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ZAPISNIK
sa 19. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA, održane dana
31.03.2011. godine u 19:00 sati u prostorijama OV, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, ðurñica Jančec, Ivan Oršuš, Zlatko Dominić, Dejan Horvat,
Matija Novak, Jadranka Sermek, Josip Šegović, ðurña Horvat, Vesna Krčmar, Vladimir
Horvat, Valentin Šipuš
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
Ž.Drljić, V.Kelkedi, predstavnici javnih medija

AKTUALNI SAT :
Na početku, predsjednik OV, V.Mihalic, pozdravlja sve nazočne i prepušta riječ načelniku
V.Domjaniću koji daje kratko izvješće o dogañanjima u Općini od prethodne sjednice. Navodi
da je proveden natječaj za izgradnju ulice u Štefancu do tvrtke Pib-extra d.o.o., najpovoljniji
ponuñač je tvrtka Tegra d.o.o. iz Čakovca i ugovorena je cijena 103.000,00 kuna, a početak
radova planira se idući mjesec. Takoñer se rješavaju imovinsko-pravni odnosi vezani uz
problem terase kod Kuhte u Štefancu kako bi se dovršila pješačka staza do ulice Zrinskih i
time omogućilo sigurnije kretanje pješaka. Pohvaljuje VMO Štefanec koje je uz veliku pomoć
Udruge mladih Štefanec, Udruge žena Štefanec i DVD Štefanec prošle subote provelo akciju
ureñenja i čišćenja okoliša na nekoliko lokacija naselja, a djelatnici zaposleni programom
Javnih radova u Općini će dovršiti ono što se nije stiglo napraviti tijekom akcije.
Pri kraju je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezano uz mrtvačnicu na groblju Mala
Subotica-Štefanec, još jedna stranka mora potpisati dokumentaciju i onda bi se raspisao
natječaj za adaptaciju i izvoñenje nadstrešnice. Održan je sastanak sa vlasnicima parcela koje
obuhvaća DPU ulice Zorana Šegovića gdje su bile ponuñene 4 varijante idejnog rješenja DPU
te ulice i svi prisutni vlasnici , manjkalo ih je četiri, dali su suglasnost na realizaciju projekta.
Članovi VMO Mala Subotica i vijećnici OV s područja Male Subotice odlučiti će koja
varijanta idejnog rješenja će se realizirati. Prema procjeni, svaki vlasnik parcele na toj
lokaciji imao bi troškove te realizacije u visini od 2.500,00 kuna. Izvršen je javni uvid u
Izmjene DP Zone poduzetništva i priprema se dokumentacija kako bi se izvršio tehnički
pregled. U izradi je idejno rješenje ureñenja centra Male Subotice od strane izabranog
arhitekta, Armina Sovara iz Čakovca, koji će za slijedeću sjednicu pripremiti dva prijedloga u
3D tehnici.
U Palovcu je završena ograda oko Društvenog doma koja je u meñuvremenu oštećena, ali su
počinitelji obećali da će nadoknaditi nastalu štetu. Sa Hrvatskim vodama je dogovoreno
ureñenje odvodnog kanala uz Novu ulicu u Palovcu gdje je prošle godine bila poplava te je
obavljena geodetska snimka tog područja. Iza kuća u Melinskoj ulici je takoñer bilo problema
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sa poplavom pa se i tamo planira prekopati kanal. Pred završetkom je adaptacija svlačionica
NK Dinama Palovec. Za tu investiciju je proračunom predviñeno 50.000 kuna, ali
najvjerojatnije će biti potrebno izdvojiti još oko 10.000 kuna kako bi se sve dovršilo.
Dosadašnji radovi su uz puno truda članova NK Dinama i njihovih donatora izvedeni u vrlo
