ZAPISNIK
s 38. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 26.3.2013. godine
u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Zlatko Dominić, Dejan Horvat, Đurđa Horvat, Vladimir Horvat, Đurđica
Jančec, Mladen Kodba, Vesna Krčmar, Matija Novak, Ivan Oršoš, Jadranka Sermek, Valentin Šipuš
IZOČNI VIJEĆNICI:
Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic pozdravlja sve nazočne te prepušta riječ načelniku
Vladimiru Domjaniću da podnese izvješće o događanjima u Općini od prethodne sjednice.
Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne te iznosi da je u materijalima za sjednicu
priloženo Rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru kojim se isti oglašava nenadležnim za rješavanje
spora između Općine Orehovica i naše općine te da se tužba Općine Orehovica odbacuje. Tužitelj ima
pravo žalbe Vrhovnom trgovačkom sudu RH.
Ovih se dana putem medija moglo čuti ili pročitati da se naselje Štefanec izdvojilo iz sastava naše
općine i pripojilo Gradu Čakovcu. Vidi se da mediji ne poznaju dobro ovu problematiku. Naime, prijedlog
izdvajanja naselja Štefanec iz sastava naše općine i pripajanje Gradu Čakovcu bio je na dnevnom redu
saborske sjednice i prošao je prvo čitanje, no sada slijede primjedbe, prijedlozi i mišljenja koja se
upućuju predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o
područjima županija, gradova i općina u RH, što još ide na Vladu pa na drugo čitanje u Sabor. Kada god
ta procedura završi, mještani naselja Štefanec na predstojećim lokalnim izborima glasovat će u našoj
općini.
Potpisan je ugovor s izvođačem radova na izgradnji nadstrešnice i uređenju vanjskog prostora
mrtvačnice Palovec, Zidarstvom Žulić iz Palovca.
Nakon duže zimske stanke, nastavili su se radovi na izvođenju kanalizacije u Ulici A.Stepinca u Maloj
Subotici uz kraći prekid zbog neočekivanog snijega.
Prijavljene projekte Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za poboljšanje ruralne infrastrukture,
zbog obima posla, nadležno povjerenstvo još nije pregledalo ali očekuje se da će neki od projekata biti
odobren.
Prošli tjedan istom je Ministarstvu na natječaj za financiranje projektne dokumentacije prijavljen projekt
Društveni dom Piškorovec. Prvobitno se za isti planirao prijaviti Društveno-sportski centar Piškorovec,
no kako je naknadno utvrđeno da je tamo dio zemljišta koji je predviđen za sportske sadržaje još uvijek
u privatnom vlasništvu, prijavljen je Društveni dom Piškorovec na lokaciji koja je u vlasništvu Općine. Iz
REDEA-e, gdje je projekt zadovoljio sve kriterije, isti je upućen u daljnju proceduru županijskom
povjerenstvu, a zatim povjerenstvu Ministarstva. Kroz mjesec do dva trebali bi se znati rezultati.
Ove subote održana je Skupština DVD Mala Subotica na kojoj je prihvaćen prijedlog o prijenosu
vlasništva zemljišta u središtu naselja Mala Subotica na kojem se nalazi skladište, Općini. Uslijediti će
potpisivanje ugovora.
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Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic otvara AKTUALNI SAT:




Vijećnica Đurđa Horvat pita postoje li neka saznanja o razlogu višednevnog prekida
telefonskih i internet veza koji se dogodio prošli vikend u Ulici A.Stepinca u Maloj
Subotici jer se nagađa da je do toga došlo zbog presijecanja vodova tijekom izvođenja
radova na kanalizaciji u istoj ulici. Ako je tome tako, smatra da bi izvođačima radova
trebalo skrenuti pažnju, ako se opet dogodi prekid vodova, da to traje što je kraće
moguće. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da nema nikakva saznanja o
navedenom prekidu ali da će se informirati i po potrebi djelovati.
