REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/14-01/9
URBROJ:2109/10-01-14-10
Mala Subotica, 28.10.2014.

ZAPISNIK
s 13. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 28.listopada
2014. godine u 18,00 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,
Mladen Križaić, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Miran Pintarić, Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“
Adam Oršoš, potpredsjednik VMO Piškorovec

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: Radovi na nadstrešnici na
groblju Mala Subotica-Štefanec idu prema kraju. Bili bi već završeni, ali izrađivač drvene lamelirane
konstrukcije kasnio je 10-ak dana s isporukom, a bilo je i kišnog vremena, no nadamo se da će do
subote sve biti gotovo. Na mrtvačnicu će biti montiran križ, na što je stalno upozoravao vijećnik
Josip Horvat.
U Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici od strane ŽUC-a izveden je završni sloj asfalta. Treba još samo
povući horizontalnu signalizaciju. Na inicijativu VMO Mala Subotica angažiran je jedan hortikulturist
koji će dati prijedlog sadnje zelenila u toj ulici kako bi se s tim zaokružilo uređenje iste. Iako, kod
toga će trebati uzeti u obzir problem s oborinskim vodama u toj ulici jer su dvorišta tako zavožena
da je prije sva voda tekla na cestu, a sad kad je izvedena pješačka staza postavljene su cijevi za
oborinsku kanalizaciju koje su prvenstveno namijenjene za vodu s ceste, a voda s dvorišta nema
kamo. U narednom periodu planira se nešto poduzeti po tom pitanju.
Završena je sanacija krovišta Vrtića zbog prokišnjavanja, što je na prošloj sjednici pojašnjeno.
Izvršeno je uređenje ceste Držimurec-Belica navozom šljunka od strane ŽUC-a jer smo tu cestu
prenijeli u njihovo vlasništvo. Sada je ta cesta u dobroj funkciji u odnosu na prije kad je bila
zapuštena i s puna rupa. Nastojat ćemo da se ta cesta kroz godinu, dvije, asfaltira kako bi se
tamošnjim mještanima skratio put do Belice.
Naručene su 2 autobusne nadstrešnice. Jedna za Strelec, a druga za Palovec. Trebale bi biti
postavljene do 15.11.
Ugovorili smo geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta jer još uvijek nisu u vlasništvu Općine, što
je uvjet za izgradnju kanalizacije. Ti radovi trebali bi biti gotovi do kraja godine.
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Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad nadovezuje se: Tim geodetskim elaboratom
automatski se prenosi vlasništvo nerazvrstanih cesta na Općinu jer je sada taj proces jako
pojednostavljen i ubrzan.
Načelnik Vladimir Domjanić nastavlja: Pokrenuli smo postupak legalizacije dvaju objekata.
Naručeno je geodetsko snimanje i izrada geodetskog elaborata za dograđeni dio objekta Doma
kulture Držimurec-Strelec (ulaz) i za prostorije NK Eko Sveti Križ i Ekološkog društva Eko Sveti
Križ.
Kako bi zadovoljili higijensko-epidemiološke zahtjeve koji se stavljaju pred nas u protekla dva
tjedna na području Općine vršena je deratizacija.
Završen je popravak javne rasvjete od strane Elektre Čakovec.
Obavljen je razgovor s dvije projektantske kuće vezano na idejno rješenje projekta za Dom za
starije i nemoćne. Kad obave projektni zadatak, isti će biti prezentiran.
Obzirom da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU još nije raspisalo natječaj, a čini se da ni
neće jer novaca nema, nismo pokrenuli izradu projektne dokumentacije za Dogradnju i adaptaciju
Dječjeg vrtića Potočnica.
Raspisan je natječaj za stipendije i otvoren je do kraja tjedna.
U međuvremenu se dogodila provala u općinske prostorije, točnije u podrum iza Doma kulture Mala
Subotica. Razvaljena su i uništena vrata, a ukradena je motorna pila i gorivo. Isto je osigurano i
očekuje se povrat štete od osiguravajućeg društva, u slučaju da se ne nađe počinitelj.
Prošli mjesec bio sam na glavnoj raspravi kod suca za prekršaje vezano za prijavu inspektora
zaštite na radu u mjesecu lipnju. Oslobođen sam, a i Općina, svih optužbi i nema nikakvih sankcija.
Odgovor na pitanje vijećnika Josipa Horvata s prošle sjednice: Donacije za Crveni Križ računa se
tako da se iz poreza izdvaja 0,7 %, a do sada je uplaćeno 8.000 kuna.
Vrtić je raspisao natječaj za jednog odgojitelja na određeno vrijeme do 30.6.2015.godine. Radi se o
zamjeni za bolovanje jedne odgojiteljice, a došlo je i do povećanja broja djece.
Pretprošle srijede održana je javna dražba u naselju Piškorovec prema odluci. Bilo je puno
okupljenih mještana, ali zainteresiranih kupaca gotovo i ne. Oni smatraju da je ponuđena cijena
previsoka i traže da se cijena još smanji. Ako se uzmu u obzir ulaganja u to naselje, ta cijena je
realna, no, kad dođe na red ta točka Dnevnog reda detaljnije ćemo o tome raspraviti, a radi toga
pozvan je i potpredsjednik VMO Piškorovec, Adam Oršoš.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:




