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ZAPISNIK
s 14. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 16.prosinca
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,
Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Miran Pintarić, Mladen Križaić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
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: Danas se u Međimurskim
vodama trebao održati sastanak Projektnog tima 7.aglomeracije, ali obzirom da studija izvodljivosti
i ostala dokumentacija koju priprema Institut za ekološki inženjering iz Maribora, nije bila u fazi u
kakvoj je dogovoreno, sastanak je odgođen. Ostalo sve ide svojim tijekom, a sastanak će se
vjerojatno održati početkom sljedeće godine.
Investiciju Izgradnje nadstrešnice uz mrtvačnicu na groblju Mala Subotica-Štefanec uspjeli smo
završiti kako je planirano, do blagdana Svih svetih.
U međuvremenu je na javni poziv za energetsku učinkovitost pristiglo 30 zahtjeva. Izvršeno je
ocjenjivanje odnosno provjera dokumentacije, 14 zahtjeva je zadovoljilo sve kriterije i imalo svu
potrebnu dokumentaciju. Obzirom da je preostalo nešto novaca, raspisan je ponovljeni natječaj uz
suglasnost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je u tijeku, a rok za predaju
dokumentacije je 7.siječnja 2015.godine.
Na raspisan natječaj za stipendiranje studenata pristiglo je 9 molbi. Odbor za društvene djelatnosti
i stipendiranje studenata izvršio je pregled i ocjenu pristigle dokumentacije o čemu je sastavio
zapisnik koji je priložen materijalima za sjednicu. Stipendiju je dobilo 8 studenata, brojčano nešto
manje nego proteklih godina, pa će se vjerojatno morati razmotriti kriteriji kako bi sljedeće godine
omogući stipendija većem broju studenata.
Izradom Detaljnog plana uređenja naselja Trate u Maloj Subotici izvršene su sve radnje koje su bile
potrebne kako bi se uspješno obavio posao formiranja tog naselja jer izgrađena je prva kuća, a
druga je u pripremi. Ovaj projekt je pokazatelj dobro odrađenog posla u ovoj godini, a mladim
građanima naše općine omogućena je gradnja domova.
Nažalost, ovih dana opet smo bili prisiljeni angažirati našeg odvjetnika jer smo se našli u jednom
problemu koji je vezan uz dugovanja iza pokojnika koji je imao imovinu na području naše općine, a
nasljednici su se odrekli te imovine, što je najčešće slučaj kad pokojnik ostavi iza sebe određene
dugove, a zakon nalaže da takvu imovinu nasljeđuje naša općina. U našem slučaju iza jednog
pokojnika ostali su dugovi i Privredna banka Zagreb, kako bi naplatila dugovanja, poslala nam je
Prijedlog za ovrhu, prvi, za dugovanje po kreditu, a neki dan stigao je i drugi Prijedlog za ovrhu, za
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dugovanja po tekućem računu. Odvjetnik je za prvi Prijedlog već napisao žalbu, a za drugi će
napisati ovih dana. Vidjet ćemo kako će završiti taj slučaj.
Prošle nedjelje održan je Božićni sajam u školskoj športskoj dvorani. Pozitivno je to što se izlagači
pripremaju i trude, ali nažalost, naši ljudi se vrlo kratko zadrže na sajmu. Dođu, podignu dječje
darove, kratko se osvrnu po Sajmu i to je to. Dosta je onih građana koji ni ne pogledaju Sajam, a
u dvorani su. Koji je razlog tomu, ne znam, ali taj problem treba će razmotriti. Istina da priredba
nije bila na onom nivou na kojem je trebala biti i razglas je zakazao, ali to nije bio razlog da se
Sajam ne razgleda.