Vijećnik Valentin Šipuš, radi informiranja ostalih vijećnika, ističe da unatrag tri godine iz
Državnog ureda za reviziju u Zagrebu, svako malo, nezavisnim vijećnicima, među
kojima je i on, dolaze dopisi kojima se od njih traži dostavljanje financijskog izvješća,
planova rada, izvješća o donacijama, informacija o otvorenom posebnom računu za
redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti, o web stranici i sl., sve prema
Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koji je donesen
2011.godine. Iako im je uputio nekoliko dopisa kojima se odriče redovne godišnje
naknade iz općinskog proračuna koja ga pripada kao nezavisnog vijećnika te da nije
nikad primio nikakvu donaciju, oni uporno traže otvaranje žiro računa na koji će se
uplaćivati redovna godišnja naknada, za čije otvaranje je uvjet da je nezavisni član
upisan u registar neprofitnih organizacija, a on dalje raspolaže tim sredstvima. Svi ti
postupci Državnog ureda za reviziju demotiviraju nezavisne vijećnike za ponovno
kandidiranje odnosno kao da ih se prisiljava da odustanu od daljnjeg bavljenja tim
poslom. Također ukazuje na izvedbu šljunčanog puta prema šumi uz Trnavu u Maloj
Subotici, od strane Hrvatskih šuma. Naime, navožen je debeli sloj šljunka i nastale su
površine različitih visina što ne bi bilo dobro da tako ostane radi kasnijeg održavanja te
apelira da se taj put dovede u red.

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 13 vijećnika
te da postoji kvorum. Iznosi da je vijećnik Josip Šegović ispričao svoj nedolazak na sjednicu te otvara
38.sjednicu Općinskog vijeća. Daje sljedeći DNEVNI RED na prihvaćanje:
1.Usvajanje zapisnika sa 37.sjednice Općinskog vijeća
2.Prijedlog izvršenja proračunana do 31.12.2012.
3.Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan 31.12.2012.
4. Prijedlog Odluke o rasporedu viška iz proračuna 2012.godine
5.Donošenje Odluke o prihvaćanju završnog računa Dječjeg vrtića « Potočnica «
Mala Subotica za 2012.godinu.
6.Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
7.Prijedlog pisma namjere Međimurskih voda “Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih
voda aglomeracije Čakovec“
8.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2012.godini
9.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2012.godini
10.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih udruga
za 2012.godinu
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11.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama za kulturu u 2012.godini
12.Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima prema socijalnom
programu Općine Mala Subotica za 2012.godinu
13.Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u
Općini Mala Subotica za 2012.godinu
14.Prijedlog Programa Javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica u
2013.godini
15.Prijedlog Javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u 2013.godini
16.Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2012.godinu
17.Donošenje Odluke o potvrđivanju planova rada DVD-a za 2013.godinu.
18.Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesije za prijevoz pokojnika na području
Općine Mala Subotica
19.Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada na području Općine Mala Subotica na području Općine
Mala Subotica
20.Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Mala Subotica
21.Prijedlog Odluke o imenovanju kandidata za člana Nadzornog odbora Međimurje-plin,
Čakovec
22.Zahtjev Križaić Mirka za otkup građevinskog zemljišta u k.o. Štefanec (Ulica Matije Gupca)
23.Zamolba koordinacije udruga iz Domovinskog rata Međimurske županije o oslobađanju
hrvatskih branitelja, invalida domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih i nestalih
hrvatskih branitelja o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa kod legalizacije
nelegalno izgrađenih stambenih i gospodarskih objekata
24.Zamolba „ N.K. DINAMO-Palovec“ za jednokratnu financijsku pomoć
25.Prijedlog ponude za kupnju traktorske kosilice MA -TRA 103
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje zapisnika s 37. sjednice Općinskog vijeća
Na Zapisnik s 37.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
Ad 2. Prijedlog izvršenja proračuna do 31.12.2012.
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi kako su, nakon rebalansa proračuna, ukupni prihodi u 2012.godini
planirani u iznosu od 6.005.644,35 kuna dok je izvršenje ukupnih prihoda na dan 31.12.2012.godine
iznosilo 6.142.749,83 kune. Nakon što se odbije manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od
75.078,68 kuna, ukupni prihodi u 2012.godini iznosili su 6.067.671,15 kuna. Ukupni rashodi za prošlu
godinu iznosili su 5.802.306,65 kuna. Višak iz proračuna za 2012.godinu iznosio je 265.364,50 kuna, a
rasporediti će se jednom od narednih točaka.Vijećnica Đurđa Horvat iznosi primjedbu jer u Izvršenju
proračuna nisu navedene stavke prvobitnog proračuna, donesenog prije prvog rebalansa, krajem
2011.godine, kako bi se lakše usporedile planirane i ostvarene stavke proračuna.
