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ZAPISNIK
s 36. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 27.12.2012. godine
u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado, Jančec, Zlatko Dominić, Dejan Horvat, Horvat Đurđa, Đurđica Jančec, Vesna
Krčmar, Mladen Kodba, Matija Novak, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Vladimir Horvat, Ivan Oršoš, Valentin Šipuš, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Treska Slavko, komunalni djelatnik
Rahela Agejev, djelatnica na stručnom osposobljavanju u Općini
Dragutin Branilović, predsjednik VMO M.Subotica
Denis Hajdarović i Danijel Škvorc, članovi Savjeta mladih
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic najprije pozdravlja sve nazočne i upućuje im čestitke za
Božić te daje riječ načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o važnijim događanjima u
Općini od prethodne sjednice.
Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i upućuje im čestitke za Božić. Ističe da
nije bilo puno događanja u Općini od prethodne sjednice obzirom da se ista održala prije 2 tjedna. Prošli
tjedan s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o
sufinanciranju projektne dokumentacije za lovačku remizu u 80%-tnom iznosu projekta. Uslijediti će
raspisivanje javne nabave te odabir projektantske kuće. Ovaj projekt prijaviti će se i Ministarstvu turizma
kako bi ga u dogledno vrijeme i oni imali u vidu prema fondovima EU. Navedeni ugovor priložen je u
materijalima za sjednicu.
S Međimurskom županijom potpisan je Ugovor o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
Općine kojim se Županija i Općina obvezuju sufinancirati troškove u omjeru 50: 50.
Radovi na izvedbi kanalizacije u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici trenutno su u fazi mirovanje radi
blagdana, a nastaviti će se dalje nakon 6.siječnja.
Ovih dana iz Agencije za upravljanje državnom imovinom stigli su na potpisivanje u Općinu Ugovori o
darovanju državnog zemljišta u naselju Piškorovec, dok se očekuje rješavanje još ukupno cca 5 ha
državnog zemljišta, dio u Zoni poduzetništva, dio u Palovcu i dio za novu lokaciju pročistača u
Držimurcu.
U materijalima za sjednicu priloženi su podnesci tužitelja i tuženika u sporu Općine Orehovica i Općine
Mala Subotica koji su uslijedili nakon posljednjeg ročišta na Trgovačkom sudu u Bjelovaru održanog u
listopadu ove godine kada je dogovoreno da će se Općina Orehovica očitovati Sudu vezano na odluku
Arbitražne komisije.
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Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic otvara AKTUALNI SAT:
•

•

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic pita načelnika Vladimira Domjanića, vezano na
Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za lovačku remizu priložen u materijalima, je li
bilo nužno davanje bjanko zadužnice kao prilog Ugovoru i na koji iznos. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da se kod svih ugovora kojima se određuje financiranje određenog projekta
bilo kojeg od ministarstva mora priložiti bjanko zadužnica, u ovom slučaju na iznos
sufinanciranja, kao garancija u slučaju da se radovi ne izvrše.
Vijećnica Đurđa Horvat pohvaljuje novi broj „Našeg listeka“ ali daje primjedbu da objava idejnog
rješenja buduće nadstrešnice na groblju Palovec na naslovnici istog nije bilo primjereno zbog
nadolazećih blagdana. U nastavku moli pojašnjenje od predsjednika Općinskog vijeća Vladimira
Mihalica za njegov članak objavljen u „Našem listeku“ u kojem navodi da su novci za
rekonstrukciju centralnog grijanja i ventilacije u Dječjem vrtiću „Potočnica“ od Države dobiveni
zahvaljujući prepoznavanju kvalitetnog rada u Dječjem vrtiću, a zna se da nije vršeno nikakvo
ocjenjivanje kvalitete od strane Države, dok Načelnik u svojem obraćanju navodi da je razlog za
to u dobro pripremljenom projektu. Načelniku Vladimiru Domjaniću upućuje pitanje na koji način
se financiraju suradnici „Našeg listeka“. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic, kao
pojašnjenje navoda u svojem članku objavljenom u „Našem listeku“, ističe da je članak pisan u
slobodnoj formi i da je tim navodima htio naglasiti da Dječji vrtić kvalitetno i uspješno posluje, a
zasigurno ne bi stigli novci od Države da projekt nije dobro pripremljen. Smatra da je ovaj
članak afirmativan za ovu sredinu, a svatko ima pravo donositi sud o njemu. Načelnik Vladimir
Domjanić osvrće se na svoje navode u „Našem listeku“ vezane na taj projekt i ističe da je sve
jasno rečeno u članku, projekt mora biti kvalitetno pripremljen ali obzirom da je kandidirano
puno više projekata od raspoloživog novca Ministarstva, bilo je potrebno uložiti još dosta truda
kako bi naš projekt bio izabran. Na primjedbu na fotografiju mrtvačnice na naslovnici „Našeg
listeka“ daje komentar da se on ne želi miješati u rad glavnog urednika. Suradnici „Našeg
listeka“ financiraju se prema sporazumu s njima, ovisno o broju i veličini reklama prikupljenih za
„Naš listek“. Za sljedeću sjednicu pripremiti će pregled troškova najnovijeg broja „Našeg
listeka“.