Vijećnik Valentin Šipuš govori da je vidio u Zapisniku s posljednje sjednice VMO Mala
Subotica da se raspravljalo o zavažanju poljskih puteva. Zna da se nekoliko mještana žalilo
da su putevi u "Jurčevcu" i "Benkovcu" katastrofalni, što vjerojatno jest tako. U Zapisniku
se spominje osnivanje nekakvog Fonda za tu namjenu. Traži pojašnjenje istog. Ujedno
ukazuje na problem rubnika na pješačkoj stazi u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici, kod
Doma DVD Mala Subotica. Isti su se odvojili i do proljeća će se sigurno raspasti jer je
prilikom izvedbe pješačke staze sve samo "zamaskirano". Smatra da se izvođač radova na
pješačkoj stazi nije baš iskazao. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je istina da su
poljski putevi jako loši, ali je i istina da Općina nema mehanizme za naplatu od onih ljudi
koji te puteve koriste, pogotovo oni koji nisu iz naše Općine, a imaju velike površine u
zakupu. To su veliki OPG-ovi s jakim traktorima koji su jako uništili poljske puteve. Do sada
smo puteve zavažali prilikom nekakvih iskopa u Općini, nisu se posebno izdvajala sredstva
za to. Na sjednici VMO Mala Subotica o tome se raspravilo jer uistinu postoji velika potreba
za popravkom i zavažanjem poljskih puteva. Što se tiče Fonda koji se spominje u
Zapisniku, vjerojatno se misli na prijedlog iz drugih općina koje imaju slične probleme, a
bio je iznesen na toj sjednici. Radi se o zajedničkom ugovoru nekoliko općina i vlasnika
šljunčare s područja neke od općina, na period od 4 godine prilikom čega bi se postigla
povoljna cijena za zavažanje. Načelnik Vladimir Domjanić predlaže da se sredstva za
zavažanje poljskih puteva predvide u Proračunu kako bi se na proljeće to moglo i realizirati
tamo gdje je najneophodnije. Što se tiče rubnika, izvođač radova je opomenut za isto, a još
će se jedanput pregledati stanje na terenu i ako postoji još neki propust, ukazat će mu se
na to, a imamo i garanciju za te radove pa smatra da ne bi trebalo biti problema s tim.
Također smatra da je izvođač radova dosta dobro obavio posao.
Vijećnik Željko Jančec predlaže da se prilikom prvog sastanka s udrugama na dnevni red
stavi i novi Zakon o udrugama koji je stupio na snagu 1.10. Predlaže da se pozove netko
kompetentan tko će pojasniti udrugama taj zakon. Smatra da bi se to isplatilo obzirom da
Općina ima puno udruga, a Zakonom su predviđene velike kazne za neprovođenje istog.
Zamjenik načelnika Dragutin Branilović odgovara da će se postupiti po iznesenom
prijedlogu i smatra da je prijedlog dobar. Pozvat će se netko iz Županije, stručan za tu
problematiku.
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Vijećnik Josip Horvat ukazuje predsjedniku VMO Mala Subotica, Dragutinu Braniloviću,
na činjenicu da u naselju Mala Subotica postoje i druge ulice osim Ulice A.Stepinca u koju
se stalno ulaže, npr. Ulica Benkovec. U Ulicu Benkovec se jako malo ulaže, a to je stara
ulica i jako je frekventna, pogotovo kod ljekarne. Bilo bi lijepo da se bar uredi „benkoska
vulička“ jer ne iziskuje to toliko puno posla. Treba malo pokositi i urediti je po staroj liniji,
jer ona je tu bila od nekada, tu je i „križno drevo“ koje to dokazuje i ne vidi razloga da je
sada nema. Još je dva mjeseca do kraja godine do kad je Načelnik obećao riješiti taj
problem. Zamjenik načelnika Dragutin Branilović ističe da je vijećnik Horvat u pravu
jer se generalno premalo ulaže u uljepšavanje mjesta, ali u Ulicu A.Stepinca se puno
uložilo, od pješačke staze do kanalizacije i smatralo se da je sad trenutak da se doda još
malo napora kako bi se zelenilom kompletirala ta ulica. Ona je reprezentativna ulica Male
Subotice jer je na ulazu u naselje, jako frekventna i pod stalnim je povećalom. Slaže se da
bi i ostale ulice tako trebalo urediti i nada se da će to postati standard, ali sve ovisi o
financijskim sredstvima. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da smo sad u fazi kad se u
naredne tri do četiri godine planira izvoditi kanalizacija i nije razumno ulagati određene
novce u uređenje ulica kad će se ionako sve raskopati. Slaže se da treba urediti okoliš
ljekarne, ali smatra da bi to trebali uređivati vlasnici ljekarne, pogotovo radi toga što su
podigli teren ispred ljekarne bez odobrenja i planira ozbiljno razgovarati s njima u tom
smjeru. Što se tiče „vuličke“, nije zaboravio na nju. Obavio je razgovore s tamošnjim
mještanima i uvidio da koliko ima onih koji su za „staru vuličku“ toliko ima i onih protiv. S
tim problemom trebat će se malo ozbiljnije pozabaviti kako iz toga ne bi izbila svađa.
Želimo kad se krene rješavati taj problem da obje strane budu pomirene, odnosno da
rješenje bude na zadovoljstvo većine.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je
nazočno 10 vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Miran Pintarić, Ivan
Marčec i Vladimir Mihalic ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Otvara 13.sjednicu
Općinskog vijeća. Obzirom da nema prijedloga za izmjenu i dopunu prijedloga dnevnog
reda dostavljenog u materijalima za sjednicu, daje sljedeći DNEVNI RED na prihvaćanje:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Plana i izvedbenog Programa rada za pedagošku
godinu 2014/2015 Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica (CD)

