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ZAPISNIK
s 27. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
21.12.2011. godine u 18:00 sati u prostorijama OV, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Dejan Horvat, Vladimir Horvat, Mladen Kodba, Matija
Novak, Jadranka Sermek, Josip Šegović, Valentin Šipuš
NENAZOČNI VIJEĆNICI:
Zlatko Dominić, ðurña Horvat, ðurñica Jančec, Vesna Krčmar, Ivan Oršoš
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovoña
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Janušić Stjepan, komunalni radnik
Kristina Pintar, privremena zaposlenica na stručnom osposobljavanju
Ivica Mesarić, Dejan Hrastić, predsjednici mjesnih odbora
Ž.Drljić,S.Obadić, predstavnici javnih medija

AKTUALNI SAT :
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic pozdravlja sve nazočne i prepušta riječ
načelniku Vladimiru Domjaniću. Načelnik takoñer pozdravlja sve nazočne i iznosi da je
predstojeći vikend u školskoj športskoj dvorani održan 3.Božićni sajam Općine.
Posjećenost je bila dobra, izlagači su zadovoljni, a Dječjem vrtiću „Potočnica“ doniran je
iznos od 2.484,00 kuna. Izvršene su podjele dječjih darova uz priredbe u pojedinim
društvenim domovima ili dvoranama a do kraja tjedna će se podijeliti socijalni paketi za
potrebite osobe ili obitelji s područja Općine.
•

Josip Šegović ističe da je Načelnik trebao vijećnicima najaviti dogañanja vezana
uz našu općinu kao što je bila proslava potpisivanja sporazuma za ulazak
Hrvatske u EU održana u tvrtci „Haix“ d.o.o. u Maloj Subotici te održana
Skupština „Meñimurje plina“ na kojoj je Načelnik zastupao vijećnike ovog vijeća
te pita zašto su se kod investicije „Dogradnja Doma DVD Sveti Križ“ neki radovi
izuzeli iz cjelokupne ponude. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da skup u
tvrtci „Haix“d.o.o. nije bio u općinskoj organizaciji nego u organizaciji same
tvrtke i njemačkog veleposlanstva te tamo nije bilo nikakve poslovnih aktivnosti.
Proslava je bila najavljena na općinskim web stranicama, a nakon nje i kratki
osvrt na istu. Što se tiče Skupštine „Meñimurje plina“, ako bude potrebno,
ubuduće će se na sjednici Općinskog vijeća „dotaknuti“ odreñena tema o kojoj će
se moći raspraviti. Vijećnik Valentin Šipuš na to dodaje da bivši načelnik Josip
Šegović za vrijeme oba svoja mandata ni jednom vijećnike nije izvijestio o izboru
direktora poduzeća u kojima je Općina suvlasnik. Načelnik dalje odgovara da je
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•

ugovaranje električnih instalacija na dogradnji Doma DVD-a Sveti Križ izvršeno
posebno zbog kašnjenja dokumentacije.
Vladimir Horvat apelira na vijećnike vladajuće koalicije da se u budućem radu
malo više uključe u rad Općine, pogotovo kod Aktualnog sata na sjednicama
Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic zatvara aktualni sat i utvrñuje da je nazočno 9
vijećnika. Vijećnik Josip Šegović ispričava nenazočnost četiriju vijećnika iz Kluba HDZ-a.
Predlagatelj predlaže dopunu predloženog Dnevnog reda priloženog u materijalima za
sjednicu s točkom 10., te Predsjedavajući takav dopunjeni DNEVNI RED daje na
prihvaćanje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje Zapisnika s 26.sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog proračuna Općine Mala Subotica za 2012.godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2012.godinu
Prijedlog Projekcije proračuna za 2012 - 2013.god.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.godinu
Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012.godinu
Prijedlog Socijalnog programa za 2012.godinu
Donošenje Odluke o usvajanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
za Općinu Mala Subotica
9. Donošenje Odluke o usvajanje plana zaštite od požara za Općinu Mala Subotica
10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine
Mala Subotica do 30.6.2012.godine
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća
Vijećnik Josip Šegović traži da se u raspravi kod 2.točke Dnevnog reda, na 3.stranici
zapisnika s 26.sjednice Općinskog vijeća u predzadnjoj rečenici umjesto riječi „rashoda“ stavi
riječ „prihoda“. Drugih primjedbi nije bilo te je zapisnik s 26.sjednice Općinskog vijeća
jednoglasno prihvaćen.

