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ZAPISNIK
s 2. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA
održane dana 16.srpnja 2013. godine u 19,00 sati u prostorijama
Općinskog vijeća, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Valentin Šipuš, Biljana Bedić, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat,
Željko Jančec, Mladen Križaić, Ivana Mikac-Dodlek, Miran Pintarić, Jadranka Sermek,
Josip Šegović
IZOČNI VIJEĆNICI:
Ivan Marčec, Vladimir Mihalic
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Denis Hajdarović, predsjednik Savjeta mladih
Željka Drljić, predstavnica javnih medija
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i iskazuje želju za
dobrom suradnjom. Zahvaljuje vijećnicima koji su svojim prisustvom uveličali svečanosti
povodom obilježavanja 20 godina Općine te dodaje da narednih godina prilikom
obilježavanja Dana Općine očekuje odaziv svih vijećnika, i na svečanu sjednicu i na
nedjeljni mimohod, što smatra da je obveza vijećnika Općinskog vijeća. Prepušta riječ
načelniku Vladimiru Domjaniću da podnese izvješće o događanjima u Općini.
Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i zahvaljuje svima koji su na
bilo koji način upriličili proslavu 20.obljetnice Općine. Što se tiče tekućih investicija,
kanalizacija u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici trebala je već biti gotova. Djelomično je
na kašnjenje utjecalo loše vrijeme početkom godine, djelomično visoke podzemne vode
prilikom izvedbe kanalizacije kod raskrižja Dravske ulice i Ulice A.Stepinca, dok je bitno
utjecala činjenica da je izvođač poslao premali broj radnika i mehanizacije što je primjer
nedostatka javne nabave jer najpovoljniji izvođač ne mora biti i najbolji. Očekujemo
završetak radova do kraja ljeta.
Radovi na nadstrešnici kod mrtvačnice u Palovcu također malo kasne jer izvođači nemaju
adekvatne oplate ali nadamo se da to neće znatno usporiti radove.
U periodu do formiranja novog saziva Općinskog vijeća odobrena su sredstva od strane
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 200.000 kuna za adaptaciju
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Društvenog doma Držimurec-Strelec. Vrijednost projekta je 300.000 kuna, provedena je
javna nabava, pristigle su dvije ponude, odabran je povoljniji izvođač, tvrtka Kontura
d.o.o. iz Varaždina, s kojom će se u narednom periodu sklopiti ugovor.
Održana su dva sastanka s predstavnicima ŽUC-a. Projekt izvedbe pješačke staze u Ulici
A.Stepinca je pred završetkom dok je povlačenje završnog sloja asfalta na cesti u toj ulici
dogovoreno za proljeće iduće godine. Također, za sljedeću godinu planira se izvedba
proširenja mosta u Ulici B.Radića u Maloj Subotici.
Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za projekt «Stvaranje preduvjeta za razvoj
posebnih oblika turizma (lovački) u Međimurskoj županiji» u vrijednosti 177.500 kuna
koju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancira s iznosom od 151.000
kuna.
Uz pomoć komunalnog radnika i radnika na javnim radovima uređuju se groblja i javne
površine. Orezane su živice na grobljima koje sada ne izgledaju najljepše ali će kroz
nekoliko mjeseci malo porasti i biti će ljepše. Sada se održava duplo više javnih površina
u odnosu na površine koje su održavali koncesionari.
Za vrijeme vikenda kada se održavala proslava Dana Općine dogodila su se dva požara u
Držimurcu. Oba su podmetnuta i u oba slučaja izgorio je štagalj. Policija je dobro odradila
posao uz pomoć informacija od strane očevidaca te uhitila počinitelje. Jedan od
počinitelja je pripadnik romske nacionalne manjine i kazneno djelo počinio je iz osvete.
Obzirom da Romi konstantno narušavaju kvalitetu življenja mještana Držimurca i Strelca,
održana su dva sastanka s čelnicima PP Čakovec i PP Prelog te su dogovorene određene
mjere koje će se poduzimati u narednom periodu.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:






Vijećnik Josip Šegović pita može li vijećnik koji još nije dao svečanu
prisegu postaviti pitanje na što predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad
potvrdno odgovara.