Prijedlog izvršenja proračuna do 31.12.2012. prihvaćen je s 9 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA (Zlatko
Dominić, Đurđa Horvat, Đurđica Jančec, Ivan Oršoš).
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Ad 3. Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan 31.12.2012.
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da su ukupne nepodmirene obveze Općine na dan
31.12.2012.godine iznosile 1.268.800,61 kunu od čega samo tečajne razlike po kreditu za športsku
dvoranu, koji će trajati još dvije godine, iznose 279.615,16 kuna. Sredstva iz obveze prema Hrvatskim
vodama samo su prolazna na našem računu i početkom ove godine proslijeđena su na njihov račun.
Stavka odgođenog plaćanja rashoda predstavlja sredstva namijenjena za stručno osposobljavanje.
Ukupna potraživanja Općine na dan 31.12.2012.godine iznosila su 3.759.579,44 kune od čega najveću
stavku predstavlja potraživanje za zakup poljoprivrednog zemljišta za 20 godina unaprijed. Poslovanje
Općine u protekloj godini bilo je transparentno i svi računi su podmireni.
Prijedlog Odluke o stanju obveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan 31.12.2012.
jednoglasno je prihvaćen.

Ad.4. Prijedlog Odluke o rasporedu viška iz proračuna 2012.godine
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da se ovom odlukom utvrđuje višak prihoda iz 2012.godine u
ukupnom iznosu od 265.364,50 kuna. Navedeni višak prihoda uvrstiti će se u ovogodišnji proračun i
rebalansom rasporediti.
Prijedlog Odluke o rasporedu viška iz proračuna 2012.godine jednoglasno je prihvaćen.

Ad.5. Donošenje Odluke o prihvaćanju završnog računa Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala
Subotica za 2012.godinu
Predsjednik Općinskog vijeća, ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“, Vladimir
Mihalic pojašnjava stavke prihoda i rashoda završnog računa Dječjeg vrtića. Vijećnica Jadranka Sermek
pohvaljuje materijale za ovu točku te se čudi što u vrijeme kad se svi odriču regresa i božićnica
djelatnicima Dječjeg vrtića je to isplaćeno. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic odgovara da je
to omogućeno zbog povećanih prihoda uslijed 10%-tnog povećanja broja djece u Dječjem vrtiću.
Vijećnica Đurđa Horvat, ujedno i članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“, ističe da ona i dalje
traži da se više novaca troši na prehranu djece u Dječjem vrtiću, a što se tiče božićnica i regresa,
smatra da djelatnice u Dječjem vrtiću imaju premale plaće pa se time to nadoknađuje. Načelnik Vladimir
Domjanić smatra da o prehrani mora raspravljati netko stručan za to područje, a u usporedbi s drugim
dječjim vrtićima plaće u našem i nisu tako male. Obzirom da se u državnim i javnim službama ukidaju
regres i božićnica, trebalo bi o tome raspraviti i u našem vrtiću. Također, plaće djelatnica Dječjeg vrtića
još uvijek nisu usklađene sa Zakonom pa predlaže da se i o tome raspravi na Upravnom vijeću Dječjeg
vrtića što predsjednik Upravnog vijeća Vladimir Mihalic i prihvaća jer je to u interesu osnivača i same
ustanove.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju završnog računa Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za
2012.godinu jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.6. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic iznosi da je Odbor za statut i poslovnik održao sjednicu
te dao ovaj prijedlog Poslovnika koji je usklađen s Izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj
samoupravi te sa Statutom Općine. Bilo je dosta izmjena pa se išlo na novi Poslovnik, a ne na izmjene i
dopune. Pojašnjava bitne izmjene u odnosu na dosadašnji Poslovnik. Načelnik Vladimir Domjanić ima
primjedbu na dio Poslovnika kojim se određuju radna tijela. Smatra da bi, radi lakšeg pronalaženja
članova, a i financijski, bilo bolje da radna tijela imaju minimalan broj članova. Vijećnica Jadranka
Sermek daje amandman da sva radna tijela imaju 3 člana. Navedeni amandman jednoglasno je
prihvaćen. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje na prihvaćanje predloženi Poslovnik uz
usvojeni amandman.
Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.7. Prijedlog pisma namjere Međimurskih voda „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih
voda aglomeracije Čakovec“
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se u ovom pismu namjere govori o suradnji na pripremi i
provedbi projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ koji je u
fazi pripreme za kandidiranje prema fondovima EU. Obzirom da u aglomeraciju Čakovec spada i
naselje Štefanec, predlaže da se u Odluku o prihvaćanju Pisma namjere doda jedan članak koji će
glasiti: “Danom prelaska naselja Štefanec u sastav grada Čakovca prestaju sve obveze Općine Mala
Subotica iz Pisma namjere Međimurskih voda koje je sastavni dio ove odluke.». Vijećnik Valentin Šipuš
ističe da podržava ovaj prijedlog ali će glasovati protiv ove odluke jer se nigdje ne navodi što će biti s
Trnavom, kako će se riješiti njezin problem smrada, mulja i kemijskih tvari, o čemu se govori već dugi
niz godina. Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je u Hrvatskim vodama 2011.godine obećano da će
prošle godine krenuti izmuljivanje Trnave ali to se nije dogodilo. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir
Mihalic daje na prihvaćanje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi
Projekta „Odvodnja i uređaj za pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec“, uz predloženu
načelnikovu dopunu.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi projekta „Odvodnja i
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec“ prihvaćena je s 11 glasova ZA, 1
SUZDRŽANIM i 1 PROTIV.

Ad.8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2012.godini
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovo izvješće odnosi na sljedeće komunalne djelatnosti:
održavanje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta. Ovim
programom za 2012.godinu planirana su sredstva u iznosu od 498.000 kuna, dok je na ime komunalne
naknade u 2012.godini prikupljeno 524.230,57 kuna, a utrošeno 492.495,36 kuna.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2012.godini jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2012.godini
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da su ovim programom za 2012.godinu ukupno planirana
sredstva u iznosu od 2.730.000 kuna, od toga iz komunalnog doprinosa iznos od 100.000 kuna, iz
ostalih izvora 2.630.000 kuna, sveukupno 2.730.000 kuna. Na ime komunalnog doprinosa u 2012.godini
ukupno je prikupljeno 96.453,74 kuna. Po ovom programu, u 2012.godini, ukupno su utrošena sredstva
u iznosu od 1.046.761,59 kuna.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2012.godini jednoglasno je prihvaćen.
Ad.10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih udruga za
2012.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da za javne potrebe sportskih društava u 2012.godini planirana su
sredstva u iznosu od 90.000 kuna dok su utrošena sredstva u iznosu od 93.500 kuna. Vijećnik Valentin
Šipuš pita odakle se namiču sredstva za javne potrebe sportskih udruga jer mu nije jasno kako je NK
Romskoj vatri isplaćen iznos od 6.000 kuna. Dodaje da bi svi u Općini trebali biti jednaki, kod čega
prvenstveno misli na obveze prema Općini što bi htio da mještani naselja Piškorovec već jednom
shvate. Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je djelovanje NK Romske vatre pozitivno i da ne
treba raditi razliku između njih i ostalih nogometnih klubova koji djeluju na području Općine. Smatra da
njihovo djelovanje treba podržati jer pozitivno utječe na cijelo naselje Piškorovec, a komunalna naknada
mještana naselja Piškorovec u visokom postotku je naplaćena.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih udruga za 2012.godinu
jednoglasno je prihvaćen.

Ad.11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama u kulturi u 2012.godini
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da za javne potrebe u kulturi u 2012.godini planirana su
sredstva u iznosu od 35.000 kuna, a utrošena u iznosu od 30.000 kuna. Iznos od 5.000 kuna manje je
isplaćen Puhačkom orkestru Općine Mala Subotica koji je primio donaciju u tom iznosu.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama u kulturi u 2012.godini jednoglasno
je prihvaćen.

