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ZAPISNIK
s 11. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 1.srpnja 2014.
godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Valentin Šipuš, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Željko Jančec, Ivan Marčec,
Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Biljana Bedić, Mladen Križaić, Vladimir Mihalic, Miran Pintarić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Denis Hajdarović, predsjednik Savjeta mladih
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: U materijalima za sjednicu
dobili ste Tehnički opis rekonstrukcije državne ceste DC3, dionice od Štefanca do Donjeg
Pustakovca koja prolazi našim naseljima Mala Subotica i Palovec, a za koju su Državne ceste dale
izraditi projektnu dokumentaciju. Ovom rekonstrukcijom planira se rješavanje oborinskih voda na
toj dionici, ali i ono najbitnije, a to je rješenje najproblematičnijeg raskrižja u Općini, onog kod
Glavne ulice, Ulice A.Stepinca i Ulice Braće Radića U Maloj Subotici, sa ugradnjom semaforima.
Također, rekonstrukcijom se planira izgradnja pješačkih staza, obostranih i uzdignutih od kolnika u
naseljima gdje god će to biti moguće, a van naselja u ravnini, ali odvojeno od kolnika zelenim
pojasom širine 1 metar. Navedena rekonstrukcija neće početi prije nego što se izvede kanalizacija,
za što pak se čeka prijava na EU fondove, za koju treba ishoditi još određene studije i dozvole, pa
se početak radova planira za 2016.gdoinu. Obzirom da se tražila naša suglasnost na prijedlog
rekonstrukcije dionice državne ceste DC3 koja prolazi našom općinom dali smo jednu
primjedbu/prijedlog da se uvrsti proširenje kolnika kod groblja Mala Subotica-Štefanec za
prestrojavanje odnosno skretanje ulijevo prema Zoni poduzetništva na mjestu gdje se planira
izvedba ceste uz groblje za Zonu.
Gotovi su izvedbeni projekti za izgradnju nadstrešnice na groblju Mala Subotica-Štefanec i kreće se
u raspisivanje javne nabave, tzv. male javne nabave, kratki postupak, kako bi što prije krenuli s
izvođenjem i bili gotovi do blagdana Svih Svetih.
Još nemamo nikakve rezultate Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša, za sufinanciranje Programa
energetske učinkovitosti privatnih kuća. Nikakvih informacija nema ni na njihovim internet
stranicama. U Fondu vele da imaju puno posla i da još nisu stigli to odraditi.
Obzirom da ponovno planiramo kandidirati projekt za sufinanciranje modernizacije javne rasvjete
od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u međuvremenu smo ugovorili
energetski pregled sustava javne rasvjete s tvrtkom Lunes Adria d.o.o. iz Klinča Sela u iznosu od
7.000 kuna s PDV, jer je po novih propisima taj pregled uvjet za kandidiranje na taj natječaj.
Još uvijek nisu krenuli javni radovi pa tu imamo određenih problema. Prekinuli smo s provođenjem
rada za opće dobro jer sam bio prijavljen od strane osoba romske nacionalne manjine koje su
radile u našoj općini na radu za opće dobro zbog toga jer im nismo osigurali zaštitnu odjeću i obuću
i nisu položili zaštitu na radu. Dogodilo se isto i drugim načelnicima koji imaju romsku populaciju.
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Inače, od samog početka kad je uveden taj rad za opće dobro, mi smo uredno pozivali sve osobe
sa spiska koji je dostavljao Centar za socijalnu skrb, vodili evidenciju o njihovom odazivu na rad,
slali izvješća o istom Centru, ali nakon ove prijave do daljnjega smo odustali od toga. Za mjesec
svibanj dobili smo spisak 50 osoba koje bi trebale odraditi rad za opće dobro. Mi nemao 5-6 ljudi
koji će nadzirati te osobe pri radu jer to su većinom osobe koje se vrlo malo trude i doprinose
Općini, a novaca za njihove troškove nemamo, a ni ljude za nadzor. U četvrtak je na Kolegiju
gradonačelnika i načelnika ta tema na dnevnom redu pa se nadam da će biti ponuđeno nekakvo
rješenje tog problema. Javne površine donekle uređujemo, ali nije to onako kao smo navikli
prethodnih godina. Iz Zavoda za zapošljavanje ima nekih blagih naznaka da bi četvorica Roma koje
smo zatražili, a koje Država 100% financira, skoro mogli biti odobreni, pa bi onda već bilo lakše.