Vijećnik Miran Pintarić postavlja 2 pitanja, 1.- zna li se podatak o visini
iznosa koncesije za eksploataciju šljunka tvrtke Pavlic-asfalt-beton d.o.o. iz
Goričana sa šljunčare u Držimurcu, 2.- je li izvršen nadzor nad izvršenim
radovima na proširenju ceste u donjem dijelu naselja Palovec, na pravcu
prema naselju Strelec, jer bankine nisu uređene i mogu li ih radnici na
javnim radovima urediti. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da nema
saznanja o iznosu navedene koncesije iako je u više navrata pokušao dobiti
taj podatak. Rečeno mu je da Država dio uplaćene naknade za koncesiju
ostavlja sebi, a ostalo raspoređuje Županiji i Općini te da nije dužna dati
podatak o iznosu koncesije. Ove godine, na općinskom žiro računu
evidentirana je uplata naknade za eksploataciju šljunka sa šljunčare u
Držimurcu u iznosu od cca 50.000 kuna. Ne zna se koliki je to dio od
ukupne koncesije niti pak o kojim količinama šljunka se radi. Što se tiče
proširenja ceste u naselju Palovec, Općina je dala primjedbu na bankine i u
ŽUC-u je obećano da će izvođač radova, tvrtka Pavlic-asfalt-beton d.o.o.,
to sanirati, što je njegova dužnost, ali nije. Nadamo se da ipak hoće, kao
što je u središtu naselja Držimurec nakon 9 mjeseci ipak sanirala loše
izvedenu odvodnju oborinskih voda. Vijećnik Miran Pintarić apelira da se
ipak nekako pokuša doznati omjer podjele uplaćene navedene koncesije te
da se izvrši pritisak prema ŽUC-u kako bi se što prije izvršila sanacija
navedenih bankina.
Vijećnik Mladen Križaić predlaže da se radi lakšeg snalaženja novih
vijećnika u materijale za sljedeću sjednicu priloži proračun i izvršenje
proračuna.
Vijećnik Josip Šegović pita zna li se razlog nedolaska župana i njegovih
zamjenika na svečanu sjednicu te planira li se odstraniti hrpa panjeva u
podnožju groblja Palovec koje je trebala odstraniti tvrtka koja je rušila
nasade borova i apelira da se groblje ogradi. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da su župan i njegovi zamjenici ispričali svoj nedolazak na
svečanu sjednicu zbog objektivnih razloga jer se taj dan, u 19 sati, u
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Muzeju Međimurja Čakovec održavalo svečano otvorenje izložbe
mađarskog slikara kao poklon Republike Mađarske našoj zemlji i
Međimurskoj županiji povodom ulaska u EU kojoj je između ostalih
prisustvovao i potpredsjednik Vlade Republike Mađarske pa su županijski
čelnici dogovorili da će župan sa zamjenicom biti na svečanosti u Muzeju, a
zamjenika župana ići će na svečanu sjednicu u Preseku dok će kod nas biti
predsjednik Županijske Skupštine. Što se tiče panjeva na groblju Palovec,
tvrtka koja je izvršila rušenje nasada borova izvršila je svoje obveze samo
je njezin vlasnik napomenuo da u slučaju kupnje novog stroja koji će moći
drobiti drvene dijelove pomiješane sa zemljom, da će onda oni i te panjeve
moći iskoristiti. No, do kupnje tog stroja nije došlo pa se ta hrpa planira
spaliti uz nadzor vatrogasaca. Groblje se planira ograditi sadnjom nasada
koju će izvršiti radnici na javnim radovima.
Vijećnik Valentin Šipuš pita koji je status općinske web stranice jer vidi da
je ovih dana malo toga objavljeno. Zamjenik načelnika Dragutin Branilović
odgovara da je web stranicu izradila i punila tvrtka eMedjimurje.hr, do
isteka ugovora o održavanju. Obzirom da je to bilo u vrijeme izbora nove
općinske vlasti nije se išlo u obnavljanje ugovora. Planira se generalno
izmijeniti web stranica odnosno izvršiti njena modernizacija i tehnički
sasvim pojednostavniti njezino punjenje.