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala
4.
5.
6.
7.
8.

Subotica
Donošenje Odluke o stjecanju poslovnog udjela u GKP „Čakom“-Čakovec
Izmjena i dopuna Odluke o prodaji nekretnina u Piškorovcu
Prijedlog imenovanja novih ulica na lokaciji k.o. Benkovec-Gornje Trate
Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara te okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za Općinu
Mala Subotica (CD)
Prijedlog Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 12.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 12.sjednice Općinskog vijeća nema primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.

Ad.2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Plana i izvedbenog Programa rada za
pedagošku godinu 2014/2015 Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje riječ ravnateljici Dječjeg vrtića „Potočnica“,
Mariji Molnar, kako bi dala uvod u točku. Ravnateljica Marija Molnar ističe da je i ove godine
Vrtić bio dužan izraditi Godišnji plan i izvedbeni program rada za pedagošku godinu 2014./2015.
prema naputcima resornog ministarstva. Godišnji plan i izvedbeni program rada razmotren je na
Odgojiteljskom vijeću, prihvaćen je na Upravnom vijeću te je u zakonskom roku poslan na
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određene institucije među kojima je i osnivač. Godišnji plan i izvedbeni program rada sadrži:
Ustrojstvo rada, Materijalne uvjete i Odgojno-obrazovni rad. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Plana i izvedbenog Programa rada za
pedagošku godinu 2014/2015 Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica jednoglasno je
prihvaćen.
Ad 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Mala Subotica
Ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“, Marija Molnar, daje uvod u točku. Pojašnjava da je
do ovog prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Vrtića došlo iz praktičnih razloga jer do sada Vrtić
nije imao pečat s grbom Republike Hrvatske, a isti je obvezan za dopise koji se šalju u
Ministarstvo, Ured državne uprave i slične institucije. Obzirom da pečat s grbom nije bio
predviđen dosadašnjim Statutom, išlo se u Izmjene i dopune Statuta za što je potrebna
suglasnost osnivača. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Izmjena i dopuna
jednoglasno je prihvaćen.