Danas smo malo uređivali središte Općine kako bi za Dane Općine bilo što ljepše. Srušena je suha
lipa ispred Doma kulture Mala Subotica i suhi bor kod ambulante te uređeni su nasadi u okolici
zgrade Općine i Doma kulture Mala Subotica.
Apeliram na vijećnike da se odazovu na svečanu sjednicu u petak povodom proslave Dana Općine,
te na nedjeljni mimohod i sv.misu. Obzirom na funkciju koju obnašamo, mislim da nam je to
dužnost.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:








Vijećnik Valentin Šipuš, obzirom da na njegovo traženje od prije dosta vremena to nije
riješeno, ponovno ukazuje na nužnost ugradnje klima uređaja u čekaonicu ambulante opće
medicine. Tamo se tijekom ljetnih mjeseci sunce upre u prozore i jako ugrije čekaonicu,
unutra je zagušljivo, a ako se otvore prozori je propuh i lako se prehladiti. Pacijenti dugo
čekaju i teško to podnose. Apelira na načelnika da pokuša dogovoriti s predstavnicima
Doma zdravlja da se kvalitetno riješi taj problem. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara
da će što prije razgovarati s dr.Vrčićem i vidjeti što se da učiniti iako on smatra da bi se u
te troškove trebale uključiti i liječnice koje tamo rade.
Vijećnik Željko Jančec pita ima li kakve šanse da se asfaltira cesta Držimurec-Belica.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je o tome razgovarao s ravnateljicom ŽUC-a
Ljerkom Cividini i ona je rekla da se čeka objava u Narodnim novinama odluke o
prekategorizaciji lokalne ceste u cestu u nadležnosti ŽUC-a i da ona ne zna zašto ta odluka
još nije objavljena. Kad bude objavljena, dat će se izraditi troškovnik i raspisat će se javna
nabava. Ove godina planira se navoziti šljunak na tu cestu, a sljedeće godine bi se
asfaltirala.
Vijećnica Vesna Halić pita kada će se sanirati ružni kanali koji su iskopani u „Jurčevcu“,
je li se o tom problemu razgovaralo s nadležnima ili se možda pozvala nadležna inspekcija
te kada će se riješiti spajanje odvodnje na kraju kanala, kod „Jurčeskog pileka“. Iz tih
jaraka jako smrdi pa mještani na toj relaciji ne mogu ni prozore otvarati. Traži da se
rješenje odvodnje na tom djelu uvrsti u prije spominjan projekt rekonstrukcije državne
ceste DC3. Nije joj jasna svrha tih kanala, a ni traženje izvođača od mještana da ponovno
kupuju iste cijevi, istog promjera kao one koje su izvadili, a bile su čitave. Pita što je s
kamionima koji su stalno parkirani na ulazu u Ulicu Nikole Tesle u Maloj Subotici i jako
nagrđuju okolinu. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da su za spomenute radove na
iskopu kanala nadležne Hrvatske ceste jer se radi o državnoj cesti. Gospodin Marković,
direktor Hrvatskih cesta, obaviješten je o spomenutom problemu i obećao je doći pogledati
na teren. Iako mu je skrenuta pažnja i na ružni izgled tih kanala i na smrad, u telefonskom
razgovoru je iznio da su na tom djelu ceste problem bile oborinske vode i to je trebalo
riješiti. Naglasio je da za sad nisu imali drugo rješenje od ovog i da se vjerojatno do
početka rekonstrukcije ceste tu neće ništa mijenjati. Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da
je Hrvatskim cestama naglašeno da se rekonstrukcijom te ceste riješi i pitanje odvodnje
oborinskih voda na toj relaciji, a obzirom da se tu planira izvođenje pješačko-biciklističke
staza s obje strane ceste, kanali bi trebali nestati. Problem spajanja cijevi kod „Jurčeskog
pileka“ već je prije riješen, a do zaudaranja ustajale vode vjerojatno dolazi zbog loše
nivelacije kanala. Smatra da bi mještani i sami mogli malo prokopati kanal kad uoče da na
nekom mjestu stoji voda pa bi i to doprinijelo oticanju vode. Što se tiče nabave novih
cijevi, vjerojatno su bile manjeg promjera od traženog, a ako nisu onda su mještani trebali
tražiti da se natrag stave stare cijevi. Problem parkiranja kamiona na početku Ulice Nikole
Tesle se rješava. Iako prema Odluci imamo mogućnost za parkiranje kamiona na javnoj
površini, vlasnik kamiona Ivan Cirkvenčić zamoljen je da ih odstrani jer su ti kamioni tamo
parkirani danonoćno, a ne samo povremeno kako je dogovoreno.