Vijećnik Josip Horvat ima dvije primjedbe. Smatra da je učinjeni propust
što u dokumentarnom filmu koji je prikazan na svečanoj sjednici nisu
spomenuti svi podaci vezani uz sve sazive Općinskih vijeća od postojanja
Općine do danas, a neki su i netočni te smatra da je bilo potrebno na
svečanu sjednicu pozvati sve vijećnike svih saziva Općinskih vijeća.
Također, predlaže da ubuduće na domjenku nakon svečane sjednice svi, i
gosti i ostali prisutni, budu posluženi istom vrstom hrane.
Vijećnica Vesna Halić pita kako to da je uoči Dana Općine tvrtka Ambijenti
d.o.o. uređivala nasade kod Općine, a ne radnici na javnim radovima te
kakva je specifikacija tih radova. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da
radnici na javnim radovima nisu dovoljno stručni za tu vrstu bilja i nasada.
Ipak se tu radi o središtu Općine gdje nije mjesto za učenje oblikovanja
različitih nasada. Troškove uređenja nasada, u jednakom omjeru, snose
Općina, vlasnik objekta u kojem se nalazi trgovina METSS i kineski dućan
te tvrtka Sistem MEP d.o.o. jer se uređuju nasadi ispred banke, trgovine
METSS, restorana FORTUNA, Općine i Doma kulture Mala Subotica.
Vijećnik Željko Jančec informira nazočne da je početkom mjeseca lipnja,
tijekom tri dana, Općina gostovala u Općini Starše u Sloveniji u okviru
suradnje projekta prekogranične suradnje. Jedan dan gostovali su
predstavnici Općine, drugi dan predstavnici mladih Općine i treći dan
predstavnici umirovljenika Općine. Čelnici Općine Starše i predstavnici
organizatora pohvalili su naše predstavljanje i pozvali ostale sudionike iz
okolnih zemalja da se ugledaju u nas. Kao pečat uspješnoj prijateljskoj
suradnji uoči svečane sjednice postavljen je „kozolec“ kod župne crkve,
poklon KUD „Franc Ilec“ Loka Rošnja iz Općine Starše, a na kraju kulturnog
programa svečane sjednice ispred Doma kulture Mala Subotica posađeno
je „drvo prijateljstva“, poklon Općine Starše u znak ulaska Hrvatske u EU i
prijateljske suradnje dviju općina.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno
12 vijećnika te da postoji kvorum. Iznosi da su vijećnici Ivan Marčec i Vladimir Mihalic
ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Dodaje da su vijećnicima prije sjednice podijeljeni
ispravci materijala za točku 5. i 6. te dodatni materijali za točku 7. predloženog dnevnog
reda prethodno dostavljenog u materijalima. Otvara 2.sjednicu Općinskog vijeća i daje
sljedeći DNEVNI RED na prihvaćanje:
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1.
2.
3.
4.
5.

Svečana prisega članova općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća
Izmjene i dopune Statuta Općine Mala Subotica
Sporazum o podjeli imovine između Općine Mala Subotica i Grada Čakovca
Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugih radnih prava načelnika i
zamjenika načelnika Općine Mala Subotica
6. Donošenje Odluke o naknadi za rad predsjednice Općinskog vijeća Općine
Mala Subotica
7. Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
8. Imenovanje članova Uprave groblja Podbrest-Sveti Križ
9. Imenovanje Stožera zaštite i spašavanja Općine Mala Subotica
10. Donošenje Odluke o izboru :
a) Komisije za Statut i Poslovnik
b) Odbora za proračun i financije
c) Odbora za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
d) Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provedbu natječaja
e) Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda
f) Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
g) Socijalnog vijeća
h) Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam
i) Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
11. Plan davanja koncesija u 2014.godini
12. Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesije za razdoblje od
2014-2016.godine.
13. Prijedlog o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
14. Imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije skupljanja, odvoza
i odlaganja komunalnog otpada
15. Imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije prijevoza pokojnika na
području Općine Mala Subotica
16. Imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije obavljanja
dimnjačarskih poslova na području Općine Mala Subotica
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Pismenu i usmenu svečanu prisegu daje član Općinskog vijeća Miran Pintarić s
kandidacijske liste stranke HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA. Pismena prisega
sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad 2. Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća
Vijećnik Mladen Križaić u ime koalicije stranaka HDZ, HSS i HRVATSKI LABURISTISTRANKA RADA predlaže vijećnika Mirana Pintarića za 2.potpredsjednika Općinskog
vijeća. Navedeni prijedlog vijećnici su jednoglasno prihvatili.
