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REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/14-01/05
URBROJ:2109/10-01-14-08
Mala Subotica, 22.5.2014.

ZAPISNIK
s 10. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 20.svibnja
2014. godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Valentin Šipuš, Biljana Bedić, Dejan Horvat, Željko Jančec, Ivan Marčec, Vladimir
Mihalic, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Vesna Halić, Josip Horvat, Mladen Križaić, Ivana Mikac-Dodlek, Miran Pintarić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Marijan Belčić, predstavnik javnih medija
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i daje riječ
načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o događanjima u Općini od prošle sjednice.
Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i navodi: Današnje izvješće počet
ću s najbitnijom ali neugodnom viješću vezano na financijska sredstva koje smo još 2011.godine za
vrijeme ministra Đure Popijača, dobili od Ministarstva gospodarstva za našu poduzetničku zonu u
iznosu od 500.000 kuna, iako smo bili svjesni da je infrastruktura u Zoni u takvoj fazi da nemamo
gdje uložiti. Stoga smo od tadašnjeg AUDI-ja zatražili još 5 ha državnog zemljišta u nastavku
Zone, koje iz nepoznatog razloga prije nije bilo zatraženo, i mislili smo da ćemo ta sredstva dijelom
tu iskoristiti. U međuvremenu je došlo do reorganizacije, AUDI je ugašen, a osnovan je DUDI i
došlo je do toga da bi Država takvo zemljište dala u koncesiju, a ne prodavala te nismo uspjeli
dobiti to zemljište i samim time ta sredstva nismo mogli namjenski utrošiti u to. Nešto tih
sredstava je uloženo u Zonu, a proširenje retencije izvedeno je od sredstava Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU za kanalizaciju u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici. Od
2012.godine nitko iz resornog ministarstva nije pitao za ta sredstva, a pred 3 tjedna, bez ikakve
obavijesti, sredstva su preko vikenda jednostavno skinuta s našeg računa.
U Ministarstvu
poduzetništva i obrta rekli su da im je došla revizija i DORH te da su morali tako postupiti. Sreća
što se ponašamo gospodarski pa smo imali sredstva na računu i nismo ušli u blokadu. Sredstva su
bila na računu i Općina normalno posluje, ali će se to djelomično odraziti na ovogodišnji proračun
ako na neki način ne uspijemo povratiti ta sredstva. U ovoj neugodnoj situaciji nismo se našli samo
mi već još nekoliko općina s područja Međimurja, a neke to tek čeka.
Završeni su svi poslovi oko prijenosa vlasništva nakon parcelacije zemljišta u „novom naselju“ u
Maloj Subotici, na zadovoljstvo svih vlasnika. Bile su to privatne poljoprivredne parcele i Općina je
dala izraditi DPU za to zemljište kako bi sada tu bilo 50 gradilišta. Prema postotku udjela u tom
zemljištu vlasnici imaju od 1-4 gradilišta. Uslijedit će projektiranje infrastrukture za što su
obavljeni već neki razgovori s Međimurje plinom, Međimurskim vodama i Elektrom Čakovec. Već
imamo i prve zahtjeve za suglasnost na projekte. Vlasnici koji će najprije graditi dobili su gradilišta
baš u Ulici Zorana Šegovića jer tamo postoji infrastruktura. Na sljedećoj sjednici Općinsko vijeće
trebalo bi donijeti odluku o visini komunalnog doprinosa za zonu gdje se nalaze ta gradilišta, koji će
biti viši u odnosu na ostala naselja jer je potrebno izgraditi kompletnu infrastrukturu. Nakon dugo

2
godina moći ćemo privući mlade ljude iz naše sredine, ali i ostalih dijelova Međimurja, da kupe
gradilište i odluče tu živjeti. Nadamo se da će tome doprinijeti i skoro proširenje HAIX-a koji bi do
kraja godine trebao zaposliti novih 200-tinjak radnika, od kojih će zasigurno nekolicina biti iz
drugih krajeva Međimurja.
