme koji su vezani uz Rome, u romskom naselju ali i u susjednim naseljima i u
školama. Predložili su konkretne mjere koje je nužno poduzeti za njihovo rješavanje i
približili su im suživot hrvatske sa romskom populacijom i trud koji se kontinuirano ulaže
kako bi se život Roma što prije i lakše podigao na viši nivo. Takoñer su iznijeli da postoji
nužna potreba za dječjim vrtićem i mjestom za društvena okupljanja u naselju Piškorovec.
Načelnik dalje ističe da se pojavio problem oko korištenja školske športske dvorane u Maloj
Subotici jer je iz Meñimurske županije upućen zahtjev da se najtraženiji termini korištenja
prepuste sportskim klubovima i društvima od interesa za Meñimursku županiju koji se
takmiče u najvišem rangu natjecanja a odreñuje ih Meñimurska županija na prijedlog
Zajednice sportskih udruga i saveza Meñimurske županije. Pošto se korištenje športske
dvorane u Maloj Subotici u potpunosti popunilo po objavljenom natječaju u jesen
2010.godine, do kada navedeni zahtjev nije upućen, moći će se korištenje dvorane eventualno
prepustiti nekim prioritetnim klubovima sa područja Meñimurske županije na mjesto onih
koji će vjerojatno u proljeće početi trenirati na otvorenom i tako osloboditi neke tražene
termine.
•

•

V.Horvat zahvaljuje na priloženim podacima o potrošnji plina po pojedinim
društvenim prostorijama i smatra da je kod pojedinih većih potrošača potrebno
urgirati i tražiti odgovornije ponašanje u potrošnji plina. Pita u kojoj fazi je
adaptacija mrtvačnice na groblju Mala Subotica-Štefanec i realizacija gradilišta u
ulici Zorana Šegovića u Maloj Subotici te kakvo je trenutno stanje sa prostorijom
koju je koristila Poljoprivredna zadruga. Načelnik odgovara da se planira iskoristiti
dolazak sudske komisije na područje gdje je postojeća mrtvačnica na groblju Mala
Subotica-Štefanec radi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, tada bi jednim
troškom sudska komisija obavila potrebne izmjere i u donjem djelu groblja gdje bi
Općina otkupila nekoliko manjih parcela koje smetaju da groblje ima pravilan,
pravokutni, izgled. Kontaktiralo se vlasnike navedenih parcela i oni su spremni
prodati Općini svoja zemljišta. Troškovnici su gotovi, pa se sprema raspisivanje
natječaja za izvoñenje radova na mrtvačnici. Što se tiče ureñenja ulice Zorana
Šegovića, imamo gotova dva idejna rješenja i planira se sazvati sastanak vijećnika,
mjesnog odbora i vlasnika parcela pa raspraviti o toj problematici. Poljoprivredna
zadruga još nije iselila iz svoje bivše prostorije, nemaju volje to učiniti, negoduju,
dano im je dosta vremena pa će ih se morati malo prisiliti da što prije oslobode taj
prostor kako bi ga koristilo VMO Mala Subotica, a pošto će taj prostor biti potreban
i za provoñenje popisa stanovništva to je još jedan dodatni razlog da se to što prije i
učini.
J.Sermek pita kada se može očekivati početak radova na Društvenom domu Sveti
Križ i tamošnjem vatrogasnom spremištu. Načelnik odgovara da je M.Kocijan pri
kraju izrade projektne dokumentacije nakon čega bi uslijedio zahtjev za lokacijsku
dozvolu.
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ð.Jančec pita što je sa eventualnim preseljenjem lokacije pročistača u Držimurcu.
Načelnik odgovara da je predstavnik Meñimurskih voda obišao teren i vrlo je
izgledna nova lokacija o ćemo će javnost pravovremeno biti obaviještena.
D.Horvat apelira na Općinsko vijeće i načelnika da upute dopis Policijskoj upravi
Čakovec kojim se traži pojačana kontrola kod šuma na području cijele Općine jer se
vrši masovna kraña i sječa šuma. Pita da li ima kakvih pomaka u dogovoru sa
vlasnikom tvrtke Pavlic-asfalt-beton d.o.o. jer mještani Držimurca su na rubu
strpljenja, osim što im cijeli radni tjedan stvaraju buku kamioni, u subotu i nedjelju
buku stvara agregat na šljunčari pa mještani Držimurca nikada nemaju uvjete za
kratki dnevni odmor. Spremni su organizirati prosvjed ako bi to doprinijelo da se
uvidi težina problema. Načelnik odgovara da je u nekoliko navrata od načelnika
policije tražio pojačane policijske ophodnje po cijelom teritoriju Općine i obećano je
da će se to realizirati u skladu sa njihovim mogućnostima s obzirom na stalni manjak
terenskih policajaca. Što se tiče problema prijevoza šljunka, žale se sve češće i
mještani Palovca jer su im od prometovanja kamiona fasade blatne, prometne
bankine su oštećene jer je cesta preuska za mimoilaženje dva kamiona. Problem bi
se riješio asfaltiranjem ceste prema Turčišću što je navedeno kao uvjet u lokacijskoj
dozvoli za šljunčaru, ali
g.Pavlic izbjegava to rješenje i izvlači se konstatacijom
da je cesta po kojoj voze njegovi kamioni u nadležnosti ŽUC-a i Općina nema pravo
zahtijevati da je on ne koristi.
M.Novak pita u kojoj je fazi realizacija nadstrešnice na groblju u Palovcu i da li su
svi psi u Piškorovcu cijepljeni protiv bjesnoće na što načelnik odgovara da je
pripremljena geodetska podloga i da će se najprije raspisati pozivni natječaj a onda
bi uslijedila izrada projekata za izradu nadstrešnice, a I.Oršoš odgovara da u
Piškorovcu uopće nije vršeno cijepljenje pasa.

