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ZAPISNIK
sa 7. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 27.prosinca
2013. godine u 17,30 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Valentin Šipuš, Miran Pintarić, Biljana Bedić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Željko
Jančec, Mladen Križaić, Ivan Marčec, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek, Josip Šegović
IZOČNI VIJEĆNICI:
Vesna Halić, Vladimir Mihalic
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Slavko Treska, komunalni radnik
Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića Potočnica
Josip Šimunko, predstavnik javnih medija

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne te im upućuje čestitke
povodom božićnih blagdana. Daje riječ načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o
događanjima u Općini od prošle sjednice. Načelnik Vladimir Domjanić također svim nazočnima
upućuje čestitke povodom Božića. Obzirom da je od prošle sjednice prošao vrlo kratki period, nije
bilo značajnijih događanja u Općini osim što su ovaj ponedjeljak potpisani ugovori s novim
stipendistima. U materijalima za sjednicu priloženi su, na prošloj sjednici traženi, materijali o
stipendijama i o prijemu u službu u Dječjem vrtiću.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:


Vijećnik Josip Horvat iznosi svoje mišljenje o novom broju općinskog glasila „Naš listek“.
Smatra da se u njemu piše kako kome paše. Prije 20 godina, kada je krenula inicijativa za
Listek od strane tadašnjeg Općinskog poglavarstva, dogovoreno je da svaki član
Poglavarstva napiše tekst iz određenog resora, bez obzira iz koje političke opcije dolazi dok
sada vidi da nije tako. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se on ne miješa u
uređivanje Listeka već je to prepušteno glavnom uredniku sa suradnicima. Njima se svatko
mogao obratiti i sugerirati određenu temu o kojoj bi se moglo nešto napisati. Tekst o
20.godišnjici Općine isti je s onim koji se koristio za dokumentarni film povodom Dana
Općine. Predlaže vijećniku Horvatu, ako smatra da je nešto pogrešno navedeno, da dostavi
ispravak netočnog navoda. Vijećnik Valentin Šipuš ističe da je vijećnik Josip Horvat, iste
riječi koje je sada iznio, iznio i prije 20 godina, nakon izlaska 1.broja Listeka. Također je
tada isticao da neće raditi pod pritiskom. Obzirom da je dugogodišnji suradnik u izradi
Listeka, vijećnik Šipuš odgovorno tvrdi da ni jedan tekst vezan uz političku stranku nije bio
osporen za objavu u Listeku.
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Vijećnik Miran Pintarić ukazuje na pogrešku na 7.stranici Zapisnika o stipendijama, gdje
bi u tablici kod raspona bodova za prosjek ocjena, umjesto 5-10 trebalo pisati 5-50.
Smatra da se zapošljavanje u Vrtiću trebalo staviti na dnevni red Općinskog vijeća kako bi
se o tome šire raspravilo. Dodaje da je u materijalima za sjednicu očekivao pismeno
izvješće o radu zamjenika načelnika Dragutina Branilovića, kako je bilo traženo na
prethodnoj sjednici. Obzirom da na prošloj sjednici nije bilo zamjenika načelnika, ponovno
ističe da je iz izlagana na sjednici u srpnju ove godine shvatio da će nove općinske stranice
izraditi zamjenik načelnika, a prošli mjesec saznao je da neće. Također, nameće se pitanje
tko će održavati nove stranice. Zamjenik načelnika Dragutin Branilović najprije iznosi
da nije bio nazočan na prethodne dvije sjednice jer je bio na službenom putu, a izvješće o
radu pripremiti će za sljedeću sjednicu. Što se tiče novih općinskih web stranica, iznosi da
je vijećnik Miran Pintarić vjerojatno krivo shvatio da će on izraditi nove stranice. Ugovor o
izradi iste sklopljen je s tvrtkom Poslovna vizija iz Vučetinca u vlasništvu Mihaela Kovačića,
za cijenu od 12 tisuća kuna. Ugovorni rok za predaju bio je 20.12.2013.godine i djelomično
je ispoštovan. Dana 18.12. stavljena je radna verzija novih stranica s prepisanim
sadržajem sa starih stranica ali nije izrađen alat, program CMS, s kojim se pune stranice.
Znači, sada imamo nove stranice sa sadržajem do 22.12.2013. Jutros se trebala održati
prezentacija alata za punjenje, ali nisu ga uspjeli završiti. Prolongirana je za početak
sljedećeg tjedna, nakon koje će se izvršiti dopunu sadržaja s pripremljenim materijalima i
nove bi stranice tada bile potpuno u funkciji. O nepoštivanju roka izrade može se raspraviti
i donijeti određena odluka. Nove općinske stranice biti će dosta interaktivne između
građana i Općine. Moći će se postavljati pitanja, stavljati vijesti, obavijesti ili fotografije.