Vijećnik Valentin Šipuš pita planira li se provesti jedno ili dva zaprašivanja komaraca.
Apelira na načelnika da na Kolegiju gradonačelnika i načelnika ukaže na potrebu
monitoringa komaraca i u naseljima uz Trnavu, a ne samo, kako je bilo u iznijeto u
medijima, u naseljima uz Muru i Dravu, jer sljedeće godine, kad će ići zaprašivanja
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temeljem rezultata monitoringa, naša Općina mogla bi biti zakinuta za određena tretiranja
obzirom da je monitoring preduvjet za kvalitetnije i bolje zaprašivanje sljedeće godine.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je o tome bilo govora na Kolegiju i da je većina
načelnika bila protiv monitoringa uz Muru i Dravu, pogotovo načelnici općina koje nisu
locirane uz te rijeke, jer je bilo predloženo financiranje monitoringa u iznosu od 5.000
kuna. Većina načelnika općina smatrala je da je dosta ishitreno pripremljen taj prijedlog
monitoringa, i dosta kasno. Više bi voljeli znati učinkovitost određenih tretiranja, koja
sredstva se koriste, kako dugo djeluju i sl. Što se tiče ovogodišnjeg zaprašivanja, ako su
vijećnici za to, to se može napraviti iako se čini da komaraca ima manje.
Vijećnica Jadranka Sermek s ponosom ističe da je nakon 30 godina maknuta nelegalno
odložena cigla u Ulici A.Šenoe u Svetom Križu i nelegalno postavljena ograda u Ulici
J.Slavenskog u Svetom Križu te ujedno zahvaljuje Općini, mjesnom odboru i komunalnom
redaru što su pomogli u rješavanju tih problema kako bi mještani Svetog Križa imali ljepši
okoliš.
Vijećnik Željko Jančec pita hoće li na svečanu sjednicu u petak doći netko od visokih
članova Županije. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da su prošli tjedan uredno
poslane pozivnice, a on će ih još jednom pozvati na Kolegiju načelnika u četvrtak.
Vijećnik Dejan Horvat osvrće se na iznošenje ravnateljice ŽUC-a prilikom gostovanja u
radio-emisiji Osinjak prošle srijede. Ona je na postavljeno pitanje o postavljanju znaka
zabrane prometa teških kamiona na cesti prema Piškorovcu odgovorila da je ta cesta samu
u dužini 50 metara u njihovoj nadležnosti, a ostalo je u nadležnosti naše Općine i da je
Općina dužna postaviti navedeni znak. Također je na postavljeno pitanje o nekvalitetno
izvedenim radovima na pješačko-biciklističkoj stazi u Držimurcu (rigoli uz stazu) odgovorila
da nema zaprimljen prigovor za to i da se isti može podnijeti 2 godine po završetku radova.
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da ne zna zašto je ravnateljica ŽUC-a tako istupila na
radiju jer se zna da je cesta prema Piškorovcu u njihovoj nadležnosti, a samo cesta u
naselju Piškorovec u našoj nadležnosti. Što se tiče prigovora na izvedbu rigola u Držimurcu,
on je poslan još prošle godine. Dogovorit će sastanak s ravnateljicom ŽUC-a kako bi
raspravili o tim pitanjima i riješili nedoumice.
Vijećnik Josip Horvat, osvrćući se na skinutih 550 tisuća s općinskog računa, pita
načelnika osjeća li se odgovornim za to, zatim što je s obećanjima o postavljanju križa na
mrtvačnicu na groblju Mala Subotica-Štefane i rješavanju problema „benkoske vuličke“.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je cijelu situaciju oko problematike skidanja
sredstava s općinskog računa opširno objasnio na sjednici na kojoj vijećnik Horvat nije bio
nazočan, ali isto može pročitati u zapisniku s te sjednice. Za tu situaciju dijelom se osjeća
odgovoran jer obnaša funkciju koju obnaša i ne bježi od te odgovornosti, a koliko je
stvarno odgovoran, neka svatko sam procjeni. Što se tiče križa na mrtvačnici, on se planira
postaviti kod izvedbe nadstrešnice na tom groblju. Za rješavanje problema „benkoske
vuličke“ ostaje još pola godine i u tom periodu će se pokušati nešto riješiti.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje riječ predsjedniku Savjeta mladih
Denisu Hajdaroviću kako bi dao odgovor vijećniku Željku Jančecu na pitanja postavljena na
prošloj sjednici vezana na Savjet mladih.