kratkom roku. Predstavnici Općine izvidjeli su situaciju na terenu i proučili moguća rješenja
izvedbe nadstrešnice na mrtvačnici na groblju Palovec.
Mjerodavne osobe iz Meñimurskih voda su u meñuvremenu bile na terenu u Držimurcu i
izvidjele moguće lokacije za premještanje pročistača i slijedeći tjedan dostaviti će kalkulacije
premještanja. Na temelju tih podataka ocijeniti će se da li će biti moguće ići u premještanje
lokacije ili ne. Kod župana je dogovoren sastanak sa predstavnicima ŽUC-a i g.Pavlicem
vezano uz problematiku prijevoza šljunka sa šljunčare u Držimurcu kroz okolna naselja.
Mještani Držimurca očekivali su da će koncesionar šljunčare izgraditi cestu prema Turčišću i
neće kamionima prolaziti kroz naselje, kako je bilo navedeno u lokacijskoj dozvoli, ali od
strane Općine Domašinec iskopana je poprečna jama na mjestu gdje bi ta cesta prelazila na
područje njihove općine. Razmatrati će se mogućnost izgradnje mosta i ceste koja bi se
spajala na cestu Držimurec-Turčišće prije početka naselja Turčišće.
U Svetom Križu tvrtka Metss d.o.o. završila je radove i otvorila trgovinu sa kvalitetnom
ponudom robe. Pošto je ureñivala fasadu na svom objektu dogovoreno je sa g.Grašičem da u
svom trošku obnove fasadu i na prednjoj strani Društvenog doma Sveti Križ. Cijena koštanja
tog dijela fasade je 7.500 kuna.
Od 01.travnja Općina će na odreñeno vrijeme zaposliti tri Roma i četiri Hrvata Programom
javnih radova i Programom stručnog osposobljavanja kojeg provodi Hrvatski zavod za
zapošljavanje.
Na području cijele županije pojavio se veliki problem oko zbrinjavanje pasa lutalica. Prema
novom načinu zbrinjavanja od meñimurskih općina traži se potpisivanje ugovora sa Udrugom
za zaštitu životinja „Prijatelji“ i tvrtkom Bioinstitut d.o.o., obje iz Čakovca, koji bi zbrinuli te
životinje ali bi Općinu to koštalo ukupno 787,56 kuna po životinji što je preveliki trošak.
Sutra će se o toj problematici raspravljati na Kolegiju gradonačelnika i načelnika pa će se
detaljnije o toj temi govoriti na slijedećoj sjednici OV.
Naselje Piškorovec opet su pohodili predstavnici iz Ureda za nacionalne manjine i najavili su
skorašnje otvorenje infrastrukture u tom naselju na koje će uz predstavnike EU najvjerojatnije
doći i predsjednica Vlade RH, J.Kosor. Problem su deponije smeća čije čišćenje će se
pokušati riješiti u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša kojem je vezano uz to upućen zahtjev,
a Ured za nacionalne manjine će pokušati urgirati da se zahtjev pozitivno riješi.
Načelnik ističe da je u ponedjeljak, 28.03., obavio radni sastanak sa državnim tajnikom
g.ðurašićem u Ministarstvu regionalnog razvoja oko iznalaženja odreñenih financijskih
sredstava i za sada ima nekih naznaka da bi od toga ministarstva ove godine mogli nešto
očekivati.
Zamjenica načelnika, D.Glad, iznosi obavijest da je iz Državnog odvjetništva stigla
suglasnost na nacrte ugovora za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH iz
prvog kruga natječaja i drugi tjedan potpisivati će se ugovori. Nakon potpisivanja ugovora
zakupci i kupci moći će upisati kupljeno i zakupljeno zemljište u upisnik te zatražiti sredstva
za poticaj.