Ad 3. Izmjene i dopune Statuta Općine Mala Subotica
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad ističe da obzirom na izdvajanje naselja
Štefanec iz sastava Općine potrebno je izvršiti određene izmjene i dopune Statuta kao
što je predloženo u materijalima.
Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica jednoglasno je
prihvaćen.
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Ad.4. Sporazum o podjeli imovine između Općine Mala Subotica i Grada Čakovca
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je ovakav Sporazum konačan ishod više sastanaka i
razgovora sa čelnicima Grada Čakovca u namjeri da se sve temeljito razradi i isključi
svaka mogućnost „repova“. Sporazumom se utvrđuju granice, podjela imovine,
preuzimanje prava, obveza i potraživanja te promjene iznosa poslovnog udjela nad
društvima u kojima je član društva Grad Čakovec i Općina prema broju stanovnika. Ovaj
Sporazum Gradsko vijeće Grada Čakovca prihvatilo je na svojoj sjednici sredinom lipnja.
Vijećnik Miran Pintarić smatra da je članak 7. Sporazuma nedorečen jer se može
zaključiti da će žitelji Općine participirati za groblje Mala Subotica-Štefanec u nešto
većem iznosu od žitelja Štefanca koji će plaćati samo grobnu naknadu pa bi bilo bolje da
se taj članak dopuni. Načelnik Vladimir Domjanić i pročelnik Franjo Janković pojašnjavaju
da će žitelji Štefanca plaćati grobnu naknadu iz koje se financira održavanje groblja, a
investicije će se raditi u dogovoru s Gradom Čakovcem. Vijećnica Jadranka Sermek
dodaje da žitelji Svetog Križa godinama imaju tako riješeno pitanje investicija na groblju
u Podbrestu koje participiraju prema broju grobnih mjesta na tom groblju, a uz to
redovno plaćaju grobnu naknadu. Nakon dileme vijećnika gdje je zapravo granica Općine
i naselja Štefanec, predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad detaljno je pojasnila
granicu. Vijećnici Josip Horvat i Josip Šegović predlažu da se u Sporazum navede da
Grad Čakovec nema pravo na naknadna financijska potraživanja. Nakon kraće rasprave
vijećnika predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje Sporazum uz dopunu sa
člankom 13. koji glasi: „Potpisivanjem ovog Sporazuma riješena su sva potraživanja i
obveze između Grada Čakovca i Općine Mala Subotica vezano uz naselje Štefanec.“ na
prihvaćanje.
Vijećnici su s 9 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA (J.Horvat, M.Pintarić, J.Šegović)
donijeli Odluku o prihvaćanju Sporazuma o podjeli imovine između Općine Mala
Subotica i Grada Čakovca uz navedenu dopunu Sporazuma sa člankom 13..
Ad.5. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugih radnih prava
načelnika i zamjenika načelnika Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovom odlukom određuje način utvrđivanja
plaće i drugih radnih prava načelnika i zamjenika načelnika koji svoju dužnost obavljaju
profesionalno ili volonterski. Načelnik Vladimir Domjanić i njegov zamjenik Dragutin
Branilović donijeli su odluke da će svoje dužnosti obavljati volonterski. Prema Zakonu,
plaću načelnika i zamjenika načelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno čini
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu
godinu radnog staža, ukupno najviše za 20%. Također prema Zakonu, načelnik koji
obavlja dužnost volonterski ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini 50%
umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za profesionalno obavljanje dužnosti
načelnika i osnovice za obračun plaća odnosno zamjenik načelnika koji obavlja dužnost
volonterski ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini 24% umnoška koeficijenta za
obračun plaće utvrđenog za profesionalno obavljanje dužnosti zamjenika načelnika i
osnovice za obračun plaće. Osnovica za obračun plaće utvrđuje se u visini osnovice za
obračun plaće državnih dužnosnika, sukladno propisima kojima se uređuju prava i obveze
državnih dužnosnika. Ovom odlukom predlaže se koeficijent za obračun plaće načelnika
3,71, a koeficijent za obračun plaće zamjenika načelnika 0,89. Nakon primjedbe vijećnika
Josipa Horvata i Josipa Šegovića da je krajnje neozbiljno što su netom prije sjednice
podijeljeni izmijenjeni materijali za ovu točku s izmijenjenim koeficijentima za obračun
plaće, načelnika Vladimir Domjanić i pročelnik Franjo Janković pojašnjavaju da se radilo o
potrebi usklađenja novih zakonskih propisa na koje su mjerodavni ukazali pa je došlo do
potrebnih izmjena koeficijenata. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da ne planira
mijenjati svoj status načelnika volontera tijekom svog mandata.