Za gradilišta u Palovcu izrađen je parcelacijski elaborat prema DPU te je on i proveden u katastru i
zemljišnoj knjizi. Od Države je zatražen otkup zemljišta na kojem su gradilišta
za stambeno-poslovnu izgradnju, a zemljište koje će biti potrebno za infrastrukturu bit će nam
darovano.
Čekamo rezultate natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na koji smo kandidirali 3
projekta, a kojim su za Međimursku županiju predviđena sredstva u iznosu od 1.900.000 kuna, od
čega će najmanje 500.000 kuna ići za Gimnaziju Čakovec. Ne znamo hoće li ove godine nešto tih
sredstava i nas dopasti obzirom da smo proteklih godina puno dobivali, a postoje još općine koje
proteklih godina nisu uopće dobile sredstva.
Prijavili smo se na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša, za sufinanciranje Programa energetske
učinkovitosti privatnih kuća. Za taj program Fond je predvidio iznos od 25 mil.kuna, a sufinanciralo
bi se zamjena fasade i izgradnja toplinske fasade te zamjena grijanja. Obzirom da naša općina po
razvoju spada u 2.skupinu, Fond bi ovaj program sufinancirao sa 60%, pojedini korisnik s 35%, a
Općina s 5%. Mi smo prijavili 15 privatnih kuća. Fond je zaprimio jako puno zahtjeva pa bez
dobrog lobiranja teško da ćemo upasti u to sufinanciranje, ali ipak postoji mogućnost obzirom da
smo dosta brzo dali zahtjev.
Odabran je izrađivač projektne dokumentacije za Društveni centar Piškorovec, za što smo prošle
godine od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobili sufinanciranje 75% sredstava.
Najpovoljniji ponuđač bila je tvrtka Arhitekt atelje iz Čakovca.
Ispričavam se radi uređenja zelenih površina i groblja koje baš nije na prijašnjem nivou jer isto
obavljamo s radnicima, korisnicima socijalne pomoći, koje Centar za socijalnu skrb prema novom
zakonu šalje u Općinu na rad za opće dobro kako bi odradili najmanje 30 sati mjesečno, jer
zatraženi javni radovi još nisu krenuli. Zahtjev za javne radove za 3 radnika koji bi bili na
raspolaganju u zimskom periodu, poslali smo još u studenom prošle godine, a početkom ove
godine poslali smo zahtjev za još 25 radnika jer nam je rečeno da će javni radovi ići u
maksimalnom opsegu i nadali smo se zapošljavanju tih ljudi kojima je posao prijeko potreban. Prije
mjesec dana javili su za Zavoda za zapošljavanje da će Država s 50% sufinancirati zapošljavanje
javnih radova Hrvata, a s 100% zapošljavanje javnih radova iz redova nacionalnih manjina. Mi
nemamo financijska sredstva za toliko sufinanciranje pa smo se odlučili samo na nekolicinu radnika
u odnosu na prije zahtijevane. Nemamo još nikakve informacije kada će početi ti javni radovi pa
se do daljnjega snalazimo s radnicima na radu za opće dobro. To su osobe s različitim
sposobnostima i najčešće bez iskustva. Svakih 5 dana dolaze nove osobe koje ne znaju što treba
raditi i uvijek iznova ih treba uvoditi u posao. Svakodnevno nas zatrpavaju svojim isprikama za
nedolazak na posao. Trebali bi položiti i zaštitu na radu. Ovo je još jedan primjer kako je Država
opet spustila posao i zadatke na lokalnu razinu, a nije to popratila financijskim sredstvima jer
smatra da ti ljudi svojim radom doprinose Općini pa bi zato Općina trebala snositi određene
troškove. Tu je velika odgovornost na meni kao načelniku u slučaju da se nešto dogodi. Mi načelnici
vršimo pritisak da Država preuzme dio troškova za te ljude ali do sada smo bili bezuspješni.
U završnoj fazi je izvedbeni projekt za nadstrešnicu na groblju Mala Subotica-Štefanec. Očekujemo
da će biti završen kroz 20-ak dana kako bi raspisali javnu nabavu i, nadamo se, završili investiciju
do blagdana Svih svetih.