•

V.Mihalic predlaže da načelnik tjekom aktualnog sata svake sjednice OV iznese
podatke o stanju u proračunu i pita kakvo je trenutno stanje s punjenjem proračuna
na što načelnik V.Domjanić odgovara da je pred završetkom izrada tromjesečnog
izvješća izvršenja proračuna pa će na slijedećoj sjednici vijećnici biti upoznati sa
konkretnim podacima a što se tiče trenutnog stanja proračuna, slabi je priliv
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sredstava kao i svake godine u prva tri mjeseca, nešto od poreza na dohodak i
ostalih redovnih stavaka, od MŽ se očekuje 100.000 kuna za povrat novca za
prijevoz djece. Trenutno stanje na računu Općine je oko 140.000 kuna s time da su
gotovo sve tekuće obveze podmirene i što se financiranja tiče nema nekih većih
problema.

Nakon aktualnog sata predsjedavajući utvrñuje da je prisutno 11 vijećnika, jedan vijećnik je
opravdano odsutan a ostala dvojica su najavila da će se pridružiti ostalima tijekom sjednice.
Predlaže zamjenu 4.točke dnevnog reda koji je dostavljen u materijalima sa 5.točkom i
obrnuto te zamjenu dostavljenog materijala za 9. točku sa materijalom koje su vijećnici dobili
prije samog početka sjednice. Predsjedavajući slijedeći DNEVNI RED sa navedenim
izmjenama daje na prihvaćanje :
1. Usvajanje zapisnika sa 18.sjednice Općinskog vijeća
2. Obračun proračuna Općine Mala Subotica za 2010.godinu
3. Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2010.godine
4. Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2010.godine
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2010.godine
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2010.godini
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2010.godini
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih udruga za
2010.godinu
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama za kulturu u
2010.godini
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima prema Socijalnom
programu Općine Mala Subotica za 2010.godinu
11. Prijedlog Programa Javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica u
2011.godini
12. Prijedlog Programa Javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u
2011.godini
13. Prijedlog Socijalnog Programa Općine Mala Subotica za 2011.godini
14. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
općine Mala Subotica
15. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća DVD za 2010.godinu i
potvrñivanje planova za 2011.godinu.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća
V.Mihalic traži da se u predloženom zapisniku sa 18.sjednice OV u raspravi kod 5.točke doda
i njegov komentar da, gledajući dugoročno, za našu općinu država nije donijela dobru odluku
o mogućnosti kupnje poljoprivrednog zemljišta od strane kupaca iz bilo kojeg djela Hrvatske
iako je odluka važeća. Drugih primjedbi na zapisnik sa 18.sjednice OV nije bilo te je uz
navedenu dopunu jednoglasno prihvaćen.
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Prisutnim vjećnicima pridružili su se vijećnici V.Horvat i V.Šipuš.
Ad.2.

Obračun proračuna Općine Mala Subotica za 2010.godinu

S obzirom na zadnji rebalans proračuna ukupni prihodi realizirani su 99,77 % odnosno
iznosili su 7.978.745,05 kuna, a ukupni rashodi 99,27 % i iznosili su 7.937.406,18 kuna,
pojašnjava načelnik V.Domjanić. Ukazuje na stavku Izdaci za otplatu glavnice primljenih
zajmova gdje se vidi da je u 2010. godini plaćeno 219.915,52 kune. Općina je
31.12.2009.godine banci bila dužna za otplatu zajma ugovorenog u švicarskim francima
1.211.276.00 kuna, a 31.12.2010.godine 1.215.790,00 kuna s time da je tijekom 2010.godine
uplaćeno spomenutih 219,915,52 kune. Iz tih podataka vidi se da se iznos glavnice zajma
godinu dana kasnije uz uplatu još i povećao što je posljedica porasta tečaja švicarskog franka i
nije se pokazalo dobrim to što se Općina zadužila u „švicarcima“. Vijećnik J.Šegović ističe da
je bilo potrebno uz ovaj obračun proračuna priložiti i prvi doneseni proračun za 2010.godinu
kako bi se povukle paralele jer ima nekoliko većih odstupanja koja su se kasnijim rebalansima
korigirala i predlaže da se ubuduće radi lakše usporedbe tako postupi. Načelnik odgovara da
nema nekih većih odstupanja od planiranog i godina je s obzirom na situaciju u kojoj živimo
završena relativno dobro. Proračun je „živo“ tijelo, na početku godine ne može se znati koliko
će se točno novaca sliti iz državne blagajne, ako pak se proračunom ne predvide odreñeni
projekti, isti se ne mogu ni kandidirati za financiranje. Predsjednik OV, V.Mihalic smatra da
je proračun ambiciozno planiran i da bi bilo jako dobro da se za ovu godinu realizira u tako
visokom postotku.
Prijedlog Obračuna proračuna Općine Mala Subotica za 2010.godinu prihvaćen je sa
8 glasova ZA i 5 PROTIV (ð.Horvat, ð.Jančec, Z.Dominić, I.Oršoš, J.Šegović).

