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ZAPISNIK
s 31. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
28.6.2012. godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Dejan Horvat, Đurđica Jančec, Vesna Krčmar, Ivan Oršoš,
Jadranka Sermek, Josip Šegović, Valentin Šipuš
NENAZOČNI VIJEĆNICI:
Zlatko Dominić, Đurđa Horvat, Vladimir Horvat, Mladen Kodba, Matija Novak
OSTALI NAZOČNI :
Danica Glad, zamjenica načelnika
Blaženka Krčmar, tajnica

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic pozdravlja sve nazočne i napominje da neće
biti aktualnog sata jer je nedugo održana prethodna sjednica. Vijećnik Josip Šegović pita zašto
su materijali za sjednicu dostavljeni tek prije 2 dana. Predsjednik Općinskog vijeća ispričava
se zbog navedenoga i odgovara da je razlog tomu što su bili praznici, a zbog oskudnog
dnevnog reda smatralo se da će vijećnicima nekoliko dana biti dovoljno za pripremu za
sjednicu. Vijećnik Josip Šegović smatra da isprika nije prihvatljiva jer dnevni red jest oskudan
ali važan.

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic utvrđuje da je nazočno 9 vijećnika te da
postoji kvorum. Vijećnici Đurđa Horvat, Vladimir Horvat i Mladen Kodba ispričali su svoj
nedolazak na sjednicu. Predsjedavajući otvara 31.sjednicu Općinskog vijeća te daje sljedeći
DNEVNI RED na prihvaćanje :
1. Usvajanje zapisnika s 30.sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica 2012.godine
3. Razrješenje i imenovanje člana Povjerenstva za javna priznanja Općine Mala Subotica
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice Općinskog vijeća
Na Zapisnik s 30. sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
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Ad 2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica 2012.godine
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic ujedno i predsjednik Povjerenstva za javna
priznanja ističe da je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine
2012.godine objavljen 31.5.2012.godine s rokom podnošenja do 15.6.2012.godine. Nakon
pregleda pristiglih prijedloga Povjerenstvo je na svojoj posljednjoj sjednici održanoj
20.6.2012.godine konstatiralo da je zaprimljeno 9 prijedloga od kojih jedan ne zadovoljava
uvjete iz Javnog poziva jer predlagatelj predlaže dodjelu javnog priznanja koje se ove godine
neće dodjeljivati. Povjerenstvo se usuglasilo da će ove godine predlagati dodjelu 3 javna
priznanja Plaketa Općine Mala Subotica „Grb Općine Mala Subotica“ pojedincima i
udrugama i 2 javna priznanja „Zahvalnica“ pojedincima. Pregled pristiglih prijedloga je kao
sastavni dio Zapisnika s sjednice Povjerenstva vijećnicima dostavljen u materijalima za ovu
sjednicu. Nakon temeljite analize svih valjanih prijedloga Povjerenstvo predlaže dodjelu
sljedećih javnih priznanja: 1. Plaketa Općine Mala Subotica „Grb Općine Mala Subotica“: u
području gospodarstva gdje je pristigao samo jedan prijedlog od predlagatelja „Plastometalik“
Branko i Vera Vlašić, predlaže se dodjela Plakete obrtu „Plastometalik“ u vlasništvu Branka i
Vere Vlašić iz Male Subotice za doprinos razvoju gospodarstva, u kategoriji udruga građana
od 3 pristigla prijedloga, predlaže se dodjela Plakete Lovačkom društvu „Prepelica“ Mala
Subotica za doprinos u promicanju lovstva i ekologije, predlagatelj je Valentin Šipuš iz Male
Subotice te u kategoriji fizičkih osoba od 3 predložene osobe predlaže se dodjela Plakte Emilu
Viboviću iz Palovca za doprinos u promicanju humanitarnog rada u zajednici, predlagatelj je
Valentin Šipuš, iz Male Subotice, 2. „Zahvalnica“: predlaže se za 2 fizičke osobe, u području
kulture Ružici Jukić iz Zageba za promoviranje domaće riječi, predlagatelj Valentin Šipuš iz
Male Subotice te u području inovacija Josipu Lončariću iz Male Subotice za postignute
rezultate u inovatorstvu, predlagatelj Udruga inovatora Međimurja „INOMA“ Čakovec.
Vijećnik Josip Šegović ističe da je stavljanje ove točke na dnevni red sjednice dan uoči
dodjele javnih priznanja krajnje neozbiljno jer se time omalovažavaju vijećnici i Općinsko
vijeće, srozava se vrijednost javnih priznanja, a i onih koji ih dobivaju. Smatra da je period od
godinu dana bio dovoljan kako bi Povjerenstvo na vrijeme odradilo svoj posao, a ne da se u
zadnji tren, na brzinu, odlučuje o tome kome će se dodijeliti javna priznanja. Dodaje da mu
nije logično da netko sam sebe predlaže za dodjelu javnog priznanje kao što je slučaj kod
obrta „Plastometalik“ te smatra da je Ružica Jukić svojim radom i zalaganjem u promicanju
domaće riječi zavrijedila dobiti Plaketu, a ne Zahvalnicu. Dodaje da bi bilo dobro da je i
Načelnik nazočan na sjednici kako bi i on iznio svoje razmišljanje o prijedlogu Povjerenstva.
Vijećnik Josip Šegović traži da Povjerenstvo podnese ostavku.
Predsjednik Povjerenstva Vladimir Mihalic obrazlaže da je Povjerenstvo u svibnju objavilo
Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja i smatra da se na vrijeme krenulo s