Statuta

Dječjeg

vrtića

„Potočnica“

Mala

Subotica

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“, Marija Molnar, napušta sjednicu.

Ad.4. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnog udjela u GKP „Čakom“ Čakovec
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je Općina već tri puta donosila odluku o produženju
koncesije za zbrinjavanje otpada sadašnjem koncesionaru tvrtki Murs-ekom d.o.o. iz Murskog
Središća jer Vlada nije donijela uredbe vezane za zbrinjavanje otpada. Kad se uvidjelo koji
zahtjevi o zbrinjavanju otpada svih vrsta se stavljaju pred Općinu, razmotreno je više opcija i
predlaže se stjecanje poslovnog udjela u vrijednosti od 1% temeljnog kapitala društva GKP
Čakom d.o.o.iz Čakovca uplatom nominalnog iznosa od 49.700 kuna, nakon čega više ne bi
trebalo raspisivati koncesiju. Tvrtka GKP Čakom d.o.o. u samom je vrhu zbrinjavanja otpada u
Državi, a od svega je najvažnije što bi od početka sljedeće godine krenuo odvoz otpada iz naselja
Piškorovec. U dodatnim materijalima za ovu točku koji su podijeljeni prije sjednice, dat je
prijedlog organizacije odvoza tvrtke GKP Čakom d.o.o. Načelnik Vladimir Domjanić detaljno
pojašnjava navedeni prijedlog odvoza, sakupljanje bio otpada, selektiranje otpada putem vreća,
reciklažno dvorište i cijene odvoza. Vijećnik Josip Horvat pita kako to da navedena tvrtka nije
dosada odvozila otpad ako je tako dobra kao što ju je načelnik nahvalio te kako to da sadašnji
koncesionar nije ništa ponudio. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da nije raspisana
koncesija kako bi se primale ponude već su samo obavljeni razgovori o toj problematici. Sadašnji
koncesionar nema reciklažno dvorište i nije provodio odvoz iz naselja Piškorovec, što su jako
bitne stavke. Vijećnik Dejan Horvat izražava čuđenje što je u prijedlogu odvoza navedeno da
je odvoz za pravne osobe jeftiniji od odvoza za fizičke osobe. Vijećnik Mladen Križaić pita jesu
li obavljeni razgovori s tvrtkom Prekom d.o.o. iz Preloga o stjecanju poslovnog udjela jer ima
saznanja da su se neke općine odlučile za 2 %-tni udio u toj tvrtki. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da su obavljeni razgovori i s tvrtkom Prekom d.o.o. koja je također dobro
organizirana i sigurno ne bi bilo problema kad bi ušli u suradnju s njom. Njezini uvjeti nisu ništa
povoljniji pa je prijedlog da se ide u suradnju s tvrtkom GKP Čakom d.o.o. jer je nekako
prirodnija suradnja s njom, a i tamo više gravitiramo. Što se tiče veličine poslovnog udjela,
imamo saznanja da Općina Nedelišće ima 2 %-tni udio, a Općine Šenkovec, Strahoninec,
Orehovica imaju 1 %-tni udio. Veći udio nosi veću cijenu, ali ne donosi veće beneficije.
Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u GKP „Čakom“ Čakovec prihvaćen je sa
7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA (V.Halić, J.Horvat. i M.Križaić).
Ad.5. Izmjena i dopuna Odluke o prodaji nekretnina u naselju Piškorovec
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je u materijalima za sjednicu vijećnicima dostavljen
prijedlog Izmjena i dopune ove Odluke kojim se predlaže početna cijena parcele u iznosu od 50
kuna/m2 uz popust od 50% za mještane naselja Piškorovec. Obzirom da prilikom javne dražbe
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nije bio iskazan interes za kupnju i što je situacija naoštrena jer mještanima naselja Piškorovec
nedostaje stambenog prostora, nemaju gdje živjeti, nemaju novaca, predlaže se novi prijedlog
Izmjena i dopuna ove Odluke kojim se predlaže početna cijena parcele u iznosu od 40 kuna /m2
uz popust za mještane naselja Piškorovec od 50% , što bi iznosilo 20 kuna/m2, uz dodatak kojim
se dopunjuje članak 1.temeljne Odluke s dvjema katastarskim česticama: kat.čest.br. 4131/10
površine 551 m2 i kat.čest.br. 4131/67 površine 490 m2, u k.o. Gardinovec. Do sada se donekle
uspjela kočiti ilegalna gradnja u naselju Piškorovec, ali to više nije moguće jer im jako nedostaje
prostor za život. Sve što je do sada izgrađeno je izgrađeno ilegalno i sve je potrebno legalizirati,
što se planira početi iduće godine. Oni trebaju priključke struje, ali kad zatraže, Elektra im ne
odobrava jer se radi o ilegalnim objektima. Zato je izneseni novi prijedlog kojim se im izlazi u
susret kako bi mogli legalno kupiti parcele, a ne da se stvaraju novi problemi. Predsjednica
Općinskog vijeća Danica Glad daje riječ potpredsjedniku VMO Piškorovec, Adamu Oršošu,
kako bi iznio svoje i stajalište svojih sumještana. Adam Oršoš ističe da ljudi nemaju gdje živjeti
i da su prisiljeni graditi. I sada grade. Apelira na vijećnike da smanje cijenu. Dodaje da bi im
cijena od 20 kuna /m2 bila prihvatljiva. Vijećnica Biljana Bedić, kao predstavnica Roma,
naglašava da tamo ljudi stvarno nemaju gdje živjeti, što je nehumano. Grade i šupe samo da
imaju neki kutak za stanovanje. Svi su socijalni problemi, a u djecu treba ulagati. Trebaju prostor
da bi se njihova djeca razvijala. Vijećnik Valentin Šipuš pita postoji li neki instrument da se
spriječi daljnje preprodavanje parcela. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će se ispitati
pravni instrumenti koji bi se mogli ovdje primijeniti kako bi se pomoglo onima kojima treba, a ne
da se „mešetari“ s parcelama. Vijećnik Željko Jančec predlaže da se im odrede neki normativi
gradnje kako ne bi svejedno izgradili male kolibe nedostatne za stanovanje. Vijećnica Vesna
Halić smatra da bi trebalo prihvatiti cijenu od 20 kuna/m2 za mještane naselja Piškorovec kako
bi mogli kupiti parcele i graditi.
Gore izneseni prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o prodaji nekretnina u naselju
Piškorovec prihvaćen je s 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (D.Horvat).