Nakon aktualnog sata zamjenik predsjednika OV prepušta daljnje voñenje sjednice
predsjedniku OV V.Mihalicu koji konstatira da je prisutno 12 vijećnika, vijećnik
J.Šegović se ispričao, a vijećnik V.Šipuš je najavio da će kasniti na početak sjednice te
daje slijedeći DNEVNI RED na prihvaćanje :
1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće koncesionara o odvozu otpadnih voda iz septičkih jama na području
općine Mala Subotica
3. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne grañevine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog
gradiva općine Mala Subotica
5. Donošenje Odluke o najpovoljnijim ponuditeljima za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
6. Donošenje Odluke o najpovoljnijim ponuditeljima za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
7. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima općine Mala Subotica
8. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
općine Mala Subotica
9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta na k.o. Mala Subotica ( uz groblje Mala
Subotica-Štefanec) k.č. broj 628, 629 i 630.
10. Donošenje Odluke o zelenim površinama
11. Donošenje Odluke o komunalnom redu
12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju o ekonomske cijeni smještaja djece u
predškolskim ustanovama izvan područja općine Mala Subotica
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi i jednoglasno je
prihvaćen.
Prisutnim vjećnicima pridružio se i vijećnik Valentin Šipuš.
Ad.2.

Izvješće koncesionara o odvozu otpadnih voda iz septičkih jama na području
Općine Mala Subotica