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic utvrđuje da je nazočno 10 vijećnika te da postoji kvorum.
Dodaje da su svoj nedolazak na sjednicu ispričali vijećnici Josip Šegović i Valentin Šipuš te otvara
36.sjednicu Općinskog vijeća. Daje sljedeći DNEVNI RED na prihvaćanje:
1. Usvajanje zapisnika s 35. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog 2-Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2012.godinu
3. Prijedlog 2-Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2012. godinu
4. Prijedlog 2-Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne Infrastrukture
u Općini Mala Subotica u 2012. godinu
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Mala Subotica
u 2012.godini.
6. Prijedlog Plana razvojnih programa investicija i kapitalnih donacija za razdoblje
2013. - 2015.godine.
7. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu
pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u općini Mala Subotica za 2013.godinu
8. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Mala Subotica za 2013.godinu
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.1. Usvajanje zapisnika s 35. sjednice Općinskog vijeća
Vijećnik Dejan Horvat traži da se u Zapisniku s 35.sjednice Općinskog vijeća na str.7 pod točkom 10. u
pretposljednjoj rečenici nakon riječi „motornu pilu“ doda zarez i riječi „a preporuča se nabave muljne
pumpe.“, a da se brišu riječi „i muljnu pumpu.“. Drugih primjedbi na Zapisnik nije bilo te je takav
dopunjeni jednoglasno prihvaćen.
Ad 2. Prijedlog 2.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2012.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić navodi da se ove izmjene i dopune proračuna predlažu kako bi se uskladile
pojedine planirane stavke proračuna prema onome što je u prethodnom periodu realizirano. Ukupni
prihodi proračuna ovim izmjenama i dopunama u odnosu na prethodne izmjene i dopune proračuna
smanjuju se za 1.729.518 kuna najvećim djelom zbog toga što dvije investicije nisu ove godine dokraja
izvršene te se prenose u narednu godinu. To je izvedba kanalizacije u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici i
Izrada projektne dokumentacije za lovačku remizu. Ukupni iznos obiju investicija bilo je potrebno uvrstiti
u proračun kako bi se mogao provesti postupak javne nabave odnosno kako bi se poštivao zakonski
redoslijed radnji nužan za početak realizacije navedenih projekata. Načelnik Vladimir Domjanić ukazuje
na pogrešku koja se potkrala u ovom prijedlogu izmjena i dopuna proračuna u stavci Kapitalne pomoći
iz županijskog proračuna u iznosu od 200.000 kuna koja treba biti izuzeta iz rebalansa. Što se tiče duga
za parcelu u Zoni, Zajedničkoj strojobravarskoj radioni Hatlak danas je trebala biti puštena zadužnica na
naplatu ali je dio duga danas plaćen, a ostatak duga obećali su platiti u narednom periodu. Ističe da će
svi izvorni prihodi planirani rebalansom biti ostvareni, a svi računi podmireni te da ni jedna stavka
proračuna nije „napuhana“ kao što je bilo riječi na prethodnoj sjednici. Vijećnik Dejan Horvat predlaže
da se stavka „Dotacija DVD Palovec-uređenje vježbališta“ na stranici 13 prijedloga ovih izmjena i
dopuna proračuna premjesti s konta Športske udruge na konto Sigurnost i zaštita. Predsjednik
Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje na glasovanje ovaj prijedlog izmjena i dopuna proračuna uz
navedene izmjene.
Prijedlog 2.izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Ad 3. Prijedlog 2.Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2012.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je sukladno donesenim izmjenama i dopunama proračuna, a
temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu potrebno je uskladiti stavke Programa održavanja