Ad 3. Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2010.godine
Načelnik daje pojašnjenje ovog prijedloga odluke i navodi da nepodmirene obveze Općine
Mala Subotica sa 31.12.2010.godine iznose 1.807.822,21 kunu od toga na otplatu kredita i
kamata za sufinanciranje športske dvorane otpada 1.327.076.75 kuna, na dugovanje mještana
Hrvatskim vodama za naknadu za ureñenje voda 328.775,68 kuna, za djelatnike zaposlene
Programom Javnih radova otpada 35.759,62, na izvedbu rasvjete u Zoni poduzetništva od
strane tvrtke D.G.Commerce d.o.o. 50.000,00 kuna, na asfaltiranje ceste prema groblju
Držimurec-Strelec 16.210,16 kuna i na preostale obveze za adaptaciju Doma kulture Mala
Subotica tvrtki ðurkin d.o.o. u iznosu od 50.000,oo kuna što nije još plaćeno jer od strane
izvoñača nije dostavljena garancija za radove u iznosu od 650.000,00 kuna što će se riješiti
čim izvoñač dostavi zadužnicu. Ukupna potraživanja Općine na dan 31.12.2010. godine
iznose 2.260.330,66 kuna a na potraživanja za prihode poslovanja otpada 1.765.837,50 kuna
od čega se odreñena potraživanja neće moći naplatiti već će se morati otpisati. Na
potraživanja od prodaje nefinancijske imovine odnosno prodaje parcele u Zoni poduzetništva
otpada 185.0672,00 kuna i na potraživanja za naknadu za ureñenje voda 307.821,16 kuna.
Vijećnica J.Sermek pita da li su poslane ovrhe domaćinstvima radi naplate duga za
komunalnu naknadu pošto se oni mještani koji redovito podmiruju obveze prema Općini
osjećaju glupo spram onih koji se na njih oglušuju na što načelnik V.Domjanić odgovara da se
nakratko stalo sa ovrhama dok se svim domaćinstvima ne dostave nova rješenja Hrvatskih
voda sa uplatnicama za komunalnu naknadu i naknadu za ureñenje voda. Vijećnica J.Sermek
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još pita kakva je svrha pisanih kazni od strane komunalnog redara kad već sada postoji dug za
kazne i time se očito ništa nije postiglo. Komunalni redar M.Braniša odgovara da ako se u
roku od 8 dana od izdavanja kazne ona ne plati, šalje se dalje Poreznoj upravi, a ako niti ona
ne naplati kaznu unutar godinu dana slučaj završava na Prekršajnom sudu gdje se prisilno
naplaćuje ili se odreñuje javni rad. Načelnik dodaje da su potraživanja velika jer se od
vremena formiranja Općine nije po tom pitanju ništa poduzimalo, niti je poslana jedna ovrha
na što je ukazao i vijećnik V.Šipuš.
Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2010.godine jednoglasno je prihvaćen.