Materijalima za sjednicu priložena je opomena pred mogućnost tužbe od strane tvrtke HITAJ d.o.o.
iz Čakovca koja je vlasnik hladnjače u sklopu ovog objekta u kojem se sada nalazimo. Oni su u
opomeni opisali razloge zašto imaju probleme s oborinskim odnosno podzemnim vodama u
hladnjači koji su intenzivni zadnjih nekoliko godina. Ja se ne slažem s navedenim jer problemi s
oborinskim odnosno podzemnim vodama tu postoje od ranije, a zadnje tri godine razina podzemnih
voda porasla je za 1,5 m. Na toj lokaciji zapravo voda nikamo ne otječe, i tu se zapravo nalazi
nekakav oblik bazena. O tom problemu u više navrata razgovarao sam s Hrvatskim vodama i oni
ne znaju kako riješiti taj problem. Ističu da se prepumpavanjem neće riješiti taj problem. Neko
brzo rješenje se ne nazire i teško da će se prije završetka kompletne oborinske kanalizacije taj
problem riješiti. Razmišljamo o pozivanju nekih stručnjaka koji bi dali svoje mišljenje o tome što se
eventualno može učiniti.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad i ja održali smo sastanak s predstavnicima Hrvatskih
voda g.Mustačem i g.Frančićem te s pročelnikom Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i
zaštitu okoliša Međimurske županije g.Baranašićem, na kojem je od strane gostiju obećano da će
na proljeće krenuti sanacija nasipa na dijelu Trnave gdje je ove godine bilo problema prilikom
visokog vodostaja, a to je u Maloj Subotici, Palovcu i manjim dijelom u Strelcu i Držimurcu, kako se
ne bi ponovio isti problem.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:






Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pita načelnika jesu li Hrvatske vode počele
radove na rekonstrukciji kanala u Novoj ulici u Palovcu jer su na prije spomenutom
sastanku obećali čim prije početi s tim radovima. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara
da nisu i sumnja da se do proljeća mogu očekivati neki ozbiljniji radovi.
Vijećnica Vesna Halić, vezano na zadnji odvoz selektiranog otpada u vrećama prilikom
kojeg koncesionar nije ostavio prazne vreće, pita zašto je došlo do toga i kako će se to
riješiti jer ljudi sad nemaju kamo s tim otpadom. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara
da Općina nije dovoljno vodila računa o tome da je sadašnjem koncesionaru ovo bio zadnji
odvoz selektiranog otpada i samim time više nije trebao ostavljati prazne vreće. Problem je
što kućanstva za sad nemaju vreće za selektirani otpad od novog koncesionara, ali pokušat
će se dogovoriti s njima da prije početka ugovora tj. prije 1.siječnja, dostave svoje vreće,
kako bi građani imali kamo odlagati selektirani otpad. Ovaj vikend kućanstvima će se
dostavljati „Naš listek“ u kojem će biti umetnuta obavijest o novom odvozu, a ista će
sadržavati detaljan opis odvoza, zaduživanja kanti i vreća, cijene, raspored odvoza i dr.
Vijećnik Vladimir Mihalic, obzirom da je od strane Općine zastala inicijativa asfaltiranja
glavne ceste koja između ostalog prolazi i kroz naselje Mala Subotica prema Štefancu,
najavljuje da će HNS-Podružnica Mala Subotica uz pomoć Županije krenuti s inicijativom
izgradnje pješačko-biciklističke staze prema Čakovcu, jer na toj prometnici pješaci dijele
kolnik čime ugrožavaju sebe i sigurnost prometa. Ovih dana krenut će se u
operacionalizaciju te inicijative čiji inicijator je zapravo trebala biti Općina, ali je očito
inicijativa zamrla. Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je svojevremeno postojala
navedena inicijativa od strane naše općine ali obzirom da se intenzivno radi kako bi sve bilo
spremno za tender za kanalizaciju jer u Međimurskim vodama tvrde da će 2016.godine
