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ZAPISNIK
s 24. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
5.10.2011. godine u 19:00 sati u prostorijama OV, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Matija Novak, Zlatko Dominić, Vladimir Horvat, ðurña
Horvat, Dejan Horvat, ðurñica Jančec, Vesna Krčmar, Mladen Kodba
NENAZOČNI VIJEĆNICI :
Jadranka Sermek, Valentin Šipuš, Josip Šegović, Ivan Oršoš
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovoña
Blaženka Krčmar, tajnica
Ž,Drljić, V.Kelkedi, predstavnici javnih medija
AKTUALNI SAT :
Na početku Vladimir Mihalic, predsjednik Općinskog vijeća, pozdravlja sve nazočne te daje
riječ načelniku Vladimiru Domjaniću koji daje kratko izvješće o odgañanjima u Općini u
periodu od prethodne sjednice Općinskog vijeća do danas. Načelnik navodi da su završeni
radovi u Zoni poduzetništva na proširenju retencije za oborinske vode. Iskopani materijal
iskorišten je za navoz na groblju Mala Subotica-Štefanec i na poljske puteve u Maloj
Subotici. Prošli tjedan započeli su radovi na dvije planirane investicije: Sanacija mrtvačnice
na groblju Mala Subotica-Štefanec koju izvodi tvrtka Čakovec stan d.o.o. iz Čakovca i
Rekonstrukcija Društvenog doma Sveti Križ koju izvodi tvrtka Zidarstvo Žulić d.o.o. iz
Palovca. Radovi su u punom jeku, a zbog jako lošeg stanja zidova došlo je do nekih dodatnih,
nepredviñenih, radova. Svi dodatni radovi planiraju se i izvode u koordinaciji s VMO Mala
Subotica i Štefanec. Do dana Svih svetih planira se završiti krovište i fasada, a unutrašnjost
dalje postupno prema prirodi posla. Završena je akcija uklanjanja ostataka nadgrobnih
spomenika na razrušenim i napuštenim grobovima na svim grobljima Općine. Na groblju
Palovec, prema odluci VMO Palovec, uklonjeni su nasadi borova i u tijeku je ureñenje groblja
nakon tih radova. Na groblju Mala Subotica-Štefanec uklonjeni su nasadi čempresa sa staza
groblja kako bi se dobila bolja prohodnost i preglednost staza, a takoñer i otklonila mogućnost
daljnjeg podizanja nadgrobnih spomenika koje uzrokuje korijenje čempresa jer su čempresi
rasli tik uz nadgrobne spomenike. U tijeku je ureñenje staza nakon vañenja korijenja
čempresa koje će se nakon izravnavanja posuti sitnim lomljenim šljunkom. Ovih dana iskrčiti
će se šumarak i formirati ravna površina iza 1. polja na tom groblju. Ove godine bilo bi
potrebno još postaviti ogradu, a kasnije i zeleni nasad. Uklonjeni nasad s groblja Palovec i
Mala Subotica-Štefanec otkupila je i samljela tvrtka Promming d.o.o. iz Čakovca
i time su smanjeni troškovi tvrtke Kabel-mont d.o.o. iz Domašinca koja je izvršila uklanjanje
tih nasada. U Maloj Subotici i Palovcu na nekoliko mjesta izvršeni su radovi na ureñenju
bankina. Završeni su radovi na obnovi kapele sv.Ane u Strelcu koja je izvedena u suradnji s
župom Mala Subotica. DVD Palovec je pri kraju izrade poligona za vježbanje, preostaje još
samo zasijati travu. Ovaj mjesec planira se još asfaltirati cesta kod groblja Palovec kako bi se
postigao kružni tok za odvijanje prometa prema i od groblja. Obzirom da je u meñuvremenu s
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tvrtkom Betex d.o.o. iz Belice sklopljen Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Domu kulture
prema odluci Općinskog vijeća donesenoj na prethodnoj sjednici, prodavaonica tvrtke Betex
d.o.o. dana 24.9.2011.godine počela je s radom na novoj lokaciji. Načelnik dalje ističe da je
ovih dana potpisao Ugovor o sufinanciranju osobnih asistenata koji će raditi u OŠ Tomaša
Goričanca Mala Subotica. Prema Ugovoru, Općina će mjesečno izdvajati 2.000,00 kuna za
plaće osobnih asistenata, a trenutno je u našoj školi dvoje djece koje treba osobnog asistenta.
Prijašnjih godina troškove za plaće osobnih asistenata podmirivala je Županija, ali ove
školske godine nije više u mogućnosti to činiti. Aktualni su problemi oko organizacije
prijevoza srednjoškolaca koji se nakratko odrazio i na prijevoz osnovnoškolaca. Danas je
prijevoznik Presečki grupa d.o.o. najavio da od ponedjeljka odustaje od linijskog prijevoza u
Meñimurskoj županiji koji bi dalje trebali preuzeti meñimurski prijevoznici. Oni pak nisu baš
složni i trenutno traje spor izmeñu meñimurskih prijevoznika koji su vozili za Presečki grupu
d.o.o. i ostalih meñimurskih prijevoznika. Nastavljaju se pregovori u nadi da će skoro biti
gotovi na radost roditelja djece. Idući tjedan u tjedniku Meñimurje biti će objavljen natječaj
za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2011./12. koji će biti otvoren 15 dana od dana
objave.
•