Načelnik Domjanić pojašnjava da je su vijećnici za ovu točku u materijalima za sjednicu
dobili godišnje Izvješće o zbrinjavanju otpadnih fekalnih voda iz septičkih sabirnih i crnih
jama na području Općine Mala Subotica podneseno od koncesionara Gospodarstva „Juras“ i
Obavijest o količini otpadnih voda dopremljenih s područja Općine Mala Subotica na
Pročistač otpadnih voda u Čakovcu tijekom 2010.godine dostavljena od Meñimurskih voda.
Zabrinjavajuća je činjenica koja se lako iščita iz obavijesti Meñimurskih voda da iz Općine
Mala Subotica u cijeloj 2010. godini na Pročistač nije dopremljen niti jedan m3 otpadnih voda
od fizičkih osoba, jer nemoguće je vjerovati da tijekom cijele godine nije bilo pražnjenja niti
jedne septičke jame kod domaćinstava na području cijele Općine. Od ukupno 3.999,40 m3
otpadnih voda dopremljenih s područja Općine Mala Subotica na Pročistač u Čakovcu većina
je iz tvrtke Haix obuća d.o.o., 450 m3 je iz tvrtke Sistem mep d.o.o. i 220 m3 iz Osnovne
škole Tomaša Goričanca Mala Subotica i nešto malo iz nekoliko ostalih pravnih subjekata s
područja Općine. Načelnik je iskazao razočarenje jer iz navedenog se samo može zaključiti
da se odvoz otpadnih voda obavlja ilegalno i ispušta se u okoliš uz rubove naselja što mještani
dojavljuju i za koncesionara te smatra da se mora ozbiljno pristupiti rješavanju ovog
problema. Predsjednik OV V.Mihalic pojašnjava problematiku i daje riječ vlasniku
Gospodarstva „Juras“ Kristijanu Jurasu koji je pozvan na sjednicu da pojasni stvorene
nedoumice uz odvoz otpadnih voda. Koncesionar K.Juras pozdravlja sve prisutne i navodi da
je 13.01.2011.godine Općini podnio godišnje Izvješće o količini odvoza otpadnih voda sa
pregledom odvoza po mjesecima. Koncesiju za 2010.godinu u iznosu od 850 kuna platio je
13.01.2011.godine sa zateznim kamatama. U 2010.godini Gospodarstvo „Juras“ izvršilo je
680 odvoza otpadnih voda odnosno 4.080 m3. Na optužbe da sadržaj iz septičkih jama
odvozi u polje dodaje da u polje odvozi samo gnojnice što nije protuzakonito. Priznaje da
nije znao u što se upušta potpisivanjem ugovora o zbrinjavanju otpadnih voda ali potruditi će
se biti bolji. Ističe da mu je ekonomska cijena neisplativa, a ima i molbu vezanu uz odvoz iz
tvrtke Haix obuća d.o.o. koja uvijek traži da se odvoz otpadnih voda vrši u subotu poslije 12
sati ili čak u nedjelju, kako navode, radi narušavanja ugleda tvrtke što je njemu teško
prihvatiti jer se to odnosi na svaku subotu do kasno u noć po istoj cijeni od 27 kn/m3, a za
jedan odvoz u Čakovec i natrag potrebno je 50 minuta. Apelira na Općinsko vijeće da nañe
rješenje tog problema možda sa odreñivanjem njegovog radnog vremena kako bi se i on
vikendom odmorio. Na pitanje V.Mihalica do koliko sati se može dopremiti otpadna voda na
čakovečki Pročistač Juras odgovara da se može dopremiti od 0-24 sata svaki dan. Predsjednik
OV V.Mihalic dodaje da se ovdje radi o provoñenju Zakona o zaštiti okoliša, jer je Općina iz
razloga da se zaštiti okoliš, izabrala koncesionara koji će zakonski zbrinjavati otpadne vode.
Smatra da je koncesionar premalo odgovoran prema poslu koji obavlja i na opravdane
primjedbe treba reagirati pozitivno. Vijećnik V.Horvat pita da li se može na Pročistač
dopremiti otpadna voda a da se ne dobije račun na što koncesionar odgovara da se to ne može
dogoditi jer se za svaki odvoz dobije prateći list, čak njih pet. Zamjenica načelnika D.Glad
pita koncesionara kamo je otpremljena otpadna voda od fizičkih osoba jer postoje saznanja
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da je odvozio od njih na što K.Juras odgovara da je to bio najčešće slučaj sa pražnjenjem jama
starijeg tipa u koje se ispušta i gnojnica i sadržaj iz vanjskog wc-a gdje su vlasnici tražili da
se to odveze na njihova polja. Načelnik V.Domjanić ističe da nije zadovoljan uključivanjem
vijećnika u raspravu o ovoj problematici iako su svjesni što se svakodnevno dogaña,
upozorava koncesionara da se prije svega on mora ponašati po zakonu i kako dolikuje
zakonskoj pravnoj osobi koja brine o odgovornom ponašanju prema okolišu a tek onda ćemo
moći to tražiti i očekivati od mještana. Dosadašnje ponašanje koncesionara je nedopustivo i
traži od koncesionara da ubuduće otpadnu vodu odvozi na Pročistač a na komunalnom redaru
je obveza da sankcionira one koji ilegalno odvoze otpadne vode. Sa tvrtkom Haix obuća
d.o.o. obaviti će se razgovor oko utvrñivanja vremena odvoza i smatra da bi noću trebalo
zabraniti odvoz otpadnih voda iz bilo kojih jama. V.Šipuš iznosi da bi bilo dobro da se javnost
još jednom dobro informira tko smije što odvoziti i kamo. Vijećnik D.Horvat predlaže da
koncesionar Juras od sada nadalje podnosi tromjesečna izvješća o odvozu kako bi se češće
vršila analiza odvoza otpadnih voda na što V.Horvat dodaje da je sve jasno samo koncesionar
mora odlučiti da li će i dalje biti koncesionar ili ne, da li će postupati po zakonu ili ne.
Koncesionar K.Juras odgovara da ne misli odustati iako ga zdravlje baš ne služi ali trenutno
nabavlja kamion za odvoz otpadnih voda sa kojim ne može na polje pa ga mještani neće moći
optuživati da fekalne vode odvozi u polje. Predsjednik OV, V.Mihalic daje na glasovanje
zaključak kojim koncesionar mora Općini podnositi tromjesečna izvješća o odvozu otpadnih
voda i pridržavati se odredaba iz ugovora o koncesiji. Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