Ad.12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima prema socijalnom
programu Općine Mala Subotica za 2012.godinu
Tajnica Blaženka Krčmar pojašnjava da su Socijalnim programom za 2012.godinu planirana sredstva u
iznosu od 1.390.000 kuna, a utrošena u iznosu od 1.234.893,02 kune odnosno 155.106,98 kuna manje
od planiranog. Ta razlika nastala je zbog manje isplaćene pomoći za ogrjevno drvo jer nisu stigli dodatni
novci iz Županije te razlika u troškovima za prijevoz srednjoškolaca za prvo polugodište ove pedagoške
godine koje je podmirila Država. Vijećnica Đurđa Horvat ima primjedbu na stavku za školstvo. Ne slaže
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se činjenicom da se u toj stavci prikazuju sva sredstva koja se isplaćuju za školstvo jer veći dio iznosa
samo se prosljeđuje Školi, a novci dolaze iz državne razine. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se
ta sredstva moraju tako prikazati jer su na taj način proračunom i planirana, ona dolaze na općinski
račun i moraju se negdje prikazati. Isto je i s novcima za ogrjevno drvo.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima prema socijalnom programu
Općine Mala Subotica za 2012.godinu prihvaćen je s 12 glasova ZA i 1 PROTIV.

Ad.13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u
Općini Mala Subotica za 2012.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je koncesionar MURS-EKOM d.o.o. iz Murskog Središća
tijekom 2012.godine na području Općine sakupio ukupno 643,66 t otpada, od čega 497,87 t
komunalnog otpada. Koncesionar je sakupljeni otpad odlagao na odlagalištu u Totovcu. U romskom
naselju Piškorovec, unatoč svim pokušajima organiziranog odvoza otpada od strane Općine, do danas
pitanje odvoza komunalnog otpada nije riješeno, a isti se odlaže uz rubni dio naselja, na divljem
odlagalištu. Prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upućena je zamolba za
sufinanciranje troškova zbrinjavanja tog odlagališta u, barem, 80%-tnom iznosu ali nema pozitivnog
odgovora.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u Općini Mala
Subotica za 2012.godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad.14. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica u
2013.godini
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se ovim programom utvrđuju interesi i smjernice za razvitak
športa koje će se financirati iz proračuna Općine, kada su te javne potrebe u interesu Općine. Za
ostvarenje ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 90.000 kuna koja će se rasporediti na 16
športskih udruga.
Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica u 2013.godini
jednoglasno je prihvaćen.
Ad.15. Prijedlog javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u 2013.godini
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se ovim programom utvrđuju kulturne djelatnosti i poslovi,
akcije i manifestacije u kulturi koje će se financirati iz općinskog proračuna, kada su te javne potrebe u
interesu Općine. Za ostvarenje ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 40.000 kuna koja će
se rasporediti na 4 udruge.
Prijedlog javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u 2013.godini jednoglasno
je prihvaćen.
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Ad.16. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2012.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se ovom odlukom prihvaćaju financijska izvješća koja su
prihvaćena na skupštinama pojedinog DVD-a. Iz priloženih financijskih izvješća vidi se da su sredstva
racionalno trošena.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2012.godinu jednoglasno je
prihvaćen.
Ad.17. Donošenje Odluke o potvrđivanju planova rada DVD-a za 2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić predstavlja planove rada za 2013.godinu 4 DVD-a koja djeluju na području
Općine. Dodaje da su planovi rada ambiciozni i nada se da će se u viskom postotku i realizirati.
Prijedlog Odluke o potvrđivanju planova rada DVD-a za 2013.godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad.18. Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesije za prijevoz pokojnika na području
Općine Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da koncesija za prijevoz pokojnika istječe 1.7.2013.godine.
Obzirom da je ovo posljednja sjednica ovog saziva Općinskog vijeća i ne zna se kada će biti sljedeća, a
u međuvremenu je došlo do izmjene Zakona o koncesijama, predlaže da se produži koncesija za
prijevoz pokojnika do 1.12.2013.godine kako bi se izbjegao eventualni period bez koncesionara, a
mirno, bez brzanja, raspisao bi se natječaj u skladu sa zakonskim odredbama.
Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine
Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.19. Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesije za obavljanja skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada na području Općine Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da koncesija za obavljanje sakupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada istječe 1.7.2013.godine. Iz istih razloga navedenih kod prethodne točke predlaže
produljenje koncesije do 1.12.2013.godine.
Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesije za obavljanja skupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada na području Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.20. Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesije za obavljanja dimnjačarskih
poslova na području Općine Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova istječe
1.7.2013.godine. Iz istih razloga navedenih kod točke 18. predlaže produljenje koncesije do
1.12.2013.godine.