•

•

•

•

ðurñica Jančec pita da li se vlasnici Zajedničke strojobravarske radione Hatlak iz
Palovca drže odredbi odluke Općinskog vijeća o načinu plaćanja u ratama za parcelu
kupljenu u Zoni poduzetništva. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da redovno
uplaćuju 10.000,00 kuna kako je odreñeno.
Matija Novak pita planira li se izgradnja nadstrešnice na mrtvačnici u Palovcu i
izgradnja pješačko-biciklističke staze izmeñu Male Subotice i Štefanca obzirom da
ima svakim danom sve više biciklista. Načelnik odgovara da su zatražene ponude za
izradu projekta nadstrešnice na mrtvačnici na groblju Palovec, a realizacija će se
ostaviti za proljeće. Što se tiče pješačko-biciklističke staze izmeñu Male Subotice i
Štefanca, prije dvije godine obavljeni su razgovori s nadležnima iz Hrvatskih cesta o
toj problematici i njihov zaključak je da ne žele ulagati nikakva sredstva prije izrade
projekata za kanalizaciju, a kako sada stvari stoje, ona se planira izvoditi najranije za
4 godine. Svakodnevno pristižu upiti za tu stazu i njenom izvedbom komunikacija
izmeñu ta dva naselja bila bi puno bolja.
Dejan Horvat pita da li će se urediti vanjski prostor oko Doma kulture DržimurecStrelec te predlaže sadnju lipe na mjestu kod kapele u Strelcu na kojem je prije rasla
zaštićena lipa, što podržavaju i mještani Strelca. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da je vrijednost investicije ureñenja okoliša Doma kulture DržimurecStrelec 20.000,00 kuna. Planirala se realizacija ovog proljeća, ali zbog ove suše,
bolje što nije provedena. Izvesti će se u narednih mjesec dana. Što se tiče lipe,
prijedlog je na mjestu i to će se isto realizirati.
Vladimir Horvat pita kada će se izvesti dodatna rasvjeta u novom naselju u Maloj
Subotici u ulicama uz željezničku prugu i Trnavu zbog djeca koja prolaze tim
ulicama, a vani je sve ranije mrak. Načelnik je odgovorio da će se to probati što prije
riješiti.
Vladimir Mihalic, nadovezujući se na Načelnikovo izlaganje o potpisivanju Ugovora
o sufinanciranju osobnih asistenata, pita vijećnicu, a ujedno i ravnateljicu Osnovne
škole, ðurñu Horvat tko su osobe koje će raditi u Osnovnoj školi kao osobni asistenti,
da li su zaposlene iz redovnog programa škole. Vijećnica ðurña Horvat odgovara da
je jedan osobni asistent izabran s popisa HZZ-a koji će stažirati, ima završenu Visoku
učiteljsku školu i plaća ga HZZ. Izbor dugog osobnog asistenta još je u tijeku.
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Predsjedavajući zatvara aktualni sat, utvrñuje da je prisutno 10 vijećnika te dodaje da su
vijećnici J.Sermek, V.Šipuš i J.Šegović ispričali svoj nedolazak. Predlagač predlaže
dopunjavanje priloženog Dnevnog reda u materijalima za sjednicu s točkom 7. te takav
dopunjeni DNEVNI RED daje na prihvaćanje :
1. Usvajanje zapisnika sa 23.sjednice Općinskog vijeća
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske
izvještaje za 2010.godinu
3. Donošenje Odluke o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora Općine Mala Subotica
4. Imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića « Potočnica » Mala Subotica
5. Imenovanje v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića « Potočnica» Mala Subotica
6. Prijedlog rješenja o imenovanje osobe za utvrñivanje nastupa smrti ( mrtvozornika )
7. Prihvaćanje Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća
Na Zapisnik s 23.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
Ad 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i
financijske izvještaje za 2010.godinu
Na temelju odredbi članaka 1. i 2. Zakona o državnoj reviziji (Narodne novine 49/03pročišćeni tekst i 177/04) obavljen je uvid u proračun i financijske izvještaje Općine Mala
Subotica za 2010. godinu. Uvid je obavljen od 20. do 24 lipnja 2011.godine. Uvidom u
proračun i financijske izvještaje obuhvaćeno je donošenje i izvršenje proračuna radi
utvrñivanja pravilnosti i usklañenosti sa zakonskim propisima.
Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje za
2010.godinu jednoglasno je prihvaćena.
Ad.3. Donošenje Odluke o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora Općine Mala
Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je nakon konzultacija s mjerodavnim službama utvrdio
da nema nikakve zakonske zapreke da se izbori za VMO održe isti dan kada i parlamentarni
izbori. Spajanjem tih dvaju izbora uštedjela bi se odreñena novčana sredstva za provedbu
izbora ali bi se time dobila i bolja ocjena kandidata za VMO jer se pretpostavlja da će na
parlamentarne izbore izaći više od 50% birača. Ovom Odlukom odreñuje se vrijeme
održavanja izbora za VMO, broj članova VMO, tijela za provedbu izbora, kandidiranje,
provedba i troškovi izbora.
Vijećnica ðurña Horvat pita da li je usklañena sa Zakonom i činjenica da se spajanjem ovih
izbora, biračkim odborima i izbornom povjerenstvu znatno povećava obim posla kojeg će
fizički teško odraditi. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da polučeni iskustvom drugih
općina u Meñimurju koje su takav način izbora već uspješno provodile, ne treba brinuti da se
posao ne bi mogao odraditi.
Odluka o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora Općine Mala Subotica
prihvaćena je s 9 glasova ZA i jednim SUZDRŽANIM.
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Ad.4. Imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic navodi da će se ovom točkom nakon jednog
neuspjelog pokušaja ponovno pokušati imenovati članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Potočnica“ te je pozvao vijećnike da daju svoje prijedloge. Vijećnica ðurña Horvat iznosi da
je trenutno Dječji vrtić „Potočnica“ bez Upravnog vijeća i ravnatelja i da je nužno da se danas
imenuju članovi Upravnog vijeća kako ta ustanova ne bi djelovala bez uprave. Vijećnik
Matija Novak iz redova vijećnika vladajuće koalicije predlaže Vladimira Mihalica i Valentina
Šipuša za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“, dok vijećnik Zlatko Dominić
iz redova vijećnika HDZ-a predlaže ðurñu Horvat za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Potočnica“. U skladu sa Statutom i Poslovnik prijedlog za članove Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Potočnica“ u sastavu: Vladimir Mihalic, Valentin Šipuš i ðurña Horvat,
predsjedavajući daje na prihvaćanje. Prijedlog je prihvaćen s 9 glasova ZA i 1
SUZDRŽANIM.