Ad 2. Prijedlog proračuna Općine Mala Subotica za 2012.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić daje uvod u ovu točku i navodi da se je kod izrade ovog
prijedloga proračuna rukovodilo postojećom gospodarskom situacijom odnosno svi izvorni
prihodi planirani su prema parametrima kakvi su bili ove godine. Sljedeće godine ne očekuje
se gospodarski rast u Državi pa je na toj činjenici koncipiran ovaj prijedlog proračuna u visini
od 7.699.500,00 kuna. Radi usporedbe, Načelnik iznosi da su prihodi baznog proračuna, iz
poreza na dohodak, komunalnog doprinosa i tekućih pomoći iz državnog i županijskog
proračuna, ove godine u odnosu na 2008.godinu kada je gospodarska situacija bila na
zavidnoj razini, bili manji za 930.000,000 kuna. Stalni rashodi koji su se ove godine znatno
povećali u odnosu na 2008.godinu su troškovi boravka djece u predškolskim ustanovama, koji
su ove godine porasli za cca 140.000,00 kuna dok su troškovi za stipendije porasli sa
31.000,00 kuna koliko su iznosili 2008.godine, na 131.000,00 kuna, odnosno ukupno
povećanje oba rashoda zajedno za 238.000,00 kuna. Iz navedenog se vidi da je ove godine u
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odnosu na 2008.godinu ostalo 1.170.000,00 kuna manje iz baznog proračuna za investicije.
Prema usporedbi prihoda iz poreza na dohodak naše općine s nekim meñimurskim općinama
može se vidjeti da iz tog prihoda, po stanovniku naše općine otpada 422,00 kune što je dosta
mali iznos. Razlog tomu leži u činjenici da zaposlenici s područja naše općine imaju dosta
niske plaće, ima dosta poljoprivrednika i „inozemaca“ te 750 žitelja romske populacije. Što se
tiče investicija koje se planiraju ovim prijedlogom proračuna, za značajnu investiciju ureñenja
središta Male Subotice, iz Ministarstva regionalnog razvoja stiglo je potvrdan odgovor da će
ta investicija moći financirati sredstvima EIB-a III. Po naseljima Općine planirane su manje
investicije koje će se uz veće napore pokušati ostvariti uz nadu da neće biti puno rezanja.
Vijećnica Jadranka Sermek ističe da je ovaj proračun realno napravljen, prema stvarnoj
situaciji. Bit svega je kako povećati prihode, a u proračunu to ne piše, zato svi, i vijećnici
vladajuće koalicije i oporbe zajedno sa zaposlenicima Općine trebaju doprinjeti tom cilju.
Vijećnik Josip Šegović smatra da je u proračunu kod stavke 63322-Kapitalne pomoći iz
županijskih proračuna, uzaludno planirati neka sredstva jer ih ove godine nije bilo na što
načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se planiraju odreñena sredstva jer postoje naznaka
da će se izvršiti kapitalizacija nekih nekretnina na županijskom nivou. Vijećnik Josip Šegović
smatra da se planira premali iznos kod stavke 38114-Tekuće donacije udrugama i političkim
strankama koji neće biti dostatan za financiranje političkih stranaka te predlaže amandman na
proračunsku stavku 38115-04-Dotacija NK Dinamo-adaptacija svlačionica, kojim traži
povećanje predloženih 30.000,00 kuna na 80,000,00 kuna za tu investiciju čija vrijednost je
150.000,00 kuna, isto kao što je predviñeno za adaptaciju svlačionica NK Spartak, a sredstva
bi se iznašla kod proračunske stavke 61111. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara na
pitanje o financiranju političkih stranaka i iznosi da je novaca manje pa se svi tome trebaju
prilagoditi, planira se realno trošenje, a što se tiče adaptacije svlačionica NK Dinama, ista
investicija za NK Spartak dijelom se financira sredstvima od prodaje zemljišta u Maloj
Subotici i smatra da je ovaj amandman neosnovan. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir
Mihalic ističe da je ovaj prijedlog proračuna uravnotežen obzirom na prilike koje vladaju u
našem okruženju te predlaže raščlanjivanje proračunske stavke 38112-Tekuće donacije
vjerskim zajednicama, na dvije podstavke od koje bi se jedna odnosila na Župnu crkvu za
koju predlaže sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, a druga na pokret Marije Triput Divne
koji djeluje na području naše župe i za nju predlaže sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.
Razlog tomu vidi u nezadovoljstvu voditelja i članova Pokreta s dosadašnjom praksom
raspodjele sredstava izmeñu Župe i Pokreta. Načelnik Vladimir Domjanić ističe da Pokret
Marije Triput Divne djeluje u sklopu naše župe, odnosno Varaždinske biskupije pa je logično
da se čelnici Pokreta dogovore s Biskupijom oko raspodjele sredstava. Vijećnik Valentin
Šipuš iznosi da ima saznanja da pokret ima dobro razrañeni sustav donacija vjernika, vidljivo
je da se stalno nešto gradi, pa smatra ako će trebati kakvu pomoć valjda će se javiti te dodaje
da se ne smije zaboraviti činjenica da je na samom početku djelovanja Pokreta na našem
području, Općina dala zemljište Župi koja je, bez znanja Općine, to zemljište dala Šenštatu.
Vijećnik Vladimir Horvat smatra da niti jedna udruga nije toliko promovirala našu općinu kao
Šenštat koji u Maloj Subotici djeluje već 5 godina te dodaje da je prihvaćanje navedenog
prijedloga najmanje što se može učiniti u znak zahvale. Vijećnik Dejan Horvat ističe da nije
sporno da se na temelju zamolbe doniraju odreñena sredstva Pokretu. Vijećnik Josip Šegović
smatra da se mogu dodijeliti sredstva za odreñenu investiciju potkrepljenu projektima.
Vijećnici prijedlog o podjeli proračunske stavke 38112 na dvije podstavke nisu prihvatili.
Takoñer nije prihvaćen amandman vijećnika Josipa Šegovića da se kod stavke proračuna
38115-04 poveća planirani iznos s 30.000,00 kuna na 80.000,00 kuna.
Prijedlog Proračuna Općine Mala Subotica za 2012.godinu prihvaćen je s 8 glasova ZA i
1 PROTIV.
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Vijećnik Matija Novak napustio je sjednicu.
Ad.3. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2012.godinu