Ad 3. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne grañevine

Načelnik daje pojašnjenje ove prijedloga odluke i navodi da se ovom odlukom utvrñuje
postupak i uvjeti priključenja grañevine i druge nekretnine na komunalne vodne grañevine,
obveza priključenja, rokovi za priključenje, naknada za priključenje i način plaćanja naknade
te prekršajne odredbe. Donošenje ove odluke samo bi promijenilo mjesto naplate naknade za
priključenje na vodne grañevine, do sada su podnositelji zahtjeva za priključenje plaćali
naknadu kod isporučitelja vodnih usluga -Meñimurskim vodama d.o.o., a sada po novom
Zakonu o vodama plaćanje će se vršiti u Općini. Visina naknade za priključenje na vodne
grañevine za javnu vodoopskrbu iznosi: za individualne stambene objekte 4.000 kuna, za
poslovne objekte do 100 m2 4.000 kuna, od 101-1000 m2 4.000 kuna +20 kuna za svaki m2
iznad 100 m2, preko 1000 m2 20 kuna/m2, za gospodarske grañevine do 100 m2 4.000
kuna, od 101 – 1000 m2 4.000 kuna +10 kuna za svaki m2 iznad 100 m2, preko 1000 m2
10 kuna/m2, za poljoprivredno zemljište u svrhu navodnjavanja 4.000 kuna. Načelnik ističe
da je predstavnicima isporučitelja vodnih usluga iznio negodovanje mještana zbog
neravnopravnosti koja se vrši od strane Meñimurskih voda kroz naplatu dvostruko veće cijene
za priključak onim korisnika koji se nalaze s druge strane ceste gdje ide vodovodna mreža.
Smatra da takav pristup nije u redu ali od Meñimurskih voda nije dobio nikakve naznake da bi
se to mijenjalo.

Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne grañevine jednoglasno je
prihvaćen.
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Ad.4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog
gradiva Općine Mala Subotica
Pročelnik F.Janković pojašnjava da temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i
arhivima Općine su dužne donijeti Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.
Članak 3. Pravilnika donosi definicije pojmova za potrebe ovoga Pravilnika. U Pravilniku su
navedene obveze stvaratelja i imatelja javnog arhivskog i registraturnog gradiva, odredbe
vezane uz prikupljanje, obradu , čuvanje, korištenje, postupak odabiranja i izlučivanja
gradiva, predaje gradiva nadležnom arhivu, uz zaposlenike koji su vezani uz rad pismohrane
te za prostor pismohrane. Na ovaj prijedlog Pravilnika i na Poseban popis gradiva Općine
Mala Subotica data je suglasnost Državnog arhiva za Meñimurje.
Prijedlog Odluke o usvajanju Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog
gradiva Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Ad.5. Donošenje Odluke o najpovoljnijim ponuditeljima za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Zamjenica načelnika D.Glad iznosi da je na ponovljeni javni natječaj za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koji je bio 01.veljače 2011. godine objavljen u
listu „Meñimurje“ pristiglo sedam ponuda. Nakon pregleda dostavljene dokumentacije od
strane Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo najpovoljnije ponude za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine za k.o. Jurčevec su, za
prvu grupu čestica, ponuda OPG Marčec Nenada iz Nedelišća, Martina Viljevca 31 i za
drugu grupu čestica ponuda Novak Stjepana iz Palovca, Glavna 40. Navedeni ponovljeni
natječaj raspisan je za površinu od 11,8691 ha po ukupnoj početnoj cijeni od 151.592,72
kune, a ovom odlukom o izboru najpovoljnije ponude obuhvaćena je površina od 10,2617 ha
po ukupno postignutoj cijeni od 274.053,14 kuna dok je u prvom krugu natječaja odlukom o
izboru najpovoljnije ponude obuhvaćena površina od 10 ha po ukupno postignutoj cijeni od
166.600,00 kuna. Predsjednik OV, V.Mihalic daje komentar da , gledajući dugoročno, za
našu općinu država nije donijela dobru odluku o mogućnosti kupnje poljoprivrednog
zemljišta od strane kupaca iz bilo kojeg dijela Hrvatske, ali odluka je važeća.
Prijedlog Odluke o najpovoljnijim ponuditeljima za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske jednoglasno je prihvaćena.

Ad.6. Donošenje Odluke o najpovoljnijim ponuditeljima za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Na ponovljeni javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH , objavljen u
listu „Meñimurje“ 01. veljače 2011.godine pristiglo je 16 ponuda od čega je 6 bilo nevažećih,
pojasnila je D.Glad. Ovaj natječaj raspisan je za površinu od 101,3187 ha po ukupnoj
početnoj cijeni od 65.199,75 kuna, a ovom odlukom o izboru najpovoljnije ponude za
obuhvaćenu površinu od 101,3187 ha ukupno je postignuta cijena od 130.302,90 kuna dok je
u prvom krugu natječaja odlukom o izboru najpovoljnije ponude obuhvaćena površina od 140
ha po ukupnoj postignutoj cijeni od 111.884,16 kuna. Nakon pregleda dostavljene
dokumentacije od strane Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
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najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine
za k.o. Mala Subotica su, za k.č.br. dio 29 OPG Marčec Zdenko iz Nedelišća, Lj.Gaja 5,
za k.č.br.883/1 Herman Josip iz Ivanovca, Josipa Slavenskog 62, za k.o. Benkovec, za k.č.br.
dio 2 i dio 48 OPG Herman Nino iz Novakovca, Novo naselje 37, za k.o. Držimurec, za
k.č.br. 1 i dio2/1 Vlado Horvat iz Goričana, Školska 11, za k.č.br.dio2/1 i 2/2 Herman Josip iz
Ivanovca, J.Slavenskog 62, za k.č.br 2/3 OPG Herman Nino iz Novakovca, Novo naselje 37,
za k.o Palovec , za k.č.br.1503 OPG Mladen Janković iz Palovca, Glavna 134, dok za k.č.br.
dio1363/1 i 190/1 na k.o. Palovec nije najpovoljniji ponuñač Ivica Mikulaj iz Palovca, Glavna
160 kako je prvobitno navedeno u prijedlogu odluke o izboru najpovoljnijeg ponuñača već
zbog njegovog odustajanja od zakupa na dan održavanja ove sjednice OV o čemu je potpisao
izjavu o odustajanju od ponude za zakup, najpovoljniji ponuñač je Herman Leo iz Ivanovca,
J.Slavenskog 62. Predsjednik OV V.Mihalic pohvalio je rad Odbora koji je temeljito i
odgovorno obavio posao oko ovog ponovljenog natječaja.
Prijedlog Odluke o najpovoljnijim ponuditeljima za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske jednoglasno je prihvaćen.