Ad.5. Imenovanje v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića“ Potočnica“ Mala Subotica
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic iznosi da obzirom da nema niti jednog
pravovaljanog kandidata za ravnatelja Dječjeg vrtića “Potočnica“, nakon obavljenih
konzultacija, za v.d. ravnatelja predlaže se Marija Molnar, odgajatelj u navedenoj ustanovi.
Vijećnica ðurña Horvat pita zbog čega se navedena osoba predlaže za v.d. ravnatelja.
Predsjedavajući odgovara da se dosadašnja ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“,V.Dodlek
izjasnila da ne želi više djelovati u službi ravnatelja, a M.Molnar izrazila je želju da obnaša tu
dužnost. Prijedlog o imenovanju Marije Molnar kao vršitelja dužnosti ravnatelja
Dječjeg vrtića „Potočnica“ jednoglasno je prihvaćen.

Ad.6. Prijedlog rješenja o imenovanju osobe za utvrñivanje nastupa smrti
(mrtvozornika)
Pročelnik Franjo Janković ističe da je člankom 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 7/10,
139/10, 22/11) propisano da predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave
na prijedlog općinskih odnosno gradskih vijeća imenuje potreban broj doktora medicine,
odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrñuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba
umrlih izvan zdravstvene ustanove. Ovim prijedlogom Rješenja opet se predlaže Tomislav
Mily iz Čakovca za osobu za utvrñivanje nastupa smrti za cijelo područje Općine Mala
Subotica. On je i do sada vršio tu dužnost na području naše općine i nikada nije bilo nikakvih
primjedbi.
Rješenje o imenovanju Tomislava Miliya kao osobe za utvrñivanje nastupa smrti
(mrtvozornika) na području Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćeno.

Ad.7. Prihvaćanje Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Načelnik Vladimir Domjanić daje uvod u ovu točku i navodi da je na 23.sjednici Općinskog
vijeća donesena Odluka o preuzimanju dijela osnivačkih prava Grada Čakovca nad
ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca. Na dio članka 4. predloženog
Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u kojem se navodi tko imenuje
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članove Upravnog vijeća, bilo je primjedbi i od strane vijećnika i od strane DVD-ova koji
smatraju da većina članova Upravnog vijeća treba biti imenovana od strane općina osnivača.
Načelnik dalje navodi da na posljednjem sastanku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec, zbog navedenih primjedbi na članak 4. Sporazuma, samo on nije potpisao navedeni
Sporazum odnosno od nazočnih 13 načelnika općina, 12 njih ga je potpisalo što se može
vidjeti iz priloženog Sporazuma u materijalima za sjednicu. Zbog hitnosti slučaja Načelnik
predlaže da mu vijećnici daju mandat da potpiše Sporazum kako bi se JVP Čakovec što prije
registrirala, a u narednom periodu bi JVP Čakovec pristupila rješavanju problema omjera
članova svojeg Upravnog vijeća.
Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec jednoglasno je prihvaćen.

Dovršeno u 20:00 sati.

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