Naša općina također će se uključiti u prikupljanje pomoći za stradale u poplavama. Dogovoreno je
da će organizaciju prikupljanja preuzeti mjesni odbori koji će angažirati volontere po društvenim
domovima svojih naselja. Prikupljanje će se vršiti u četvrtak i petak, 22. i 23.svibnja u vremenu od
17-20 sati. Preporučaju se donacije u obliku higijenskih potrepština, nekvarljive hrane i novca. Sve
prikupljene donacije biti će proslijeđene Crvenom Križu Republike Hrvatske.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:


Vijećnik Valentin Šipuš vezano na stradale u poplavama, predlaže da se vijećnici
odreknu naknade za ovogodišnje sjednice i da se ta sredstva uplate na račun Crvenog križa
u korist stradalih u poplavama. Nakon što je računovođa Ljiljana Cerovečki pojasnila da
se na naknade mora platiti porez i vijećnici se je ne mogu na taj način odreći, vijećnici
kratko raspravljaju o načinu provođenju toga dok Načelnik Vladimir Domjanić ističe
kako je važno da vijećnici odluče žele li te 3 naknade namijeniti stradalima u poplavama, a
već će se naći način na koji će se to provesti, ako nikako drugačije onda će se isplatiti
naknade na žiro račune vijećnika pa će vijećnici sami uplatiti za stradale u poplavama.
Vijećnici odlučuju da se odriču naknada za ovogodišnje sjednice na kojima su bili nazočni u
korist stradalih u poplavama, a vijećnik Valentin Šipuš traži da se o ovoj odluci
obavijeste nenazočni vijećnici.
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Vijećnik Željko Jančec ističe da mora pohvaliti proširenje ceste na ulazu u Strelec od
strane Palovca ali mora i pokuditi jer mu nije jasno kakav to izvođač može proširiti cestu na
privatne šahtove za vodu i pita se tko će snositi troškove eventualnog puknuća šahta.
Izvođač radova je također napravio propust jer je proširenje ceste izvedeno na strani koja
nosi najveći teret i već sad imamo ulegnuće asfalta. Izgleda da je izvođač radova radio na
način da začas opet mora raditi na istom. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je
izvidio stanje na terenu i da proširenje nije izvedeno kako treba, nastala su udubljenja
usred velikih osovinskih pritisaka te da će o svemu obavijestiti ravnateljicu ŽUC-a Ljerku
Cividini jer se radi o županijskoj cesti. Ne može ni sam vjerovati da se tako nešto može
dogoditi i misli da te radove nadležna osoba nije prekontrolirala, jer da jest, to se ne bi
moglo ne vidjeti, pa cijeli taj slučaj upućuje na zaključak da je izvođač radova radio tako
da kroz kratko vrijeme opet mora sanirati isto. Izvođač tih radova bila je tvrtka Pavlicasfalt-beton iz Goričana čiji pretovareni kamioni svakodnevno tom cestom prevoze šljunak.
Mještani Držimurca i Strelca jako su ogorčeni cijelom situacijom i spremni su opet
organizirati prosvjed i zatvoriti cestu. Policija je u par navrata napravila kontrolu brzine i
tereta kamiona, ali opet sve ide po starom.
Vijećnik Vladimir Mihalic vezano na prije izneseno skidanje sredstava za Zonu s računa
Općine, pita načelnika jesu li uz glavnicu skinute i kamate. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da smo iznos od 53.000 kuna opravdali te da je skinuta razlika i kamate.