Ad.4. Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2010.godine
Proračunski višak evidentiran u poslovnim knjigama Općine na dan 31.12.2010.godine iznosi
41.338,87 kuna a odnosi se na sredstva od prodaje i zakupa stanova.
Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2010.godine prihvaćen je sa 8 glasova ZA
i 8 PROTIV.

Ad.5. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2010.godine
Proračunski višak evidentiran u poslovnim knjigama Općine na dan 31.12.2010.godine u
iznosu od 41.338,87 kuna raspodijeliti će se na prometnice Zone poduzetništva.
Prijedlog Odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2010.godine jednoglasno je prihvaćen.

Ad.6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2010.godini
Pročelnik F.Janković pojašnjava da su ovim programom obuhvaćene slijedeće komunalne
djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje
javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje
groblja i javna rasvjeta. Temeljem Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu
Mala Subotica u 2010.godini ukupno je planirano 520.000,00 kuna dok je utrošeno
595.787,22 kuna, a na ime komunalne naknade u 2010.godini prikupljeno je 465.866,61 kuna.
Za održavanje nerazvrstanih cesta nisu bila predviñena nikakva sredstva ali su se protekle
godine ipak zavozili poljski putevi šljunkom koji se vadio prilikom izgradnje prometnica u
Zoni poduzetništva, a ove godine se takoñer u Zoni poduzetništva planira proširenje retencije
pa bi se prilikom tog iskopa zavažali poljski putevi.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2010.godini jednoglasno je
prihvaćen.
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Ad.7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2010.godini
Ovo izvješće odnosi se na javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu, ističe
pročelnik Janković. Dodaje da je Programom gradnje objekata komunalne infrastrukture u
Općini za 2010.godinu ukupno planirano 3.755.000,00 kuna, od toga od komunalnog
doprinosa 180.000,00 kuna, a iz ostalih sredstava( proračun, ministarstva, fondovi i drugi
izvori) 3.575.000,00 kuna. Na ime komunalnog doprinosa u 2010.godini prikupljeno je
34.420,50 kuna. U protekloj godini je od ovim Programom planiranih 3.755.000,00 kuna
utrošeno 2.427.781,75 kuna odnosno 64,65%.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2010.godini jednoglasno je
prihvaćen.
Ad.8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih udruga
za 2010.godinu
Pročelnik iznosi da je rasporedom sredstava javnih potreba sportskim društvima na području
Općine u 2010.godini planirano ukupno 110.000,00 kuna, a izvršeno 90.823,83 kune za
19.176,17 kuna manje od planiranog. Vijećnik Šegović ukazuje na pogrešku u materijalima, u
tabelarnom prikazu navedena udruga pod r.br 19. Ekološka udruga Sveti Križ ne spada u
sportske udruge nego u ostale udruge, pa je potrebno smanjiti ovo Izvješće za 2.000,00 kuna,
odnosno za iznos koji je utrošen za tu udrugu.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih udruga za
2010.godinu, uz navedenu izmjenu, jednoglasno je prihvaćen.
Ad.9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama za kulturu
u 2010.godini
Izmijenjeno Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi na području Općine u
odnosu na ono koje je bilo priloženo u poslanim materijalima dobili su vijećnici prije početka
sjednice. Pročelnik Janković pojašnjava da je za javne potrebe u kulturi na području Općine u
2010.godini planirano 40.000,00 kuna, a izvršeno 47.384,84 kune, odnosno 7.884,83 kune
više od planiranog. Na KUU“Zvon“ rasporeñeno je 15.000,00 kuna, na Puhački orkestar
Općine Mala Subotica 13.000,00 kuna, na „Pelud-Net“ 2.000,00 kuna , na KU „Sobočanci“
3.000,00 kuna, a na filmove, kazališne predstave, knjige, bibliobus i sl. 14.884,83 kune.
Načelnik Domjanić dopunjava pojašnjenje točke sa podatkom da je u 2010.godini Općina
prihodovala od prodaje ulaznica za kino i kazališne predstave sredstva u iznosu od 12.920,00
kuna. Vijećnica Jančec pita kako udruga „Pelud-Net“ iz Svetog Križa doprinosi kulturi
Općine na što načelnik Domjanić odgovara da udruga Pelud-Net promovira Općinu prilikom
izdavanja svake nove knjige, takoñer u redovnom programu Varaždinske televizije gdje
njihova emisija ima zavidan broj gledatelja, ali zasad se, nažalost, za tu udrugu više čuje u
okolnim županijama nego u našoj. Voditelj udruge, Siniša Novak , prigodom obilježavanja
Svjetskog dana voda 2011.godine, 21.ožujka, postavio je vrlo zanimljivu izložbu fotografija
«Meñimurski zdenci» u izložbenom salonu Muzeja Meñimurja Čakovec.
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Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama za kulturu u 2010.godini
jednoglasno je prihvaćen.
Ad.10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima prema
Socijalnom programu Općine Mala Subotica za 2010.godinu
Temeljem Socijalnog programa Općine za 2010.godine ukupno je planirano 1.286.676.00
kuna od čega najveći iznos otpada na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i
jaslicama 670.700,20 kuna, na prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola otpada 245.652,79
kune, na pomoć za ogrjevno drvo 190.000,00 kuna, na stipendije 103.800,00 kuna, na
donacije za školstvo 34.020,00 kuna, na donacije humanitarnim udrugama 20.800,00 kuna, na
sufinanciranje odvoza komunalnog otpada 18.784,68 kuna, na jednokratne novčane pomoći
12.980,40 kuna, na socijalne pakete 5.934,14 kuna te na sufinanciranje cjepiva za HPV virus
1.012,00 kuna. Temeljem Socijalnog programa Općine za 2010.godinu utrošeno je 17.008,00
kuna više sredstava nego što je planirano.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima prema Socijalnom
programu Općine Mala Subotica za 2010.godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ad.11. Prijedlog Programa Javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica
u 2011.godini
Temeljem Programa Javnih potreba u športu na području Općine u 2011.godini planiraju se
rasporediti sredstva u iznosu od 95.000,00 kuna na udruge koje se bave nogometom,
športskim ribolovom, šahom, stolnim tenisom, karateom, jahanjem, sportskom rekreacijom i
sportovima koji djeluju unutar školskih športskih klubova. Načelnik Domjanić pojašnjava da
se ovaj prijedlog Programa Javnih potreba u športu neznatno razlikuje od prošlogodišnjeg
osim što je manje sredstava predviñeno za NK «Omladinac» Držimurec-Strelec jer je taj klub
pao u niži rang natjecanja.
Prijedlog Programa Javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica u
2011.godini jednoglasno je prihvaćen.