Ad.7. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica

Statutom Općine Mala Subotica omogućena je dodjela javnih priznanja za postignuća,
uspjehe i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a naročito za uspjehe u
unapreñivanju gospodarstva, znanosti, obrazovanja, kulture, tjelesne kulture, zaštite i
unapreñivanja prirodnog okoliša, zdravstva, socijalne skrbi i drugim djelatnostima, objasnio
je predsjednik OV V.Mihalic. Javna priznanja Općine utvrñena Odlukom o javnim
priznanjima Općine i Statutom Općine su: Počasni grañanin Općine Mala Subotica, Plaketa
Općine Mala Subotica „Grb Općine Mala Subotica“, Pečat Općine Mala Subotica i
Zahvalnica. Vijećnik V.Šipuš predlaže da se iz 2 alineje čl. 8 Prijedloga ove Odluke izbaci
„te heraldički izgled, sadržaj i oblik priznanja“ i stavi u neki drugi članak Odluke jer smatra
da bi bilo bolje da heraldički izgled, sadržaj i izgled priznanja bude odreñen u nekom od
prijašnjih članaka Odluke koje opisuju pojedinu vrstu priznanja. Predsjedavajući daje
Prijedlog ove odluke uz predložene izmjene na glasovanje.
Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica jednoglasno je
prihvaćen.

Ad.8. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Općine Mala Subotica

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Mala Subotica ima 5 članova od kojih je
jedan predsjednik Povjerenstva. Obaveze članova Povjerenstva su raspisivanje natječaja za
prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja, razmatranje pristiglih ponuda i donošenje
konačnog prijedloga odluke o dodjeli javnih priznanja fizičkim i pravnim osobama kojeg
podnose Općinskom vijeću.
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta na k.o. Mala Subotica ( uz groblje Mala
Subotica-Štefanec) k.č. broj 628, 629 i 630
Načelnik pojašnjava da je do potrebe donošenja ove odluke došlo iz razloga kojeg je naveo u
aktualnom satu u odgovoru na pitanje vijećnika V.Horvata. Po donošenju ove odluke kupnja
zemljišta izvršila bi se od Pintar Marije iz Male Subotice, Benkovec 10, od Janković Jelene iz
Male Subotice B.Radića 19, Novak Dragutina iz Male Subotice, Glavna 111, te od Lajtman
Nevenke iz Male Subotice, B.Radića 2, po cijeni od 2 €. U dostavljenim materijalima za
sjednicu potkrala se pogreška u Prijedlogu ove Odluke u navoñenju iznosa u članku II, točka
B, gdje umjesto 6.231,00 kn mora pisati 3.730,00 kn.
Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta na k.o. Mala Subotica ( uz groblje Mala
Subotica-Štefanec) k.č. broj 628, 629 i 630 uz navedene izmjene
jednoglasno je prihvaćen.

Ad.10. Donošenje Odluke o zelenim površinama
Pročelnik F.Janković ističe da je ova odluka prethodnica Odluke o komunalnom redu.
Zelenom površinom u smislu ove odluke smatra se park, šetalište, drvored, živica, cvijetnjak,
posuda s ukrasnim biljem, rekreacijska površina, zelenilo uz objekte, spomenike, dječja
igrališta , sportske objekte, zelenilo duž prometnica, skupina i pojedinačno stablo, dendrološki
i cvjetni rasadnik. Zelena površina može biti zaštićena zelena površina, javna zelena površina
i zelena površina.
Prijedlog Odluke o zelenim površinama jednoglasno je prihvaćen.