Potpredsjednik VMO Piškorovec, Adam Oršoš, napušta sjednicu.

Ad.6. Prijedlog imenovanja novih ulica na lokaciji k.o.Benkovec-Gornje Trate
Zamjenik načelnika Dragutin Branilović, ujedno i predsjednik VMO Mala Subotica, ističe,
obzirom da je formirano novo naselje u Maloj Subotici, mjesno odbor Mala Subotica dao je
prijedlog o imenovanju novih neimenovanih ulica tako da se nekoliko manjih ulica tog naselja
obuhvatilo nazivom Marijin trg, uzevši u obzir blizinu Marijinog svetišta jer se to naselje
nadovezuje na svetište, a jedna ulica koja nije mogla biti obuhvaćena trgom nazvana je Cvjetna
ulica jer se tražilo neko ime koje paše uz Marijin trg, a koje ne predstavlja konkretno nekog ili
nešto. Vijećnik Josip Horvat ističe da mu se čini ispravnije da naziv trga počinje s riječi „Trg“
pa onda iza konkretno ime, jer mu se samo ime Marija čini nedefiniranim, odnosno ne zna se na
koju Mariju se misli. Zamjenik načelnika Dragutin Branilović odgovara da lokacija naselja
koje se nadovezuje na Marijino svetište sama govori o kojoj Mariji je riječ. Naziv je pravopisno
ispravan tako da nema potrebe za izmjenom.
Prijedlog imenovanja novih ulica na lokaciji k.o. Benkovec-Gornje Trate jednoglasno je
prihvaćen.