Denis Hajdarović najprije pozdravlja sve nazočne te se predstavlja. Detaljno pojašnjava
zadaću Savjeta mladih određenu Zakonom o savjetima mladih. Iznosi aktivnosti Savjeta mladih
kojim on predsjedava i ističe da su članovi Savjeta mladih ujedno članovi jedne ili više udruga
preko kojih surađuju s mladima Općine i potiču ih na uključivanje u društvene aktivnosti.
Također aktivno koriste društvene mreže kako bi bili u kontaktu sa što većim brojem mladih.
Smatra da, iako Savjet mladih na papiru nema puno aktivnosti, mladi naše općine su jako
aktivni.
Vijećnik Željko Jančec ističe da je važno da Savjet održava sjednice, da se njegovo
djelovanje vidi i „na pismeno“, jer vjerojatno će donijeti neke prijedloge, zaključke ili odluke,
pa neka se i kasnije vidi da je ovaj saziv Savjeta nešto i radio.
Vijećnik Valentin Šipuš dodaje da Savjet mladih ima prvenstveno savjetodavnu ulogu, a ne
da organizira ekološke akcije i sl. Savjet mora detektirati probleme koji muče mlade u našoj
općini i na osnovu toga ići s određenim prijedlozima prema Općini odnosno načelniku.
Vijećnik Josip Horvat iznosi da je najlakše kritizirati, ako Savjet nema potrebu za službenim
okupljanjem, nije to za zamjeriti, važno je da su aktivni. Bilo bi bolje da im stariji nešto
predlože, a oni bi zasigurno to odradili.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad iznosi da vjerojatno nema nekih većih
problema kod mladih u Općini jer bi Savjet već reagirao, a ova rasprava može samo pomoći
predsjedniku Savjeta mladih u njihovu daljnjem djelovanju.
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Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno
9 vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Biljana Bedić, Vladimir Mihalic i Miran
Pintarić ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Otvara 11.sjednicu Općinskog vijeća te daje sljedeći
DNEVNI RED na prihvaćanje:
1. Usvajanje zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica
3. Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza
i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Mala
Subotica
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik sa 10.sjednice Općinskog vijeća nema primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.

Ad.2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica
Predsjednica Povjerenstva za javna priznanja Jadranka Sermek iznosi da su se,
temeljem javnog poziva, do 18.lipnja prikupljali prijedlozi za dodjelu javnih priznanja, a da je
Povjerenstvo održalo sjednicu 20.lipnja kako bi razmotrilo pristigle prijedloge. Pristigla su 2
prijedloga, oba za dodjelu Plakete. Jednim prijedlogom predlaže se dodjela Plakete USR „Sport za
sve“ Mala Subotica, a drugim Ivanu Horvatu iz Držimurca, Držimurec 22. Nakon razmatranja
pristiglih prijedloga Povjerenstvo se jednoglasno složilo da se oba prijedloga prihvate. Obzirom da
je Povjerenstvo znalo da su se u Općini tijekom mjeseca lipnja slavila dva velika jubileja, 55 godina
NK „Dinamo“ Palovec i 50 godina NK „Spartak“ Mala Subotica, i obzirom da njih nitko nije predložio
za javno priznanje, Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da oba kluba predloži za dodjelu
javnog priznanja Pečat Općine povodom njihovih obljetnica, jer Povjerenstvo smatra da ne bi bilo u
redu da te obljetnice prođu bez dodjele javnog priznanja. Vijećnica Vesna Halić traži pojašnjenje
teksta „za cijeloživotni doprinos ugledu i napretku Općine Mala Subotica“ koji stoji u prijedlogu
Odluke uz Ivana Horvata iz Držimurca. Predsjednica Povjerenstva Jadranka Sermek detaljno
pojašnjava navedeni tekst iznoseći dijelove teksta iz prijedloga za dodjelu javnog priznanja Ivanu
Horvatu. Vijećnik Valentin Šipuš ukazuje na to da je na prošloj sjednici donesena Odluka o
javnim priznanjima kojom je za javno priznanje Pečat Općine definirano da se, između ostalog,
dodjeljuje povodom „okruglih“ obljetnica, odnosno za svakih 25 godina uspješnog rada, a NK
„Dinamo“ Palovec slavi 55 godina što ne spada u „okrugle“ obljetnice. Napominje da je upravo na
takve situacije upozoravao vijećnike prije donošenja te odluke i smatra da dodjeljivanje Pečata NK
„Dinamo“ Palovec neće biti sukladno Odluci o javnim priznanjima. Ističe da nema ništa protiv toga
da NK „Dinamo“ Palovec dobije javno priznanje, ali nije u skladu s Odlukom. Predsjednica
Povjerenstva Jadranka Sermek iznosi da je možda napravljen propust kod donošenja Odluke,
pa će u skorije vrijeme trebati mijenjati Odluku, s čime su se vijećnici složili.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje redom na glasovanje sva 4 prijedloga za
dodjelu javnih priznanja.