Prijedlog Odluke o produženju roka trajanja koncesije za obavljanja dimnjačarskih poslova na
području Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.21. Prijedlog Odluke o imenovanju kandidata za člana Nadzornog odbora Međimurje-plin,
Čakovec
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da 30.4.2013.godine istječe mandat sadašnjim članovima
Nadzornog odbora Međimurje-plina d.o.o., čiji je on član. Naša općina spada u jednu od 6 grupa
članova zajedno s Općinom Goričan, Općinom Donji Kraljevec i Općinom Orehovica. Ova grupa, uz još
4 grupe, daje po jednog kandidata za člana Nadzornog odbora. Načelnik Vladimir Domjanić predlaže da
se donese odluka kojom se 50% udjela naše Općine u glasovima unutar naše grupe daje Općini
Orehovica, a 50% Općini Donji Kraljevec. Ovaj prijedlog odluke predsjednik Općinskog vijeća Vladimir
Mihalic daje na glasovanje te je isti jednoglasno prihvaćen.
Ad.22. Zahtjev Križaić Mirka za otkup građevinskog zemljišta u k.o. Štefanec (Ulica Matije Gupca)
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava zahtjev te predlaže da se proda traženo općinsko zemljište
odnosno da se udovolji podnositelju zahtjeva. Vijećnik Valentin Šipuš pita kome bi Općina prodala ovo
zemljište obzirom da podnositelj zahtjeva i vlasnik zemljišta uz sporno zemljište nisu iste osobe.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da bi se zemljište prodalo vlasnici susjednog zemljišta te predlaže
cijenu od 10 EUR/m2. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje na glasovanje prijedlog
odluke o prodaji traženog općinskog zemljišta vlasnici susjednog zemljišta po cijeni od 10 EUR/m2.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad.23. Zamolba koordinacije udruga iz Domovinskog rata Međimurske županije o oslobođenju
hrvatskih branitelja, invalida Domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih
branitelja o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa kod legalizacije nelegalno izgrađenih
stambenih i gospodarskih objekata
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava zamolbu i ističe da su susjedne općine donijele odluku o ovom
oslobađanju. Vijećnicima predlaže donošenje odluke kojom bi se oslobodilo plaćanje komunalnog
doprinosa za sve članove udruga potpisnica zamolbe koji će podnijeti zahtjev za ozakonjenje
nezakonito izgrađene stambene ili gospodarske građevine do 30.lipnja 2013.godine. Predloženu odluku
predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje na glasovanje. Ista je prihvaćena s 12 glasova ZA i
1 SUZDRŽANIM.
Ad.24. Zamolba „NK DINAMO-Palovec“ za jednokratnu financijsku pomoć
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava zamolbu. Vijećnica Jadranka Sermek iskazuje nezadovoljstvo
zamolbom jer ima nepodudarnosti s policijskim zapisnikom te apelira na udruge da ubuduće osiguraju
opremu kako ne bi češće bilo potreba za ovakvim zamolbama. Nakon kraće rasprave vijećnika,
predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje na glasovanje prijedlog odluke o dodjeli financijske
pomoći podnositelju zamolbe u iznosu od 3.000 kuna. Isti je prihvaćen s 12 glasova ZA i 1
SUZDRŽANIM.

Ad.25. Prijedlog ponude za kupnju traktorske kosilice MA-TRA 103
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava ponudu Cvjećarnice „RUŽA“ iz Male Subotice. Ističe da je
kontaktirao i dobavljača ovakvih kosilica i rečeno mu je da 2009.godine, kada je ponuđena kosilica
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nabavljena, ista je koštala 130.000 kuna. Obzirom da je Općina preuzela košnje svih zelenih površina i
groblja, postoji realna potreba za nabavom jedne velike kosilice. Ova ponuđena kosilica nije puno
korištena, uščuvana je, ima veliku korpu odostraga, a ponuditelj uz nju poklanja razgrtač snijega koji bi
Općini dobro došao. Nakon kraće rasprave vijećnika predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje
na glasovanje prijedlog da se ponuđena kosilica otkupi po cijeni do najviše 70.000 kuna. Isti je
jednoglasno prihvaćen.

Sjednica je završena u 20,30 sati.
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