započeti izgradnja kanalizacije u našoj općini, nije bilo razloga da se forsira povlačenje
jednog sloja asfalta na toj prometnici i troše se novci, a za godinu dana će se ionako sve
raskopati. Navedena prometnica nije u tako lošem stanju da bi bilo neophodna sanacija
iste. Na temu izgradnje navedene pješačko-biciklističke staze obavljeni su razgovori i u
Gradu Čakovcu gdje se isto čeka, jer bi sljedeće godine trebala ići kanalizacija aglomeracije
Čakovec u koju spada i Štefanec i oni neće ići prije toga u izgradnju te staze. Načelnik
Vladimir Domjanić ističe da je iznenađen najavljenom inicijativom jer je očito da nedostaje
koordinacije, ali ako postoji mogućnost za dobivanjem nekakvih sredstava, on podržava tu
inicijativu i napravit će se sve da se realizira. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da iz
navedenog ne može prihvatiti činjenicu da naša općina planira i brine o Hrvatskim cestama,
a na neki način time sebe zakida, jer da je bilo inicijative i da se vršio pritisak, da se
požurivalo, možda bi se nešto i dogodilo. Također zamjera što je Općina propustila
iskoristiti interventna sredstva ministarstva. Načelnik Vladimir Domjanić to demantira i
iznosi da je iz tih sredstava izgrađeno proširenje ceste Držimurec-Turčišće, Proširenje ceste
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Palovec-Strelec s pješačkim stazama, Proširenje ceste prema Belici i asfaltiranje ceste
Palovec-Palinovec. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad naglašava da navedena
inicijativa nije zamrla od strane Općine nego se zna da se projekti izrađuju, a prije nego što
će biti gotovi, ne može ići rekonstrukcija navedene ceste, a ni izgradnja navedene
pješačko-biciklističke staze, čije projektiranje je obuhvaćeno projektom rekonstrukcije
državne ceste od Štefanca do Donjeg Pustakovca i to će sve ići zajedno. O tome se
detaljnije govorilo na jednoj od prethodnih sjednica kada se u materijalima za sjednicu
nalazio i detaljan opis te investicije. Vijećnik Vladimir Mihalic, pozivajući se na vrlo
važno načelo transparentnosti općine, a obzirom da je u više navrata imao upit, predlaže
da se javnosti podastru podaci o troškovima na teret Općine iz osnova vijećnika Općinskog
vijeća te članova različitih odbora i povjerenstava. Smatra da bi davanje tih podataka široj
javnosti trebala postati dobra praksa Općine, a uskoro i obveza transparentnosti. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da nema razloga da se to ne učini i podržava taj prijedlog.
Vijećnik Valentin Šipuš ističe da isto podržava taj prijedlog i dodaje da bi bilo dobro
tome dodati i podatak da građani vide koliko koji vijećnik prisustvuje sjednicama, jer jedan
vijećnik ove godine nije ni jednom prisustvovao sjednici. Ističe da je razočaran što nitko ne
pohvaljuje Općinu temeljem najnovijeg statističkog podatka objavljenog u medijima, o
transparentnosti općina. Naša općina druga je najtransparentnija općina u Županiji, bolja je
jedino Općina Belica.
Vijećnik Ivan Marčec, obzirom da Općina ima određena prava na školsku športsku
dvoranu jer je sufinancirala njenu izgradnju, apelira da se ispita način funkcioniranja
vikend-domara u školskoj športskoj dvorani odnosno plaćanje njegovog posla, na što je
potaknut lošim iskustvom Udruge mladih Palovec prilikom dogovora oko organizacije
turnira. Pita može li se dječje igralište, koje se nalazi na kraju Glavne ulice u Palovcu, na
neki način zaštiti odnosno ograditi, jer se nalazi blizu jako frekventne prometnice i postoji
jako velika opasnost za djecu. Predsjednicu Općinskog vijeća Danicu Glad pita hoće li se
prodavati vrtovi u Glavnoj ulici u Palovcu, na potezu od obitelji Hlišć do obitelji Baranašić.