Načelnik Vladimir Domjanić ističe da se ovom odlukom ureñuje način izvršavanja proračuna
i upravljanje prihodima i rashodima te prava i obveze proračunskih korisnika. Prijedlog ove
odluke u potpunosti je usklañen s proračunom za 2012.godinu.

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za 2012.godinu prihvaćen je s 7 glasova ZA i
1 PROTIV.

Ad.4.Prijedlog Projekcije proračuna za 2013.-2014. godine
Načelnik Vladimir Domjanić ukazuje na pogrešku u materijalima u nazivu točke, umjesto
„2012.-2013.“ mora pisati „2013.-2014.“. Projekcija je rañena na temelju Zakona o
proračunu (NN 87/08) i proračuna za 2012.godinu.

Prijedlog Projekcije proračuna za 2013.-2014. godine prihvaćen je s 7 glasova ZA i
1 PROTIV.

Ad.5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovim programom odreñuje održavanje komunalne
infrastrukture u Općini u 2012.godini, a preslikan je iz proračuna te je podložan promjenama.
Proračunom se planiraju sredstva u ukupnom iznosu od 498.000,00 kuna koja će se
raspodijeliti na odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja i za javnu rasvjetu.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.godinu prihvaćen je
s 7 glasova ZA i 1 PROTIV.

Ad.6. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovim programom odreñuje izgradnja objekata i
ureñaja komunalne infrastrukture na području Općine za 2012.godinu za koje se predviñaju
ukupni troškovi u iznosu od 2.730.000,00 kuna. Ključna investicija je Ureñenje središta
naselja Mala Subotica u vrijednosti od 1.850.000,00 kuna. Stavke ovog programa takoñer su
podložne promjenama.

Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012.godinu
prihvaćen je s 7 glasova ZA i 1 PROTIV.
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Ad.7. Prijedlog Socijalnog programa za 2012.godinu
Blaženka Krčmar pojašnjava da se proračunom za 2012.godinu planira izdvajanje
1.390.000,00 kuna za pomoći predviñene ovim programom. Najviše sredstava, 710.000,00
kuna, predviña se za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama dok za
prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola 250.000,00 kuna, za različite pomoći kućanstvima
220.000,00 kuna, za stipendiranje studenata 150.000,00 kuna, za donacije za školstvo
40.000,00 kuna i za donacije humanitarnim udrugama 20.000,00 kuna.
Prijedlog Socijalnog programa za 2012.godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ad.8. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković ističe da je Policijska uprava meñimurska dana 13.12.2011.godine
dala suglasnost na izrañenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za
Općinu što je uvjet da Općinsko vijeće usvoji Procjenu izrañenu u mjesecu prosincu 2011.
godine od strane tvrtke „Meñimurje Zaing“ d.o.o. iz Čakovca.
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu
Mala Subotica jednoglasno je prihvaćena.

Ad.9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara za Općinu Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković navodi da sukladno članku 13. Zakona o zaštiti od požara (NN
92/10) i temeljem pribavljenog mišljenja Policijske uprave meñimurske, Općinsko vijeće
donosi Plan zaštite od požara.
Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za Općinu Mala Subotica jednoglasno je
prihvaćena.

Ad.10. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja
Općine Mala Subotica do 30.6.2012.godine
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic iznosi da se ovom odlukom samo
„produžuje“ sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola do 30.6.2012.godine jer se
prijašnjom odlukom odredilo sufinanciranje prijevoza do 31.12.2011.godine. Iznosi
sufinanciranja ostaju isti, a proračunom su ta sredstva predviñena.
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Mala
Subotica do 30.6.2012.godine jednoglasno je prihvaćena.
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Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic i načelnik Vladimir Domjanić upućuju
čestitke za Božić i novu 2012.godinu svim nazočnima i njihovim najmilijima.

Dovršeno u 19:25 sati.

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