procedurom. Malo se otegnulo sa sazivanjem ove sjednice Općinskog vijeća jer se čekalo ako
bi se ukazala potreba za još kojom točkom dnevnog reda, a bili su tu i praznici kako je već
ranije spomenuto.
Vijećnica Jadranka Sermek smatra da je Povjerenstvo nekvalitetno i neozbiljno odradilo svoj
posao. Pristup Povjerenstva je neozbiljan jer nisu definirani kriteriji prema kojima se vrši
ocjena pristiglih prijedloga već se to radi napamet. Neprihvatljivo je da se dan uoči dodjele
javnih priznanja donosi odluka o tome kome će se dodijeliti javna priznanja. To je sve jedan
običan „šlamperaj“. Smatra da, ako ne svi članovi onda bar, predsjednik Povjerenstva
Vladimir Mihalic treba podnijeti ostavku. Dodaje kako je apsurdno da netko sam sebe
predlaže za dodjelu javnog priznanja.
Vijećnik Valentin Šipuš pita prema kojim kriterijima je Povjerenstvo biralo ovogodišnjeg
dobitnika javnog priznanja u kategoriji udruga građana. Predsjednik Povjerenstva Vladimir
Mihalic odgovara da je odlučujući čimbenik u izboru Lovačkog društva „Prepelica“ Mala
Subotica za dodjelu Plakete bio njezin dugi staž u kojem je, u odnosu na ostale dvije
predložene udruge, svojim djelovanjem uspjela ostaviti najjači utjecaj u zajednici.
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Vijećnik Valentin Šipuš ističe da na 22.sjednici Općinskog vijeća održanoj prije godinu dana
uoči Dana Općine 2011.godine predsjednik Povjerenstva obvezao se da će se doraditi Odluka
o javnim priznanjima ili osmisliti Pravilnik o javnim priznanjima na temelju kojih će
Povjerenstvo lakše donositi odluke. Prošlo je godinu dana i isti problem se ponavlja, nema
kriterija odnosno Pravilnika jer se Povjerenstvo nije sastalo kako bi ih donijelo i po njima
radilo. Kriteriji bi trebali biti: sudjelovanje u radu Općine, općinskim aktivnostima i
manifestacijama, masovnost, postignuta priznanja i sl. Ovakvim postupcima Povjerenstva
javnost dobiva sliku neozbiljnosti u radu Općine što se ne smije dozvoliti. Smatra da je zbog
svega navedenog napravljen propust u radu Povjerenstva i nije se prepoznala vrijednost i
kvaliteta rada Udruge sportske rekreacije „Sport za sve“ Mala Subotica te predlaže da joj se
dodijeli, u njegovom prijedlogu navedeno, javno priznanje Plaketa Općine Mala Subotica
„Grb Općine Mala Subotica“.
Predsjednik Povjerenstva Vladimir Mihalic ističe da je jako teško odrediti i propisati kriterije
po kojima bi se ocjenjivali pristigli prijedlozi jer je svaki prijedlog za javna priznanja
jedinstven na svoj način. Povjerenstvo je odredilo neke opće kriterije po kojima je nakon
temeljite analize izvršilo vrednovanje i ocjenjivanje pristiglih prijedloga. Stav povjerenstva je
da se ove godine dodijeli Plakete i Zahvalnice kako je u uvodu ove točke navedeno.
Zamjenica Načelnika Danica Glad također smatra da je sad sve u „stisci“ jer se Povjerenstvo
nije na vrijeme sastalo, za što je imalo period od gotovo godinu dana, kako bi izbjeglo
probleme oko donošenja kvalitetnog konačnog Prijedloga za dodjelu javnih priznanja.
Obzirom da je Povjerenstvo provelo sve nužne korake u proceduri donošenja konačnog
Prijedloga za dodjelu javnih priznanja, predlaže da se isti uvaži.
Vijećnica Đurđica Jančec mišljenja je da se Povjerenstvo trebalo sastati već u rano proljeće i
početi s pripremama za izradu Pravilnika kako bi na vrijeme uvidjeli probleme na koje nailaze
prilikom izrade istog pa bi možda zatražili i pomoć Općinskog vijeća kod prosudbe važnosti
pojedinih kriterija. Tada bi za te aktivnosti bilo dovoljno vremena, a i Javni poziv bi bio
objavljen puno ranije i duže bi bio otvoren.
Nakon krače rasprave o nazivu javnog priznanja traženog u prijedlogu predlagatelja Udruge
inovatora Međimurja „INOMA“ Čakovec, navedenog u tabeli točke 1.,str.2 Zapisnika s
posljednje sjednice Povjerenstva, vijećnici su odlučili da se kod predlagatelja pod rednim
brojem 1. tabele u Zapisnik Povjerenstva umjesto javnog priznanja Plaketa Općine Mala
Subotica „Grb Općine Mala Subotica“ navede tekst koji se odnosi na predloženo javno
priznanje iz prijedloga predlagatelja:“najviše priznanje koje Općina dodjeljuje“.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje Prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih
priznanja na prihvaćanje. Prijedlog Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja prihvaćen je s 8
glasova ZA i 1 PROTIV. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje na prihvaćanje
prijedlog vijećnika Valentina Šipuša koji se nadovezuje na Prijedlog Povjerenstva i dopunjuje
ga. Prijedlog Valentina Šipuša nije prihvaćen s 3 glasa ZA, 1 PROTIV i 5 SUZDRŽANA.
Obzirom da je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica 2012.godine
sadržan od Prijedloga Povjerenstva Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic
konstatira da je s istim brojem glasova kojima je prihvaćen Prijedlog Povjerenstva
prihvaćena Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica 2012.godine.