Vijećnik Vladimir Mihalic dalje pita hoćemo li zbog toga, jer se radi o uvjetno
nenamjenski utrošenim sredstvima, biti suspendirani za daljnja poticajna sredstva iz istog
izvora te traži za sljedeću sjednicu pregled gdje su utrošena ta sredstva jer u proračunu
nisu bila prikazana kao višak. Dodaje da je skeptičan za dobivanje daljnjih sredstava jer će
pozornost na nas biti puno veća nego do sada i smatra da tu postoji određena odgovornost
načelnika. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da dobivanje daljnjih sredstava nije
upitno te da sredstva nisu nenamjenski utrošena, kako je i prije pojasnio. Vijećnik
Vladimir Mihalic vezano na program energetske učinkovitosti, pita jesu li tih 15 kuća
neke određene kuće ili je to samo 15 kuća. Načelnik Vladimr Domjanić odgovara da je
to 15 privatnih kuća, nisu određene koje, a kad, i ako, dobijemo odgovor da smo prošli na
javnom pozivu, raspisat će se natječaj za ta sredstva prema strogo određenim kriterijima
Fonda na koji će se građani moći prijaviti. Ukoliko se sva sredstva ne utroše po prvom
natječaju, raspisat će se drugi, a krajnji rok za predaju dokumentacije Fondu je 30.svibnja
2015.godine i do onda bi sve trebalo biti gotovo.
Vijećnik Valentin Šipuš predlaže da se na općinske web stranice stavi obavijest
građanima o ovom programu energetske učinkovitosti privatnih kuća u kojoj bi se
pojasnilo što je zapravo taj program, koju dokumentaciju će zainteresirani građani trebati
priložiti u ponudi na natječaj kako bi na vrijeme to ishodili jer natječaj vjerojatno neće biti
dugo otvoren. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će se to napraviti.
Vijećnik Željko Jančec iznosi da je pregledavajući općinske internet stranice uvidio da je
prošli Savjet mladih u odnosu na sadašnji bio puno aktivniji, organizirao je i humanitarni
koncert, ekološku akciju, a sadašnji je održao samo sjednice. Predlaže da na sljedeću
sjednicu dođe predsjednik Savjeta mladih i da pojasni njihovu funkciju odnosno zadaću te
razloge slabog djelovanja. Smatra da ako su preuzeli neku obvezu da je onda trebaju i
izvršavati. Imali su sada prilike okupiti općinske udruge mladih i organizirati prikupljanje
pomoći unesrećenima u poplavama.
Vijećnik Ivan Marčec pita je li uklonjena hrpa kukuruzovine s parcele u Zoni kako je bilo
rečeno na prošloj sjednici. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je polovica
odvezena, a polovica još čeka. Vlasnik tvrtke iz Slovenije čija je ta kukuruzovina, bio je tu i
dogovorena je cijena najma. Oni su poslali prijedlog Ugovora o najmu u kojem smo tražili
neke korekcije i od tada se ne javljaju i nije ih moguće dobiti. Čekamo i nadamo se da će
se pojaviti.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pita što će biti s hrpom panjeva koja već
jako dugo stoji na groblju Palovec. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je bila u
planu sanacija tih panjeva s tvrtkom koja je otkupila i stabla borova s tog groblja jer je ista
bila u tijeku nabave odgovarajućeg stroja za mljevenje tih panjeva, ali to se nije realiziralo,
pa sad sve stoji do daljnjega.
Vijećnik Dejan Horvat ukazuje na hitnu potrebu čišćenja muljem zatrpanog šahta ispred
mrtvačnice na groblju Držimurec-Strelec gdje prilikom kiše nastaje velika lokva vode. Pita
ima li kakvih upita za kupnju parcela u Zoni jer ako nema, predlaže da se na nekoj od
sljedećih sjednica donese odluka o nižoj cijeni. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da
je bilo upita ali samo načelnih, no sada postoji jedan nešto konkretniji upit po preporuci
pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske
županije g.Baranašića.