Načelnik Vladimir Domjanić na apel odgovara da će ispitati navedeni slučaj, a na pitanje
o igralištu odgovara da je Proračunom za sljedeću godinu predviđen iznos od 50.000 kuna
za uređenje dječjih igrališta i moći će se dio tih sredstava utrošiti za postavljanje ograde ili
slično rješenje na tom igralištu. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad odgovara
da se navedeni vrtovi nalaze unutar građevinske zone i bez dozvole UO za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša MŽ, ne mogu se pocijepati i prodavati. Obzirom da je u
tijeku rješavanje Izmjena i dopuna Detaljnog plana kojima će se to zemljište izuzeti iz
građevinske zone, treba pričekati rješavanje istog i tada će se moći pocijepati i prodavati
kao poljoprivredno zemljište. Ako netko sada želi graditi na tom zemljištu, još uvijek može,
jer trenutno je to građevinsko zemljište pa poziva eventualne zainteresirane građane da
joj se jave.
Vijećnik Dejan Horvat pita što je riješeno s mostom u Strelcu. U jako je lošem stanju,
ruši se i neprohodan je. Ako nije nađeno neko rješenje predlaže da se pita i Hrvatske šume
koje su koristile taj most, možda bi one sudjelovale u sanaciji. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da je kod mosta postavljen znak zabrane prometa vozilima i obavljen
je razgovor s Hrvatskim vodama koje su do izmjene zakona vodile brigu o tom mostu ali
sada je taj most prepušten Općini na održavanje. Ne nazire se brzo rješavanje tog
problema. Razmišljalo se da se pokuša nešto sitno sanirati ali kad se sagleda činjenica da
je most u jako lošem stanju, to neće ništa značiti. Za pravu sanaciju Općina nema
financijska sredstva, možda će pokušati s kandidiranjem projekta prema EU fondovima.
Podržava prijedlog da se pita Hrvatske šume.
Vijećnik Željko Jančec apelira na načelnika i komunalnog redara da nešto poduzmu po
pitanju velike buke koja dolazi sa šljunčare u Držimurcu tijekom subotnjeg poslijepodneva,
subotnje noći i nedjelje, što je nedopustivo. Nije dovoljno što tamošnji mještani danonoćno
„magade“ jurnjave „Pavlicovih“ kamiona pa moraju još trpjeti tu jaku buku u vrijeme kad
normalan svijet miruje. Ako se buka čuje do Strelca gdje on živi, pita se kako je tek onim
mještanima Držimurca koji žive u blizini šljunčare. Tomu treba stati na kraj. Također
apelira na komunalnog redara da poduzme nešto po pitanju katastrofalnog stanja poljskih
puteva na „Benkoskom“ polju na kojem se slučajno našao prilikom lova. Udubine su do
koljena, normalnim autom nije se moguće voziti, tu se nešto mora poduzeti. Načelnik
Vladimir Domjanić na problem buke tijekom vikenda odgovara da će ispitati postoji li
zakonska regulativa temeljem koje bi se moglo utjecati na raspored radnog vremena
nekog poslodavca ili bi možda bilo dobro da se pokrene inicijativa mjerenja buke, pa ako
buka prelazi zakonski dozvoljenu granicu decibela, to bi se moglo iskoristiti kao neka
primjedba, a zatim bi se vidjelo je li ta primjedba dovoljna za pokretanje određenog
postupka za rješavanje tog problema. Za sanaciju poljskih puteva u Proračunu za
2015.godinu predviđen je iznos od 130.000 kuna. Problem jako loših poljskih puteva nije
od jučer, zna se da te problema stvaraju većinom zakupci iz okolnih općina koji koriste
velike traktore i poljoprivredne strojeve i Općina je tu nemoćna. Komunalni redar je dobio
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zadatak pronaći nekakvo zakonsko rješenje tog problema. Nešto je uspio, vidjet će se kako
će to funkcionirati. Vijećnik Dejan Horvat predlaže da se, možda preko Udruge općina,
pokrene inicijativa da se dio sredstava od plaćanja registracije strojeva, koja sad sva ostaju
Državi, spuste do općina. Vijećnik Vladimir Mihalic dodaje da ne postoje nikakve
parafiskalne naknade, postoji samo registracija strojeva i proračun.