Ad.7. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara te okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i
velikih nesreća za Općinu Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković daje uvod u točku i ističe da je ova Procjena ugroženosti rađena
temeljem novih zakonskih odredbi i da je za istu dobivena suglasnost Državne uprave za zaštitu i
spašavanje. U materijalima za sjednicu dostavljena je na CD-u. Vijećnik Valentin Šipuš
ukazuje na situaciju s prošle sjednice kad je rekao kako Trnava prijeti i za tjedan dana skoro se
dogodila katastrofa. Razlog tomu je što Stožer zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite nisu
osposobljene za zadaće koje im se nalažu. Treba ih što prije educirati i osposobiti za djelovanje
jer osim izlijevanja Trnave prijete i vjetrovi. Na terenu nisu znali puniti vreće s pijeskom što je
nedopustivo. Pohvaljuje vatrogasce koji nisu osposobljeni za borbu protiv vode ali su najviše
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doprinijeli. Pročelnik Franjo Janković dodaje da je upravo danas u Općini Belica održana
edukacija Stožera na kojem su bili nazočni i članovi našeg Stožera. Vijećnik Dejan Horvat, kao
predsjednik DVD Držimurec-Strelec, ističe da ako se usporedbi organizacija obrane od poplave
rijeke Mure i obrana od poplave potoka Trnave u našoj Općini, naša organizacija je bila na puno
višoj razini od one na Muri. Vijećnica Jadranka Sermek ukazuje na dobru edukaciju koja se
održala u Općini Orehovica, a kojoj je i ona nazočila. Bili su pozvani svi pripadnici Civilne zaštite,
Stožera i predsjednici DVD. Bila je detaljno prezentirana Procjena ugroženosti tako da su svi
nazočni bili dobro upućeni u to što im je činiti, koje su im zadaće. Predavač je bio Milan Logožar
iz Nedelišća i bio je jako dobar i pristupačan. Smatra da bi bilo jako dobro da se i u našoj Općini
organizira takva edukacija koja ne iziskuje nikakve troškove. Zamjenik načelnika Dragutin
Branilović, ujedno i predsjednik Stožera za zaštitu i spašavanje, ističe da je u planu obuka od
vrha Stožera do civilne zaštite opće namjene. Što se tiče obrane od poplave Trnave, svi ljudi na
terenu trudili su se maksimalno koliko su znali i mogli. Bilo je to vatreno krštenje što se
edukacije tiče, zasigurno najvrednija edukacija, jer se odvijala u pravoj istinskoj situaciji na
terenu. Treba uzeti u obzir činjenicu da od vremena bivše države nije postojala civilna zaštita i
nedostajalo je to znanje, tako da će svakako uslijediti edukacije. Načelnik Vladimir Domjanić
dodaje da je obrana od poplave Trnave jedno novo iskustvo koje nismo do sada imali i sigurno je
bilo grešaka, ali održat će se edukacije i bit će bolje u slučaju potrebe. Obzirom na problematiku,
vijećnik Dejan Horvat iznosi da je problem poplavljanja dijela naselja Palovec u kanalu kod
Nove ulice u koji se slijeva sva voda s polja, na što načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je
tu jedino rješenje predpumpna stanica. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad apelira
na Načelnika da izvrši pritisak na Hrvatske vode da hitno nešto poduzmu po tom pitanju.
Vijećnik Valentin Šipuš predlaže da se prilikom gradnje kuća mještanima ukaže na problem
visokih podzemnih voda i da ne grade niske podrume, s čim se Načelnik slaže. Vijećnik Josip
Horvat apelira na odgovorne za poplave koji su se tada lijepo poslikali, da sada kad je lijepo
vrijeme djeluju. Postoje određena mjesta na Trnavi koja se mogu sanirati bez puno ulaganja i
mehanizacije, samo treba krenuti. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je obavio
razgovor s g.Mustačem iz Hrvatskih voda. Čeka se jedan zajednički sastanak, a na proljeće se
planira sanacija.
Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih
i
kulturnih dobara te okoliša od opasnosti nastanka i posljedica katastrofa i velikih
nesreća za Općinu Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Ad.8. Prijedlog Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine Mala
Subotica
Pročelnik Franjo Janković iznosi da je na prošloj sjednici donesena Odluka o Savjetu mladih i
temeljem te Odluke objavit će se Javni poziv za kandidiranje članova Savjeta mladih jer mandat
sadašnjim članovima Savjeta mladih ističe krajem godine. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica
jednoglasno je prihvaćen.

Sjednica je završena u 20,00 sati.
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