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Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno
8 vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Mladen Križaić, Ivana Mikac-Dodlek i Josip
Šegović ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Otvara 10.sjednicu Općinskog vijeća te daje sljedeći
DNEVNI RED na prihvaćanje:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica
Prijedlog Odluke o produljenju koncesije za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje miješanog
komunalnog otpada za područje Općine Mala Subotica
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana davanja koncesija u 2014. godini
6. Prijedlog Izmjena i dopuna trogodišnjeg (srednjoročnog) Plana davanja koncesije za
razdoblje 2014. – 2016. godine

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 9.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 9.sjednice Općinskog vijeća nema primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
Ad.2. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je Odluka o komunalnom doprinosu, donesena
na 8.sjednici Općinskog vijeća, završila na redovnoj kontroli u Ministarstvu uprave. Iz Ureda
državne uprave stigao je dopis, koji je vijećnicima dostavljen u materijalima za sjednicu, a kojim se
nalažu određene tehničke preinake članka 9. i članka 12. Odluke, dok srž odluke ostaje isti.
Sukladno tome predlažu se ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu. Nitko se ne
javlja za raspravu.
Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu jednoglasno je prihvaćen.
Ad 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica.
Predsjednica Povjerenstva za javna priznanja Jadranka Sermek ističe da bi ovom
točkom trebali donijeti novu Odluku o javnim priznanjima, a ne Izmjene i dopune iste.
Povjerenstvo je na svojoj sjednici detaljno razmotrilo staru Odluku i jednoglasno donijelo ovaj
prijedlog Odluke. U prijedlogu nove Odluke dodala se riječ „građanka“ uz riječ „građanin“ ,
detaljnije je opisan izgled Zahvalnice, određeno je tko može predlagati predlagatelje za javno
priznanje Počasni građani/građanka te dodana su još neka mjesta objave javnog poziva. Vijećnik
Vladimir Mihalic pita što znače „pridruženi članovi Povjerenstva“ navedeni u čl.3 prijedloga
Odluke na što predsjednica Povjerenstva Jadranka Sermek odgovara da je taj članak ostao
nepromijenjen u odnosu na staru Odluku koju je predložilo prošlo Povjerenstvo predvođeno
vijećnikom Vladimirom Mihalicom. Vijećnik Vladimir Mihalic smatra da bi, bez obzira što je tako
bilo navedeno u staroj Odluci, ti pridruženi članovi Povjerenstvu trebali biti savjetodavnog
karaktera i predlaže da se tako navede u Odluci jer u sadašnjem kontekstu djeluje dvosmisleno.
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da smatra kako ti pridruženi članovi Povjerenstva ne bi smjeli
imati pravo glasa. Vijećnik Vladimir Mihalic pita u kom smislu je u članak 5. prijedloga Odluke
navedeno „više predlagatelja“ na što predsjednica Povjerenstva Jadranka Sermek odgovara
da je navedeno u smislu da je Počasni građanin/građanka najveće općinsko priznanje te ako više
predlagatelja predlaže istu osobu i smatra da ona to zaslužuje tada prijedlog dobiva na težini.
Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da se time diskriminira druge koji nešto znaju o osobi koja
zaslužuje biti počasni građanin i način prezentacije nije u duhu namjere davanja javnih priznanja.
Smatra da Povjerenstvo zato i postoji da ga čine ljudi koji su kredibilitetni za procjenu i donošenje
prijedloga odluke o dodjeli javnih priznanja, a tako i javnog priznanja Počasni građanin. Ističe da
neće glasovati za ovakav prijedlog Odluke ako se ne promijeni članak 5. prijedloga Odluke.
Predsjednica Povjerenstva Jadranka Sermek ističe da se ovim člankom nikoga ne diskriminira
niti išta što je vijećnik Vladimir Mihalic naveo. Povjerenstvo je, obzirom da se bliže Dani Općine, za
razliku od prethodnog Povjerenstva, na vrijeme krenulo s pripremama za dodjelu javnih priznanja.
Pristupilo je ozbiljno tom poslu, a do sada je to bila lakrdija. Povjerenstvo smatra da Odluka sadrži
sve što mora sadržavati i takvu predlaže za donošenje. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da je

5
krajnje nekorektno iznijeti da je nešto što je prethodno Povjerenstvo radilo lakrdija kao što bi bilo i
nekorektno od budućeg Povjerenstva da iznese isto za sadašnje Povjerenstvo.