Ad.11. Donošenje Odluke o komunalnom redu
Ovo je značajan dokument u čiju izradu je uloženo puno truda, a neophodan je za
funkcioniranje komunalnog redarstva Općine, pojašnjava načelnik V.Domjanić. Pročelnik
F.Janković iznosi da se ova odluka temelji na Prekršajnom zakonu i na Zakonu o
komunalnom gospodarstvu. Dosadašnja Odluka o komunalnom redu donesena je još 1995
godine. Odluka o komunalnom redu donosi se radi što efikasnijeg očuvanja javnih površina i
održavanja čistoće ureñenja mjesta, donosi odredbe o ureñenju naselja, održavanju čistoće i
čuvanju javnih površina, o korištenju javnih površina, skupljanju, odvozu i postupanju sa
sakupljenim komunalnim otpadom, o čišćenju od snijega i leda,o uklanjanju protupravno
postavljenih predmeta, o mjerama i provoñenju komunalnog reda i o kaznenim odredbama. U
konzultaciji sa komunalnim redarom a radi bolje jasnoće odredbi ove odluke pročelnik
predlaže izmjenu i dopunu prijedloga ove odluke na str.9 točka IV, članak 27 i na str.14 točka
VIII, podtočka a)4) gdje bi se detaljnije razradila pojedina problematika. Vijećnik Z.Dominić
predlaže da se ovaj Prijedlog Odluke ostavi mjesnim odborima na razmatranje jer mu se čini
da je odluka previše zastrašujuća. Vijećnica ð.Horvat takoñer je mišljenja da se ovom
odlukom previše toga zabranjuje, ekološka svijest je na niskoj razini i sporo se razvija, živimo
na selu i teško je neke stvari dotjerati u red preko noći, a pogotovo u Piškorovcu. Komunalni
redar M.Braniša dodaje da je njemu za provoñenje komunalnog reda potreban ovaj dokument,
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ako npr.neka stranka završi na sudu, iz iskustva navodi, „sve pada u vodu“ ako ne postoji
odgovarajući dokument donesen od strane općine temeljem kojega se mogu opravdati
poduzeti postupci komunalnog redara. Predsjednik OV V.Mihalic napominje da je Odluka o
komunalnom redu temeljni dokument koji je rezultat već donesenih odluka koje su navedene
u članku 2. Prijedloga ove odluke a pomoći će u postizanju veće čistoće okoline u kojoj
živimo. Načelnik V.Domjanić dodaje da se ovom odlukom želi potaknuti ekološko
osvještavanje mještana, a ne da se ih dovodi na sud. Smatra da odluka nije preoštra, a da će
nam ulaskom u EU biti nametnute puno strože odluke i mjere kojih ćemo se htjeli-ne htjeli
morati pridržavati.

Prijedlog Odluke o komunalnom redu uz navedene izmjene prihvaćen je
sa 9 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA.

Ad.12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju o ekonomske cijeni smještaja djece u
predškolskim ustanovama izvan područja Općine Mala Subotica

Ovom odlukom se svim polaznicima predškolskih ustanova izvan područja Općine
sufinancira ekonomska cijena smještaja u visini 50% cijene u tim ustanovama, a najviše do
iznosa od 600,00 kuna po polazniku. Do potrebe za donošenjem ove odluke došlo je iz
razloga što je u nekim vrtićima niža cijena nego u dječjem vrtiću Potočnica, pojašnjava
predsjednik OV V.Mihalic.

Prijedlog Odluke o sufinanciranju o ekonomske cijeni smještaja djece u
predškolskim ustanovama izvan područja općine Mala Subotica
jednoglasno je prihvaćen.

Dovršeno u 21:40 sati.
Zapisnik sastavila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNIK OV
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Vladimir Mihalic, dipl.ing.