Vijećnik Valentin Šipuš, potaknut nedavnim slučajem u Prelogu gdje je prilikom
iskopavanja cisterne došlo do istjecanja sadržaja, pita što je s cisternom pokraj zgrade
općine, hoće li se, kada i tko će sanirati tu cisternu, kako se ne bi slučaj iz Preloga dogodio
i kod nas. Traži podatke za sljedeću sjednicu o iskoristivosti Doma kulture Mala Subotica.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je prije nekoliko godina Općina s tvrtkom
AGRO AMERIKA d.o.o. sklopila sporazum kojim se ista obvezuje da na traženje Općine
ukloni cisternu o svom trošku. Tu se prvenstveno mislilo na početak uređenja središta
naselja Mala Subotica, a ako vijećnici smatraju da bi trebalo to i ranije maknuti, to neće biti
problem provesti. Iskoristivost Doma kulture Mala Subotica je slaba i tu se nama što dodati
ni pisati. Dom kulture Mala Subotica nije iskorišten. Prije nekoliko godina pokušalo se s
prikazivanjem filmova, ali koristi se starija tehnika i to nije išlo. Bilo bi pohvalno da netko
predloži kako povećati iskoristivost Doma. Vijećnik Valentin Šipuš dodaje da je postavio
to pitanje iz razloga što se svojevremeno forsirao sadašnji način opremanja Doma, a sada
nije funkcionalan. Čak se za određene prigode kad bi se mogao koristiti Dom kulture,
koristi školska športska dvorana. Trebalo bi se ogledati u koncept dvorane u Belici koja je
maksimalno iskorištena za sve prigode.
Vijećnik Josip Horvat pita koliko košta nadstrešnica na groblju u Palovcu, a koliko
nadstrešnica na groblju u Maloj Subotici. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da
nadstrešnica na groblju u Palovcu košta cca 360.000 kuna, a nadstrešnica na groblju u
Maloj Subotici košta cca 420.000 kuna, zajedno sa elektroinstalacijama i projektom.
Vijećnik Ivan Marčec pita zamjenika načelnika Dragutina Branilovića, ujedno i
predsjednika Stožera zaštite i spašavanje Općine, obzirom na ovogodišnju situaciju s
visokim vodostajem Trnave, hoće li se sastati Stožer zaštite i spašavanje. Zamjenik
načelnika Dragutin Branilović odgovara da sukladno zakonu Stožer se dužan sastati, a
sastanak Stožera planira se održati u ponedjeljak u 18 sati.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno
11 vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da je vijećnik Miran Pintarić ispričao svoj nedolazak na
sjednicu. Otvara 14.sjednicu Općinskog vijeća te daje sljedeći DNEVNI RED na prihvaćanje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog Proračuna Općine Mala Subotica za 2015.godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2015.godine
Prijedlog Projekcije proračuna za 2016.-2017.godine
Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica
za 2015.godinu
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica
za 2015.godinu
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2014.godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2014.godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2014.godinu
Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada
Prijedlog Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga
građana i kućanstva u 2015. godini
Prijedlog Odluke o popisu obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica za 2014.godinu

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 13.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Vijećnik Josip Horvat traži da se kod njegovog pitanja kod točke 4., iza riječi „dobra“ dodaju riječi
„kao što ju je načelnik nahvalio“. Zapisnik s 13.sjednice Općinskog vijeća, uz navedenu dopunu,
jednoglasno prihvaćen.
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Ad.2. Prijedlog Proračuna Općine Mala Subotica za 2015.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je ovaj prijedlog Proračuna razmotrio Odbor za Proračun
i financije koji je zaključio da je Proračun realan i tehnički u redu. Proračun za 2015.godinu
planira se u visini od 7.344.885 kuna. Svi izvorni prihodi planirani su na realnim osnovama.