Prvi prijedlog da se Ivanu Horvatu iz Držimurca dodjeli Plaketa Općine jednoglasno je
prihvaćen.
Drugi prijedlog da se USR „Sport za sve“ Mala Subotica dodjeli Plaketa Općine
jednoglasno je prihvaćen.
Treći prijedlog da se NK „Dinamo“ Palovec dodjeli Pečat Općine prihvaćen je s 8 glasova
ZA i 1 SUZDRŽANIM.
Četvrti prijedlog da se NK „Spartak“ Mala Subotica dodjeli Pečat Općine jednoglasno je
prihvaćen.
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Ad 3. Donošenje Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih,
sabirnih i crnih jama na području Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je nakon donošenju Odluke o poništenju
koncesije bio ponovno raspisan natječaj za koncesiju i pristigla je jedna ponuda, od dosadašnjeg
koncesionara. Povjerenstvo je utvrdilo da je ponuda potpuna i konstatiralo da su svi uvjeti
natječaja ispunjeni. Ponuditelj je ponudio cijenu usluge u iznosu od 30 kn/m3 bez PDV odnosno
37,50 kn/m3 s PDV, a godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 2.200 kn. Povjerenstvo
predlaže da se donese Odluka o prihvaćanju koncesije. Vijećnica Jadranka Sermek pita za
koliko je viša cijena odvoza u odnosu na dosadašnju, na što pročelnik Franjo Janković
odgovara da je viša za 23 %. Vijećnica Jadranka Sermek pita s kojom najvišom kaznom se
može kazniti koncesionar u slučaju da ga se zatekne da odvozi na „nedozvoljene“ lokacije.
Komunalni redar Mladen Braniša odgovara da je najviša kazna 5.000 kuna, a s većom
kaznom može ga kazniti inspekcijska služba. Vijećnik Dejan Horvat ističe da bi trebalo vidjeti
kakvi su pravni okviri za uvođenje novčane kazne u Ugovor, na što pročelnik Franjo Janković
odgovara da se u Ugovor ne može navoditi kazna jer je sadržaj Ugovora propisan od strane
nadležnog ministarstva, već kažnjavanje mora provoditi komunalni redar. Vijećnica Jadranka
Sermek pita može li se u Ugovor staviti obveza koncesionara da vrši odvoz i s nepristupačnih i
uskih dvorišta koja iziskuju dodatnu, manju opremu, kako se više ne bi javljali problemi
neodvoza s takvih dvorišta. Pročelnik Franjo Janković ističe da je ta obveza uvrštena u
Ugovor. Vijećnik Valentin Šipuš ukazuje na potrebu upozoravanja mještana da uzimaju račun
nakon izvršene usluge koncesionara, a vijećnica Ivana Mikac-Dodlek dodaje da koncesionar
treba izdavati fiskalni račun. Načelnik Vladimir Domjanić se slaže da treba obavijestiti
građane o tim detaljima i dodaje da se koncesionar mora pridržavati Zakona, a Općina mu, uz
veći angažman komunalnog redara, ne smije dozvoliti dosadašnje ponašanje.
Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja,
odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području
Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Sjednica je završena u 20,30 sati.
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