Vijećnik Vladimir Mihalic smatra da je vijećnica Jadranka Sermek prešla granicu kulture i
pristojnosti i zbog toga napušta sjednicu.
Vijećnik Valentin Šipuš iznosi da ni njemu nije jasno zašto treba više predlagatelja predlagati
osobu za to javno priznanje kad postoji Povjerenstvo koje će ocijeniti je li predložena osoba
zavrijedila dobiti javno priznanje Počasni građanin ili ne, a na tu procjenu ne bi smio utjecati broj
predlagatelja te osobe jer se može dogoditi da 5 osoba predloži jednu osobu za koju će
Povjerenstvo ocijeniti da nije zavrijedilo to javno priznanja pa ne vidi svrhu više predlagatelja.
Smatra da nema nikakvog smisla da u slučaju kad će netko htjeti predložiti nekog za Počasnog
građanina treba ići okolo nagovarati, lobirati, kako bi pridobio još nečije povjerenje za taj prijedlog
i kako bi tek tada mogao, odnosno mogli predlagati. Traži pojašnjenje riječi “više“ predlagatelja.
Predsjednica Povjerenstva Jadranka Sermek odgovara da „više“ znači 2 i više te dodaje da
prije navedeno možebitno lobiranje to nije, jer ako je prijedlog za javno priznanje u redu, bez
problema će ga još netko podržati. Zamjenik načelnika Dragutin Branilović iznosi da se slaže s
onim što je iznijela predsjednica Povjerenstva Jadranka Sermek. Smatra da prijedlog iza kojeg stoji
više predlagatelja dobiva na težini jer je to ipak najvažnije općinsko priznanje i taj kriterij je dobar
filter za prijedloge, kao ne bi došli bilo kakvi prijedlozi.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad konstatira da se glasovanje kod ove točke
neće moći održati jer nema kvoruma. Prekida 10.sjednicu Općinskog vijeća te zakazuje
nastavak 10.sjednice Općinskog vijeća za četvrtak, 22.svibnja 2014.godine s početkom u
20,00 sati.

Sjednica je završena u 20,30 sati.

Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Danica Glad

ZAPISNIK
s nastavka 10. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održanog dana
22.svibnja 2014. godine u 20,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Valentin Šipuš, Biljana Bedić, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Željko Jančec,
Ivan Marčec, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Križaić, Vladimir Mihalic, Miran Pintarić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
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Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je
nazočno 10 vijećnika i da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Mladen Križaić, Vladimir Mihalic i
Josip Šegović ispričali svoj nedolazak na nastavak 10.sjednice. Otvara nastavak 10.sjednice
Općinskog vijeća koja je prije dva dana prekinuta zbog nedostatka kvoruma.
Ad 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad ističe da se kod ove točke, zbog opsežnih
izmjena, neće donositi Izmjene i dopune Odluke o javnim priznanjima već nova Odluka o javnim
priznanjima. Predsjednica Povjerenstva za javna priznanja Jadranka Sermek, zbog vijećnika
koji nisu bili na sjednici prije dva dana, kratko ponavlja segmente u kojima se ova nova odluka
razlikuje od stare. Vijećnik Željko Jančec, kao član prijašnjeg Povjerenstva, ističe da je i ono
uvidjelo potrebu za određivanjem nekih kriterija kako bi se lakše napravila selekcija pristiglih
prijedloga, ali isto tako uvidjelo je kompleksnost cijelog posla oko pregleda i ocjene pristiglih
prijedloga. Jako je teško odrediti kriterije jer svaki prijedlog za javno priznanje je specifičan i
iziskuje jedinstveni pristup. Ovo novo Povjerenstvo će se tek suočiti s tim problemom pa smatra da
je predsjednica sadašnjeg Povjerenstva ishitreno konstatirala da je prošlo Povjerenstvo posao
odradilo lakrdijski te ističe da je time uvrijedila cijelo prijašnje Povjerenstvo, stoga bi se mu trebala