Vijećnik Valentin Šipuš ispričava se što mora zbog poslovnih obveza napustiti sjednicu.
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Ad.3. Razrješenje i imenovanje člana Povjerenstva za javna priznanja Općine
Mala Subotica
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic iznosi da je potrebno izabrati 5.člana
Povjerenstva za javna priznanja nakon podnesene ostavke kako bi Povjerenstvo bilo cjelovito.
Informaciju o podnesenoj ostavci članice Povjerenstva vijećnici su dobili u materijalima za
sjednicu koja je uslijedila nakon podnesene ostavke. Vijećnik Josip Šegović ogorčen je nad
činjenicom da je ostavka člana Povjerenstva podnesena 30.6.2011.godine i od tada do danas
ova točka nije dospjela na dnevni red jedne od sjednica Općinskog vijeća te sada u roku od
dva dana koliko je bilo vremena od primitka materijala za ovu sjednicu, mora se naći
zamjena. Iz razloga što traži ostavku Povjerenstva vijećnik Josip Šegović predlaže da se
danas ne imenuje novi član Povjerenstva jer nema svrhe imenovanje jednog novog člana.
Obzirom da nije bilo prijedloga za imenovanje člana Povjerenstva predsjednik Općinskog
vijeća Vladimir Mihalic daje na prihvaćanje samo razrješenje članice Povjerenstva Đurđe
Horvat koje je prihvaćeno
sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.

Dovršeno u 20,40 sati.

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