Prijedlog Odluke o načinu utvrđivanja plaća i drugih radnih prava načelnika i
zamjenika načelnika Općine Mala Subotica prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 5
PROTIV (V.Halić, J.Horvat, M.Križaić, M.Pintarić, J.Šegović).
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Ad.6. Donošenje Odluke o naknadi za rad predsjednice Općinskog vijeća Općine
Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da obzirom na predstojeće poslove u našoj općini oko
legalizacije naselja Piškorovec, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa svih općinskih
objekata, nerazvrstanih cesta i sl. koje će obavljati predsjednica Općinskog vijeća Danica
Glad, predlaže se naknada za njezin rad u iznosu od 1.200 kuna mjesečno. Oporbeni
vijećnici smatraju da je Odluka nepotpuna jer u njoj nije navedeno o kakvom radu
predsjednice Općinskog vijeća se radi dok su u općinskim aktima jasno određene
dužnosti predsjednika Općinskog vijeća te smatraju da bi Odluku trebalo promijeniti.
Prijedlog Odluke o naknadi za rad predsjednice Općinskog vijeća Općine Mala
Subotica prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 5 PROTIV (V.Halić, J.Horvat, M.Križaić,
M.Pintarić, J.Šegović).
Ad.7. Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
Pročelnik Franjo Janković ističe da je do ovih izmjena i dopuna Odluke došlo zbog
izmjena i dopuna Zakona o vodama i u skladu s tim neki članci Odluke o priključenju na
komunalne vodne građevine donesene na 18.sjednici Općinskog vijeća, brišu se ili
mijenjaju. Vijećnik Josip Šegović daje primjedbu na materijale, smatra da je bilo
potrebno uz prijedlog Odluke i dopis Međimurskih voda priložiti i staru odluku koja je
podijeljena tek prije sjednice.
Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine jednoglasno je prihvaćen.

Ad.8.

Imenovanje članova Uprave groblja Podbrest-Sveti Križ

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pojašnjava da je potrebno imenovati članove
Uprave groblja Podbrest-Sveti Križ obzirom da mještani Svetog Križa za ukop pokojnika
koriste groblje u naselju Podbrest. Predlaže da članovi budu Jadranka Sermek i Mladen
Kodba, oboje iz Svetog Križa. Vijećnik Mladen Križaić, u ime oporbe, predlaže jednog
člana Uprave groblja Podbrest-Sveti Križ, Stjepana Pokrivača iz Svetog Križa. Vijećnici
glasuju za dva prijedloga, 1.prijedlog-članovi: Jadranka Sermek i Mladen Kodba,
prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 5 PROTIV, 2.prijedlog-članovi: Jadranka Sermek i Stjepan
Pokrivač, nije prihvaćen sa 7 glasova PROTIV i 5 ZA.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad konstatira da sa 7 glasova ZA i 5
PROTIV (V.Halić, J.Horvat, M.Križaić, M.Pintarić, J.Šegović) Jadranka Sermek i
Mladen Kodba, oboje iz Svetog Križa, imenovani su za članove Uprave groblja
Podbrest-Sveti Križ.
Ad.9. Imenovanje Stožera zaštite i spašavanja Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju i
Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju snaga zaštite i spašavanja potrebno je imenovati
članove Stožera zaštite i spašavanja za našu općinu. Stožer zaštite i spašavanja je
stručno, operativno i koordinirano tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije
zaštite i spašavanja. Predlažu se članovi: Dragutin Branilović, zamjenik načelnikazapovjednik Stožera, Ivan Marčec-predstavnik DVD-a, Vladimir Pintar-PU Međimurska,
Franjo Janković-pročelnik JUO, Ružica Švenda-medicinska sestra, Siniša Hrgović
dr.vet.med i Mladen Braniša-komunalni redar. Navedeni prijedlog jednoglasno je
prihvaćen.