ispričati. Prošlo Povjerenstvo posao je odradilo kako je znalo i moglo obzirom da se prije nisu
dodjeljivala javna priznanja. Predlaže da se za obljetnice za koje bi se dodjeljivalo javno priznanje
Pečat Općine odrede neke godine za koje se može to javno priznanje dobiti, možda bi bilo dobro da
je to 25, 50, 75 i svakih daljnjih 25.godina djelovanja. Predsjednica Povjerenstva Jadranka
Sermek ističe da smatra da nije nikog uvrijedila te da eventualne prijedloge za kriterije vijećnici
mogu Povjerenstvu uputiti pismenim putem. Vijećnica Vesna Halić se slaže s vijećnikom Željkom
Jančecom oko određivanja konkretnih godina djelovanja udruge/organizacije/ustanove za dodjelu
javnog priznanja za obljetnice. Možda bi bilo dobro odrediti donju granicu za godine djelovanja za
koje se može dobiti javno priznanje Pečat Općine. Vijećnik Valentin Šipuš smatra da bi se javno
priznanje Pečat Općine trebao dodjeljivati povodom nečije obljetnice postojanja, a ne zbog
dostignuća, a te obljetnice bi bilo dobro ograničiti na neke „okrugle“ godine postojanja kako je već
prije navedeno. Smatra da ne bi bilo u redu da ako neka udruga ove godine slavi 25 godina
postojanja ne dobije javno priznanje Pečat Općine samo zato jer posljednje dvije godine nije
postigla nikakva postignuća. Dodaje da i dalje ne vidi svrhu da Počasnog građanina predlaže više
predlagatelja kako je navedeno u članku 5., stavak 4. prijedloga Odluke te kratko ponavlja što je o
tome iznio na sjednici prije dva dana. Predlaže da se briše taj stavak članka 5. prijedloga Odluke.
Vijećnica Vesna Halić na njegovo izlaganje reagira izjavom da ako je netko zaslužio biti počasni
građanin sigurno je u očima više ljudi on jako dobar, to je kao neki kriterij za prijavu, ako se nekog
želi prijaviti treba skupiti više predlagatelja. Zamjenik načelnika Dragutin Branilović ističe da bi
kod određivanja kriterija trebali biti jako oprezni jer za pojedina javna priznanja ne možemo se ni
dosjetiti za što bi bila dodijeljena. Kriteriji bi trebali biti jako općeniti, široki, ne predetaljni da
nekoga ne zakinu. Određivanjem kriterija ne bi trebali ograničavati nešto što ne možemo ni
sagledati i treba paziti da nas kriteriji ne ograničavaju za dodjelu određenih javnih priznanja. Tu
ne misli na određivanje konkretnih obljetnica za koje bi se dodijelilo javno priznanje Pečat Općine.
Vijećnik Josip Horvat, kao član Povjerenstva, ističe kako je puno polemike izazvao samo jedan
kriterij naveden u Odluci koji se odnosi na više predlagatelja Počasnog građanina, a pita se što bi
bilo da svaki vijećnik predloži 5 kriterija. Vijećnici bi tada davali mišljenje o 50 kriterija, kakva bi to
tek bila zbrka. Smatra da je dobro da više predlagatelja treba podnijeti prijedloga za Počasnog
građanina kako bi to javno priznanje dobilo na težini. Iznosi da je Povjerenstvo radilo na ovoj
Odluci u dobroj vjeri i predlaže da se Odluka kao takva prihvati.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na glasovanje prijedlog vijećnika Željka
Jančeca da se na str.2, točka 3.Pečat Općine Mala Subotica, prijedloga Odluke, iza riječi
„obljetnica“ doda tekst „za svakih 25 godina uspješnog rada“. Navedeni prijedlog jednoglasno je
prihvaćen.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na glasovanje prijedlog vijećnika
Valentina Šipuša da se briše članak 5., stavak 4. prijedloga Odluke koji glasi:“Više predlagatelja
zajedno, koji su navedeni u članku 5.ove Odluke, može i ima pravo predlaganja kandidata za
priznanje Počasnog građanina/građanke Općine Mala Subotica kao najvažnijeg općinskog
priznanja.“. Navedeni prijedlog nije prihvaćen s 2 glasa ZA, 5 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA.
Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica uz dopunu s prihvaćenim
prijedlogom vijećnika Željka Jančeca, prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.
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Ad.4. Prijedlog Odluke o produljenju koncesije za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje
miješanog komunalnog otpada za područje Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je na jednoj od prošlih sjednica donesena Odluka
o produljenju koncesije za odvoz otpada do 31.svibnja ove godine. Ovom Odlukom predlaže se još
jedno produljenje iste koncesije do 31.kolovoza 2014.godine zbog novonastalih okolnosti vezanih
na novi Zakon o gospodarenju otpadom te kako bi se u tom periodu raspisala Obavijest o namjeri
davanja koncesije. Cjelokupna natječajna dokumentacija je spremna. Nitko se ne javlja za
raspravu.
Prijedlog Odluke o produljenju koncesije za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje miješanog
komunalnog otpada za područje Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.5. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana davanja koncesija u 2014.godini
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovim Izmjenama i dopunama Plana mijenja
procijenjena početna godišnja naknada za koncesiju za obavljanje odvoza fekalija i iznosi 2.000
kuna dok procijenjena vrijednost koncesije bez PDV-a za istu koncesiju iznosi 500.000 kuna. Kod
koncesije za odvoz otpada u Planu dodaje se naziv „miješani“ komunalni otpad te „Zakon o
održivom gospodarenju otpadom“. Tu su procijenjena početna godišnja naknada i procijenjena
vrijednost koncesije ostale iste. Vijećnik Valentin Šipuš predlaže da se procijenjena početna
godišnja naknada za koncesiju odvoza otpada smanji na 12.000 kuna jer ako iznos koncesije za
odvoz otpada ostaje isti, a mi ćemo imati dodatne zahtjeve kao što je npr. odvoz bio otpada,
logično je da će cijena odvoza biti veća. Također smatra da tim smanjenjem procijenjene početne
godišnje naknade za koncesiju odvoza otpada na 12.000 kuna omjer procijenjene početne
godišnje naknade i procijenjena vrijednost koncesije za odvoz fekalija bio bi približno isti kao i kod
koncesije za odvoz otpada. Vijećnik Josip Horvat predlaže da se taj iznos sada ne mijenja, već će
se vremenom vidjeti kako će se stvari odvijati.
Vijećnik Dejan Horvat zbog privatnih obaveza napušta sjednicu.
Vijećnica Jadranka Sermek obzirom da do sada nije vršen odvoz iz naselja Piškorovec, pita hoće
li se budućeg koncesionara moći „prisiliti“ da vrši odvoz iz naselja Piškorovec. Pročelnik Franjo
Janković odgovara da će koncesionar imati obvezu odvoza smeća iz Piškorovca i na njemu je
zadatak da nađe načina kako će da to provesti.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na glasovanje prijedlog vijećnika
Valentina Šipuša da se iznos procijenjene početne godišnje naknade za koncesiju odvoza otpada
smanji na 12.000 kuna. Navedeni prijedlog nije prihvaćen s 2 glasa ZA (B.Bedić, V.Šipuš) i 7
PROTIV.
Prijedlog Izmjena i dopuna Plana davanja koncesija u 2014.godini prihvaćen je sa 7
glasova ZA i 2 PROTIV (B.Bedić, V.Šipuš).
Ad.6. Prijedlog Izmjena i dopuna trogodišnjeg (srednjoročnog) Plana davanja koncesija
za razdoblje 2014.-2016. godine
Pročelnik Franjo Janković iznosi da je ova točka vezana na prethodnu točku odnosno
ovaj Plan je usklađen s Planom iz prethodne točke. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Izmjena i dopuna trogodišnjeg (srednjoročnog) Plana davanja koncesija za
razdoblje 2014.-2016-godine prihvaćen je s 8 glasova ZA i 1 PROTIV (V.Šipuš).
Nastavak 10.sjednice završen je u 21,00 sat.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Danica Glad