Ad.12. Prijedlog Programa Javnih potreba u kulturi na području Općine Mala
Subotica u 2011.godini
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine u 2011.godini planiraju se sredstva
u iznosu od 35.000,00 kuna koja će se rasporediti na kulturne udruge : KUU „Zvon“, Puhački
orkestar Općine Mala Subotica, KU „Sobočanci“, „Pelud-net“, UŽ „Palovčanke“, UŽ
Štefanec i ostale. Vijećnica Jančec predlaže da se u Programu kod tabelarnog prikaza
raspodjele sredstava navede KU „Sobočanci“.
Prijedlog Programa Javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u
2011.godini jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.13. Prijedlog Socijalnog Programa Općine Mala Subotica za 2011.godinu
Proračunom Općine za 2011.godinu planira se izdvajanje sredstava u iznosu od 1.403.050,00
kuna za različite oblike pomoći predviñene Socijalnim programom, od toga za sufinanciranje
boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama 750.000,00 kuna, za prijevoz učenika 270.000,00
kuna, za pomoć kućanstvima u obliku jednokratnih novćanih pomoći, sufinanciranja odvoza
komunalnog otpada, pomoći za ogrjevno drvo, socijalnih paketa planira se iznos od
190.000,00 kuna, za stipendije 150.000,00 kuna, za donacije humanitarnim udrugama
20.000,00 kuna, za donaciju za školstvo 20.000,00 kuna i za sufinanciranje cjepiva za HPV
virus 3.050,00 kuna.
Prijedlog Socijalnog Programa Općine Mala Subotica za 2011.godinu jednoglasno je
prihvaćen.