Novim zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske naša općina svrstana je u II.skupinu
razvijenosti u kojoj se nalaze jedinice lokalne samouprave čija vrijednost indeksa razvijenosti je
50%-75% prosjeka Republike Hrvatske, odnosno prosjek razvijenosti naše općine u odnosu na
prosjek Države je 70,6%. Samim time naša općina postala je potpomognuto područje i sljedeće
godine dobit će dodatna sredstva kao pomoć kako bi postigla viši stupanj razvijenosti i približila
se prosjeku Države. Svih dosadašnjih godina naša općina bila je zakinuta za određena sredstva
koja su joj zapravo pripadala, obzirom na prosjek po glavi stanovnika. To je sada izmijenjeno. Do
sada je u Općinu iz poreza na dohodak dolazilo 56,5% sredstava i 1% za financiranje Javne
vatrogasne postrojbe (JVP), a sada će iz istog naslova dolaziti 88% u što će biti uključeno 6% za
financiranje decentraliziranih funkcija kao što su zdravstvo, školstvo, socijalna skrb i djelomično
za financiranje JVP. U međuvremenu je došlo do povećanja osnovice za oporezivanje osobnog
dohotka, s 2.200 kuna na 2.700 kuna što će se dosta odraziti na našu općinu, jer naši građani
većinom imaju niže plaće. Uzevši u obzir sve navedene parametre, pokušalo se doći do nekakvog
realnog iznosa planiranja proračunske stavke prihoda od Poreza i prireza na dohodak, što je
teško jer nedostaju određeni parametri, ali očekivanja su takva da bi taj prihod otprilike trebao
biti barem na prošlogodišnjoj razini te se isti planira za sljedeću godinu u iznosu od 2.657.898
kuna. Kao općina na potpomognutom području, naša općina dobivat će i 30% sredstava od
poreza na dobit za tvrtke s područja Općine. Obzirom da na našem području nema puno velikih
tvrtki, a naša najveća tvrtka Haix-obuća d.o.o. radi reinvestiranja za sada ne plaća porez na
dobit, ta stavka proračuna planira se u iznosu od 40.000 kuna. Kao Općina na potpomognutom
području povećan je postotak povrata poreza na nekretnine. Do sada je 60% išlo Općini, a 40%
Državi, dok će sada ići 80% Općini, a 20% Državi. Također, kao Općini na potpomognutom
području u državnom proračunu za našu općinu predviđena su sredstva tekuće pomoći kroz
godinu u iznosu od 1.213.000 kuna. Stavka Kapitalne pomoći iz državnog proračuna sastoji se od
iznosa od 675.000 kuna koji je predviđen u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za
provedbu energetske učinkovitosti temeljem javnog poziva i od iznosa od 275.00 kuna koji se
očekuje iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU gdje su obavljeni određeni razgovori.
Stavka Kapitalne donacije ŽUC-a predstavljaju sredstva za pješačku stazu u Svetom Križu.
Stavka Donacija Grada Čakovca, obzirom da nije uplaćena ove godine, predstavlja uplatu
sufinanciranja izgradnje nadstrešnice na groblju Mala Subotica –Štefanec u iznosu od 120.000
kuna. Kao općini na potpomognutom području, našoj općini povećan je prihod od naknade za
korištenje naftne luke, naftovoda i eksploatacije mineralnih sirovina i predviđa se u iznosu od
100.000 kuna. Stavka prihoda za komunalni doprinos planira se u iznosu od 160.000 kuna jer će
još trajati proces legalizacije. Ove godine dogodio se iskorak sa komunalnim doprinosom zbog
proširenja pogona tvrtke HAIX obuća d.o.o. Kod stavke prihoda od prodaje građevinskog
zemljišta planira se prodaja barem jedne parcele u Zoni. Upita za parcele u Zoni ima ali ni jedan
nije konkretiziran jer ograničavajuća okolnost je što nema kanalizacije. Rashodi su panirani kao i
proteklih godina, nema nekih promjena. Sljedeće godine dolaze na red izbori za mjesne odbore.