Biti će povezane s društvenim mrežama. Punjenje i ažuriranje biti će maksimalno
pojednostavljeno, a vršiti će je više ljudi. Za održavanje nije još nitko određen. To bi trebao
biti netko s osjećajem za estetiku i dizajn. Ističe da će do daljnjega on održavati nove web
stranice. Cilj je da nove stranice budu transparentne i što posjećenije pa se u tu svrhu
planira napraviti i kampanja. Vijećnik Miran Pintarić ističe da je zakonska obveza Općine
da njene web stranice budu transparentne, a posjećenost iste ovisiti će o zanimljivosti
sadržaja koji će se tamo naći. Smatra da su ugovorni rokovi određeni kako bi se poštovali.
Vijećnik Josip Šegović iznosi 2 primjedbe. Materijale za sjednicu dobio je 4 dana prije
sjednice pa je očekivao ispriku za to. U materijalima nema prijedloga za proračun, traženih
na prethodnoj sjednici od strane vijećnika Vladimira Mihalica. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da je vijećnik Mihalic tražio da se prilože podnijeti amandmani, a ne
svi prijedlozi i ako vijećnik Šegović želi to se može priložiti materijalima za sljedeću
sjednicu.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 12
vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Vesna Halić i Vladimir Mihalic ispričali svoj
nedolazak na sjednicu. Otvara 7.sjednicu Općinskog vijeća te daje sljedeći DNEVNI RED na
prihvaćanje:
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Prijedlog plana razvojnih programa za razdoblje 2014. - 2016.
3. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine
Mala Subotica
4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2013.godinu
5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2013.godinu
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 6.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik sa 6.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno
prihvaćen.
Ad.2. Prijedlog plana razvojnih programa za razdoblje 2014.-2016.
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je ovaj prijedlog izrađen prema stavkama proračuna za
sljedeću godinu te planu za naredne dvije godine. Vijećnik Mladen Križaić pita kako se financiraju
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investicije izgradnje razdjelnog sustava kanalizacije i pročistača otpadnih voda, odnosno idu li te
investicije preko proračuna. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da su Međimurske vode
investitor i preko njih smo kandidirali ove investicije prema EU fondovima ali se u ovom trenutku
ne zna hoće li trebati ta sredstva provesti kroz naš proračun.
Prijedlog plana razvojnih programa za razdoblje 2014.-2016. prihvaćen je s 8 glasova
ZA i 4 SUZDRŽANA (J.Horvat, M.Križaić, M.Pintarić, J.Šegović).
Ad 3. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Općine Mala Subotica
Vijećnica Jadranka Sermek, kao sudionica u izradi ovog prijedloga, iznosi da je Provedbeni
plan unapređenja zaštite od požara potrebno donijeti temeljem Procjene ugroženosti. Sve mjere
sadržane u ovom prijedlogu Provedbenog plana i do sada su se provodile. Obzirom da je tek jučer
stigao podatak o dužini županijskih cesta na području Općine, potrebno je dopisati u materijalima
na str 5, kod točke h), da ta dužina iznosi 20,73 km.
Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje
Općine Mala Subotica, uz navedenu dopunu, jednoglasno je prihvaćen.
Ad 4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da su ove izmjene i dopune rađene u skladu s
2.rebalansom proračuna te izvršenjem proračuna za 2013.godinu. Vijećnik Mladen Križaić, u ime
vijećnika HDZ, HSS i Hrvatskih laburista, ističe da, obzirom da su upozoravali na investicije koje se
neće realizirati u 2013.godini, neće prihvatiti prijedlog izmjena i dopuna Programa kod ove i
sljedeće točke.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2013.godini prihvaćen je s 8 glasova ZA i 4 PROTIV (J.Horvat, M.Križaić,
M.Pintarić, J.Šegović).
Ad.5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da su ove izmjene i dopune rađene u skladu s
2.rebalansom proračuna te izvršenjem proračuna za 2013.godinu. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2013.godinu prihvaćen je s 8 glasova ZA i 4
PROTIV (J.Horvat, M.Križaić, M.Pintarić, J.Šegović).
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad svim nazočnima želi sretnu i uspješniju novu
2014. godinu.
Načelnik Vladimir Domjanić zahvaljuje svima na dosadašnjoj suradnji, a nada se još boljoj u
sljedećoj godini. Želi svima zdravu, uspješniju i optimističniju novu godinu te poziva sve nazočne
na prigodni domjenak.
Sjednica je završena u 18,25 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Danica Glad