Ad.14. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
Općine Mala Subotica
Predsjednik OV Mihalic poziva vijećnicu vladajuće koalicije J.Sermek da iznese prijedlog
sastava Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine. Vijećnica Sermek navodi da se za
predsjednika Povjerenstva predlaže Vladimir Mihalic, za člana iz redova vladajuće koalicije
Nada Juras, za člana predstavnika poduzetnika i gospodarstvenika Zdravko Krčmar, za člana
predstavnika javnih djelatnika iz područja kulture i drugih djelatnosti Željko Jančec. Nakon
kraće stanke vijećnik iz oporbe J.Šegović predlaže za člana Povjerenstva iz redova oporbe
ðurñu Horvat, a za člana predstavnika poduzetnika i gospodarstvenika Mladena Križaića.
Obzirom da su za člana Povjerenstva kao predstavnika poduzetnika i gospodarstvenika
predložena dva člana: Zdravko Krčmar i Mladen Križaić, predsjedavajući daje oba prijedloga
na javno glasovanje podizanjem ruku. Nakon glasovanja Zdravko Krčmar ima 8 glasova,
Mladen Križaić 5 glasova. Konačni prijedlog za Povjerenstvo u sastavu: Vladimir Mihalicpredsjednik Povjerenstva, Nada Juras - član, ðurña Horvat - član, Zdravko Krčmar - član i
Željko Jančec - član, predsjedavajući daje na prihvaćanje.
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Mala
Subotica prihvaćen je sa 8 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.

Ad.15. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća DVD za 2010.godinu i
potvrñivanje planova za 2011.godinu
Dana 22.ožujka 2011. izvršen je inspekcijski nadzor od strane inspektora za vatrogastvo
Slavka Hamžića iz Krapine, pojašnjava pročelnik Janković. Nekoliko dana prije dolaska
inspektor je uputio dopis u kojem je naveo što je sve od dokumentacije potrebno pripremiti do
njegovog dolaska. Inspektor je izrazio čuñenje nad činjenicom da vatrogasna društva koja
djeluju na području Općine nisu podnijela financijska izvješća za proteklu godinu.
Vatrogasna zajednica Meñimurske županije dostavila fax-om kako bi ih, uz planove rada i
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financijske planove za 2011.godine inspektor mogao proučiti. Vatrogasni inspektor je u
zapisnik naveo da načelnik Općine mora potvrditi zapovjednike i njihove zamjenike za svako
DVD. Nakon donošenja, ovu mu je odluku potrebno poslati. Vijećnik Šipuš predlaže da se
osnuje povjerenstvo, ako već ne postoji takvo, koje će napraviti zapisnik svih korisnika
proračuna koji jesu odnosno nisu dostavili financijsko izvješće za proteklu godinu jer je
nezamislivo da neka udruga troši proračunska sredstva a smatra da nije dužna obrazložiti
kamo su novci utrošeni. Predsjednik OV Mihalic napominje da će se glasovanje kod ove
točke raščlaniti na dva djela, prvi-prihvaćanje financijskog izvješća DVD za 2010.godinu i
drugi-potvrñivanje planova rada za 2011 godinu.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća DVD za 2010.godinu i
potvrñivanje planova za 2011.godinu jednoglasno je prihvaćen.

Dovršeno u 21:00 sati.

Zapisnik sastavila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNIK OV
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Vladimir Mihalic, dipl.ing.

