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ZAPISNIK
s 28. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
16.2.2012. godine u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Zlatko Dominić, Dejan Horvat, ðurña Horvat, Vladimir
Horvat, ðurñica Jančec, Vesna Krčmar, Matija Novak, Ivan Oršoš, Jadranka Sermek,
Valentin Šipuš
NENAZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Kodba, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovoña
Blaženka Krčmar, tajnica
Ž. Drljić, predstavnica javnih medija

AKTUALNI SAT :
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic pozdravlja sve nazočne i daje riječ
načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o aktivnostima u Općini od
prethodne sjednice. Nakon pozdravljanja svih nazočnih, Načelnik iznosi da je na
prošlom Kolegiju gradonačelnika i načelnika u Meñimurskoj županiji dogovoreno da
gradovi i općine što manje pojedinačno istupaju prema odreñenim ministarstvima te da se
ministri i njihovi tajnici češće pozivaju u Meñimurje kako bi im se lakše prezentirali
projekti koje bi trebalo realizirati uz pomoć Države. Nekoliko takvih sastanaka je već
dogovoreno, a u tijeku je izrada spiska svih projekata koji se planiraju realizirati u
meñimurskim gradovima i općinama.
Općinski proračun slabo se puni, prihodi iz poreza na dohodak u siječnju ove godine
manji su u odnosu na siječanj prošle godine za cca 6%, što je posljedica ekonomske
situacije.
Početkom ovog mjeseca prijevoz srednjoškolaca u Meñimurskoj županiji povjeren je
meñimurskim autobusnim prijevoznicima nakon što je to pravo sudskom odlukom
oduzeto Presečki grupi. Ukinut je posebni linijski prijevoz i prijevoz srednjoškolaca
obavlja se u sklopu redovnog linijskog prijevoza tako da je došlo do poskupljenja ñačkih
mjesečnih karata. Općina nastavlja sa sufinanciranjem prijevoza srednjoškolaca prema
odluci donesenoj na prethodnoj sjednici.
U tijeku je Javni uvid u prijedlog DP ureñenja Ulice Zorana Šegovića odnosno naselja
Trate u Maloj Subotici, koji traje do 24.veljače i svi zainteresirani mogu u uredovno
radno vrijeme Općine izvršiti uvid i upisati eventualne primjedbe.
Održana je Javna rasprava za pročistač Čakovec na koji će se, prema projektnoj
dokumentaciji, naselje Štefanec spojiti u sustavu kanalizacije. Mještani okolnih naselja
nisu zadovoljni ponuñenim projektom pročistača i dali su primjedbe na isti.
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Projekt Ureñenja središta Općine ide svojim tijekom, u Upravnom odjelu za prostorno
ureñenje i gradnju pri Meñimurskoj županiji dogovoreni su detalji oko ishoñenja dozvole
za grañenje kako bi sve bilo spremno za realizaciju u trenutku kad će biti odobrena
sredstva iz EIB-a III.
S krajem prošle godine komunalni radnik Stjepan Janušić iz Držimurca otišao
je u mirovinu. Na to radno mjesto ne planira se novo zapošljavanje već bi se po potrebi,
Programom javnih radova HZZ „uzeo“ odreñen broj radnika za komunalne poslove uz
djelomično sufinanciranje Općine.
Jučer je održan sastanak u OŠ T.Goričanca Mala Subotica vezano uz problem
sufinanciranja predškolskog odgoja za romsku populaciju kojem je nazočila i pročelnica
Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport pri Meñimurskoj županiji, gña. Sonja
Tošić-Grlač. Predloženo je da Općina sufinancira dio koji se dosada sufinancirao iz
REF-a na što je načelnik Vladimir Domjanić dao negativan odgovor jer smatra da je to
zadaća Države, a osim toga Općina novaca nema.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic otvara aktualni sat:
•