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Ad.10. Donošenje Odluke o izboru:
a) Komisije za Statut i Poslovnik
Predlažu se članovi:
1. Jadranka Sermek, predsjednica
2. Dragutin Domjanić, član
3. Miran Pintarić, član.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
b) Odbora za proračun i financije
Predlažu se članovi:
1. Danica Glad, predsjednica
2. Ivana Mikac-Dodlek, članica
3. Mladen Križaić, član.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
c)

Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Predlažu se članovi:
1. Josip Šegović, predsjednik
2. Valentino Škvorc, član
3. Danica Glad, članica.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.

d) Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provedbu natječaja
Predlažu se članovi:
1. Valentin Šipuš, predsjednik
2. Vesna Krčmar, članica
3. Josip Šegović, član.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
e) Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Predlažu se članovi:
1. Dejan Horvat, predsjednik
2. Božidar Puklek, član
3. Josip Horvat, član.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
f) Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
Predlažu se članovi:
1. Ljiljana Šipuš, predsjednica
2. Željko Jančec, član
3. Vesna Halić, članica
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
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g) Socijalnog vijeća
Predlažu se članovi:
1. Vesna Halić, predsjednica
2. Dodlek Ivan, član
3. Nevenka Rojko, članica.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
h) Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam
Predlažu se članovi:
1. Mladen Lacković, predsjednik
2. Vladimir Goričanec, član
3. Mladen Križaić, član.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
i) Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Predlažu se članovi:
1. Zorica Leich, predsjednica
2. Biljana Bedić, članica
3. Simona Janković, članica.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.

Vijećnik Valentin Šipuš zbog poslovnih obveza napušta sjednicu.
Ad.11. Plan davanja koncesija u 2014.godini
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da krajem ove godine istječu tri ugovora o
koncesiji, a jedan početkom sljedeće godine. Ovim planom u sljedećoj godini planira se
davanje 4 koncesija: koncesija za prijevoz pokojnika, koncesija za dimnjačarske poslove,
koncesija za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada te koncesija za
zbrinjavanje otpadnih fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama. Koncesije će se
davati na rok od 5 godina, a ne kao do sada na 4 godine, kako ne bi opet isticale u
izbornoj godini. Početna godišnja naknada za koncesiju planira se u iznosima kao i do
sada.
Prijedlog Plana davanja koncesija u 2014.godini jednoglasno je prihvaćen.
Ad.12. Trogodišnji (srednjoročni) plan davanja koncesija za razdoblje od 2014.2016.godine
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da temeljem novog Zakona o koncesijama, uz Plan
davanja koncesija iz prethodne točke, potrebno je donijeti srednjoročni plan davanja
koncesija. Ovim planom u 2014.godini planiraju se dati 4 koncesije, navedene u
prethodnoj točci, dok u 2015. i 2016.godini ne planira se dati ni jedna koncesija.
Prijedlog Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija za razdoblje od
2014.-2016.godine jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.13. Prijedlog o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pojašnjava da temeljem dopisa iz Upravnog
odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, priloženog u
materijalima, potrebno je donijeti prijedlog o imenovanju suca porotnika Županijskog
suda u Varaždinu. Predlaže se Ana Milijančić iz Male Subotice koja je i do sada obnašala
tu dužnost. Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Ad.14. Imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije sakupljanja,
odvoza i odlaganja komunalnog otpada
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje prijedlog članova stručnog povjerenstva
za dodjelu koncesije sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada:
1. Franjo Janković, pročelnik JUO
2. Valentin Šipuš
3. Josip Šegović.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Ad.15. Imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije prijevoza
pokojnika na području Općine Mala Subotica
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje prijedlog članova stručnog povjerenstva
za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika:
1. Franjo Janković, pročelnik JUO
2. Valentin Šipuš
3. Josip Horvat.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Ad.16. Imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije obavljanja
dimnjačarskih poslova na području Općine Mala Subotica
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje prijedlog članova stručnog povjerenstva
za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova:
1. Franjo Janković, pročelnik JUO
2. Valentin Šipuš
3. Miran Pintarić.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Sjednica je završena u 21,20 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Danica Glad