komunalne infrastrukture. Ovim izmjenama i dopunama Programa određuje se održavanje komunalne
infrastrukture u iznosu od 530.000 kuna od čega na čišćenje javnih površina otpada 26.156 kuna, na
održavanje javnih površina 169.000 kuna, na održavanje groblja 190.258 kuna te na javnu rasvjetu
144.574 kuna.
Prijedlog 2.Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2012.godinu jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.4. Prijedlog 2.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica u 2012.godini
Pročelnik Franjo Janković ističe da je s donesenim izmjenama i dopunama proračuna potrebno uskladiti
stavke Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture. Izgradnja objekata komunalne
infrastrukture obuhvaćena ovim programom odnosi se na javne površine u iznosu 50.275 kuna te na
građenje nerazvrstanih cesta u iznosu 163.583 kune odnosno ukupno 213.858 kuna.
Prijedlog 2.Izmjena programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica
u 2012.godini jednoglasno je prihvaćen.
Ad.5.Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Mala
Subotica u 2012.godini
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se na osnovu donesenih izmjena i dopuna proračuna trebaju
korigirati i stavke Plana gradnje komunalnih vodnih građevina. Izmjenama i dopunama navedenog
plana planiraju se sredstva u iznosu od 714.345 kuna od čega za Izgradnju razdjelnog sustava
kanalizacije u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici planira se iznos od 706.783 kune te za Izradu projektne
dokumentacije oborinske kanalizacije u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici iznos od 7.562 kune.
Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Mala Subotica u
2012.godini jednoglasno je prihvaćen.
Ad.6. Prijedlog Plana razvojnih programa investicija i kapitalnih donacija za razdoblje 2013.2015.godine
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je sukladno Zakonu o proračunu potrebno donijeti Plan
razvojnih programa investicija i kapitalnih donacija za period od naredne tri godine koji je podložan
promjenama. Stavke ovog plana za 2013.godinu izvučene su iz proračuna za tu godinu. Predsjednik
Općinskog vijeća Vladimir Mihalic pita je li ovaj plan usklađen s Planom investicija Međimurskih voda i
ŽUC-a na što načelnik Vladimir Domjanić odgovara da su investicije za 2013.godinu Plana uvrštene u
Plan navedenih institucija, a za naredne godine iskazane su potrebe za istim, a hoće li biti realizirane to
će vrijeme pokazati.
Prijedlog Plana razvojnih programa investicija i kapitalnih donacija za razdoblje 2013.2015.godine jednoglasno je prihvaćen.
Ad.7. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u Općini Mala Subotica za 2013.godinu
Ovim programom određuje se izgradnja razdjelnog sustava odvodnje Držimurec-Strelec, I.faza u iznosu
od 10 mil.kuna, iznosi pročelnik Franjo Janković. Početak realizacije ove investicije planira se za
proljeće naredne godine.
Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanju otpadnih voda u općini Mala Subotica za 2013.godinu jednoglasno je
prihvaćen.
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Ad.8. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Mala Subotica za
2013.godinu
Ovim planom planira se izgradnja razdjelnog sustava kanalizacije I.faza u Ulici A.Stepinca u Maloj
Subotici u iznosu od 1.193.217 kuna što je iznos nerealiziranog dijela te investicije u ovoj godini,
pojašnjava pročelnik Franjo Janković.
Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Mala Subotica za 2013.godinu
jednoglasno je prihvaćen.

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic i načelnik Vladimir Domjanić svim nazočnima
upućuju lijepe želje u novoj 2013.godini.

Dovršeno u 19,30 sati.
Zapisnik sastavila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Vladimir Mihalic,dipl.ing.