•

•

Valentin Šipuš pita, obzirom da su ulaskom u EU najavljene rigorozne mjere
vezane uz nesanaciju legalnih i ilegalnih deponija, kako Općina stoji s tom
problematikom. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je deponija „Dol“
sanirana prije dvije godine ali nije ograñena pa se i dalje tamo nastavilo ilegalno
dovoziti smeće. Ta deponija nalazi se na pravcu koji je teško kontrolirati, a lako je
dostupan svima koji žele dovesti smeće. Prošle godine se dosta pregovaralo s
predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša oko sanacije deponije u naselju
Piškorovec uz koju bi se sanirala i deponija „Dol“, ali nije postignut dogovor jer u
Fondu nisu iznañena sredstva za cjelokupno financiranje navedene sanacije.
Prilikom nedavne posjete ministrice Holly Meñimurskoj županiji, ponovno je
aktualiziran taj problem i obećano je da ćemo biti pozvani na razgovor o toj
problematici. Za deponiju „Molvine“ dobiven je Ugovor o financiranju iz
strukturnih fondova uz obvezu izrade 3 projekta oko sanacije te deponije za koje
se u nekoliko navrata tražilo detaljnije objašnjenje ali bezuspješno. Najnovija
informacija je da pričekamo s aktivnostima jer dolaskom nove ministrice očekuju
se promjene u rješavanju tog problema.
ðurña Horvat, kao ravnateljica OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, daje
odgovor na pitanja predstavnika nekih općinskih udruga postavljenih na sastanku
održanom povodom priprema obilježavanja Fašnika u Općini, na kojem nije bila
nazočna. Postavljeno je pitanje zašto se u nedjeljnu fašničku povorku ne uključi
više učenika. Ravnateljica iznosi da učenici svake godine tradicionalno, u utorak,
na Fašnik, maskirani, u povorci odlaze do Doma kulture Mala Subotica gdje ih
dočeka Načelnik sa slatkišima, te se vračaju u školu na izbor najljepše maske.
Svake godine apelira se na učenike da se uključe u nedjeljnu povorku i prema
dosadašnjem iskustvu, uvijek ih se polovica i odazove. Učitelji su se povremeno
takoñer uključili ali nikoga se ne može prisiliti da se maskira. U Općini djeluje
preko 40 udruga koje su korisnici općinskog proračuna, pa bi bilo lijepo da se
uključe i ostale udruge koje dosad nisu sudjelovale u općinskoj manifestaciji
obilježavanja Fašnika. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da se nikoga ne tjera
da se maskira već je to dobra volja. Nastoje se očuvati tradicionalni običaji, a
prijedlog mjesnog odbora Mala Subotica, ovogodišnjeg organizatora «Sobočkog
Fašjeka», je da se stvori brend „Kugač“, naša tradicionalna maska.
Ivan Oršoš pita što će biti s velikim brojem pasa u naselju Piškorovec. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da bi mjesni odbor Piškorovec morao sam nešto
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•

poduzeti jer Općina ima jedinu mogućnost da za zbrinjavanje svakog psa plati
825,00 kn, a tih sredstava nema.
Valentin Šipuš predlaže da se u Dnevni red sljedeće sjednice Općinskog vijeća
uvrsti točka pod kojom će se raspravljati o Izvješću o zbrinjavanju otpadnih
fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine.

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic zatvara aktualni sat, utvrñuje da je nazočno
12 vijećnika i iznosi da su vijećnici Mladen Kodba i Josip Šegović ispričali svoj nedolazak na
sjednicu. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje sljedeći DNEVNI RED na
prihvaćanje :
1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o porezima
3. Prijedlog Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine
Mala Subotica
4. Prijedlog Odluke o odreñivanju visine naknade za izdavanje odobrenja za izgradnju ili
rekonstrukciju nadgrobnog spomenika
5. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u
Čakovcu
6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
7. Donošenje Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića « Potočnica « Mala Subotica
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik s 27. sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
Ad 2. Prijedlog Odluke o porezima
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovom odlukom propisuju vrste poreza koji
pripadaju Općini, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visine poreza, obračun i način
plaćanja, te način oslobañanja od plaćanja poreza. Općinski porezi su: Porez na potrošnju,
Porez na kuću i odmor, Porez na tvrtku ili naziv i Porez na korištenje javnih površina. U
odnosu na dosadašnju Odluku o porezima najviše promjena ima kod Poreza na tvrtku ili naziv
i kod Poreza na korištenje javnih površina. Plaćanje poreza na tvrtku ili naziv Općini ovom
novom odlukom obvezuju se i poslovne jedinice tvrtki koje nemaju sjedište na području
Općine. Visina godišnjeg iznosa poreza na tvrtku ili naziv ovom se odlukom odreñuje prema
broju zaposlenih osoba. Tako, tvrtke, pravne i fizičke osobe, obrti te poslovne jedinice koje
imaju od 1-5 zaposlenih plaćaju porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 500,00 kn, one sa 6-20
zaposlenih 750,00 kn, s 21-50 zaposlenih 1.000,00 kn, s 51-200 zaposlenih 1.500,00 kn i one
s preko 200 zaposlenih 2.000,00 kn. Ovom odlukom detaljno je, prema svrsi korištenja,
razrañena cijena odnosno porez za korištenja javne površine po m2 što će uvelike olakšati
djelovanje komunalnog redara. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje prijedlog
ove odluke na prihvaćanje uz izmjenu u čl.13 na koju je ukazao vijećnik Valentin Šipuš, gdje
se brišu riječi „u roku od dana dostave rješenja“, a u tom djelu teksta dodaju se riječi „prije
dostave rješenja“.
Prijedlog Odluke o porezima uz navedene izmjene jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.3. Prijedlog Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine
Mala Subotica

Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovom odlukom utvrñuje prodaja robe i usluga na
malo, izvan trgovina i to: način prodaje, mjesta na području Općine na kojima se može
prodavati, vanjski izgled prodajnih objekata, korištenje javnih površina, visina naknade za
korištenje javnih površina. Vijećnik Zlatko Dominić predlaže, obzirom da sada nije tako
učinjeno, da se lokacije za prodaju putem kioska koje se navode u članku.2. točki 1.
prijedloga Odluke, odrede uz suglasnost mjesnih odbora. Vijećnik Dejan Horvat traži da se u
članku 2. u točkama 2. i 3. prijedloga Odluke doda naselje Držimurec. Predsjednik Općinskog
vijeća Vladimir Mihalic daje prijedlog ove odluke uz moguću naknadnu dopunu lokacija u
članku 2. točki 1. Odluke u dogovoru s mjesnim odborima te uz dopunu članka 2. u točkama
2. i 3. Odluke s riječi „Držimurec“.
Prijedlog Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Mala
Subotica, uz navedene izmjene, jednoglasno je prihvaćen.

Ad.4. Prijedlog Odluke o odreñivanju visine naknade za izdavanje odobrenja za
izgradnju ili rekonstrukciju nadgrobnog spomenika

Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se za izgradnju ili rekonstrukciju odnosno adaptaciju
nadgrobnog spomenika na grobljima Općine plaća naknada koja se odreñuje prema veličini
grobnog mjesta. Ovom odlukom odreñuje se visina naknade koja za pojedinačno grobno
mjesto iznosi 200,00 kn, za dvojno grobno mjesto na kojem se planira izgraditi spomenik
iznosi 300,00 kn, a za dvojno grobno mjesto namijenjeno za grobnicu iznosi 600,00 kn.
Prijedlog Odluke o odreñivanju visine naknade za izdavanje odobrenja za izgradnju ili
rekonstrukciju nadgrobnog spomenika jednoglasno je prihvaćen.

Ad.5. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u
Čakovcu
Obzirom da su u materijalima za sjednicu dobili upute koga predložiti za suca porotnika,
predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic poziva vijećnike da predlože kandidate za
imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu. Vijećnica ðurña Horvat predlaže
učiteljicu Blaženku Palatinuš iz Male Subotice, N.Tesle 6. Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjedavajući konstatira da će dopuna po ovoj točki biti dostavljena u JUO Općine te
Odluku o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu koja će
sadržavati 4 kandidata, daje na prihvaćanje.
Odluka o prijedlogu za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu
jednoglasno je prihvaćena.
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Ad.6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
Radi čestih upita za izgradnju sunčanih elektrana, nametnula se potreba za dopunom
dosadašnje odluke o komunalnom doprinosu., ističe pročelnik Franjo Janković. Dalje navodi
da ovim izmjenama i dopunama uz sunčane elektrane za koje se odreñuje komunalni doprinos
u iznosu od 30,00 kn/m2, u Odluku su uvršteni i antenski stupovi, bazne postaje i prostori za
opremu za koje se odreñuje komunalni doprinos u iznosu od 100,00 kn/m2/m3. Načelnik
Vladimir Domjanić smatra da treba dopuniti prijedlog ove odluke sa stavkom kojom se
odreñuje obveza plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju sunčane elektrane samo u
slučaju proizvodnje električne energije za prodaju. Vijećnik Valentin Šipuš ukazuje na
pogrešno upisanu jedinicu m3 kod točke 6. u tabeli na str.1. prijedloga Odluke priloženog u
materijalima za sjednicu. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje prijedlog II.
Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu uz brisanje jedinice „m3“ kod točke 6. u
tabeli na str.1. prijedloga te dopunom s točkom 7. koja glasi „ Naknada pod točkom 6.Sunčane elektrane obračunava se u slučaju proizvodnje električne energije za prodaju».
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu, uz navedene izmjene,
prihvaćen je s 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.

Ad.7. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala
Subotica
Predsjednik Općinskog vijeća, a ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Potočnica“, Vladimir Mihalic pojašnjava da je Upravno vijeće nakon provedenog natječaja
za ravnatelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ na koji su pristigle dvije ponude, na svojoj
posljednjoj sjednici donijelo prijedlog o imenovanju odgajateljice Marije Molnar za
ravnateljicu Dječjeg vrtića „Potočnica“. Takav prijedlog upućen je Općinskom vijeću na
prihvaćanje.

Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica
jednoglasno je prihvaćen.

Dovršeno u 19,30 sati.

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