Za taj rashod previđena su sredstva u iznosu od 40.000 kuna. Nastojat će se da se ti izbori održe
zajedno s parlamentarnim kako bi bila veća izlaznost. Stavka za stipendije nešto je manja od
prošle godine jer osim što je manje novih stipendista, većina ih studira u Čakovcu i Varaždinu za
što je niži iznos mjesečne stipendije. Stavke za financiranje određenih investicija na objektima
NK-ova i DVD-ova još se za sljedeću godinu planiraju u nešto većim iznosima, a nakon toga bi
trebali svi imati uređene i legalizirane objekte. Investicija Hortikulturno i prometno uređenje
prostora između Župne crkve i DVD-a planira se u iznosu od 650.000 kuna i u to će se sigurno
ići, treba još samo napraviti neke studije. Što se tiče investicije Rekonstrukcija javne rasvjete,
ista će se kandidirati prema Fondu zaštite okoliša i energetsku učinkovitost koji tu investiciju
sufinancira s 60%. Otplata kredita trebala bi završiti u listopadu sljedeće godine i tada će biti
oslobođena dodatna sredstva za 2016.godinu, za neke druge investicije. Proračun je baziran na
realnim iznosima , nije se napuhavao, uvrštene su investicije koje bi se stvarno trebale ostvariti.
Iz tog razloga je investicija Uređenje središta naselja Mala Subotica planirana samo s inicijalnim
iznosom od 200.000 kuna jer je za tu investiciju u tijeku priprema projekta za kandidiranje
prema EU fondova i postoje vrlo male šanse da se realizira. Ovako planiran Proračun nastojat će
se u najvećoj mjeri izvršiti, a težit će se ka izvršenju dodatnih investicija. Vijećnica Jadranka
Sermek pita, vezano na tekuće pomoći iz županijskog proračuna, je li otišla kakva inicijativa
prema Županiji obzirom da je Župan ponudio pomoć. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da
su svi planirani projekti prema Županiji prijavljeni. Razgovori su obavljeni ali nema potvrde da je
neki projekt prošao pa se isti nisu ni uvrštavali u Proračun. Vijećnik Vladimir Mihalic iznosi da
je po primitku materijala za sjednicu najprije mislio da je greškom dobio prošlogodišnji prijedlog
Proračuna jer mu se na prvi pogled učinilo da je sve isto ili je možda prepisan od

6
prošlogodišnjeg. Nakon malo dubljeg proučavanja ostao je skeptičan na ovaj prijedlog proračuna.
Smatra da će se prihodi vjerojatno ostvariti kako je planirano ali kod rashoda brine ga što na
stavka za zaposlene otpada 50% osnovnih prihoda. Takav proračun vrlo je teško odraditi.
Zamjera predlagaču što ističe da Država nema novaca, a Država ima novaca. Ne vide se sredstva
za rasvjetu u Ulici Zorana Šegovića. Oko Zone se ništa ne planira, znači Zona se neće dalje
razvijati. Nema nikakvih ugovora iz fondova. U prihodima nema predviđenih sredstava za led
rasvjetu, onih 60% sufinanciranja, znači da se to neće ni nastojati izvršiti jer vjerojatno nisu
uopće obavljeni pravi razgovori. Nije predviđena zaobilaznica kod groblja u Maloj Subotici, a
dolazi novih 200-ak radnika u tvrtku HAIX obuća d.o.o. koji će dodatno povećati promet Ulicom
A.Stepinca. Gdje je tu senzibilitet s građanima. Tu se opet vidi da nisu obavljeni kontakti ni sa
kim. Ambicioznost uopće nije izražena u ovom proračunu Predlagač govori samo o realnosti, a
najviše zabrinjava što ovim proračunom nije iskazana vjera i namjera. Pojedine stavke se
poklapaju, prepisane su, vizija je prilično siromašna. Sve navedeno ga dosta razočaralo i iz svega
pobrojanog ne može podržati ovaj prijedlog Proračuna. Načelnik Vladimir Domjanić ističe da
je izjava vijećnika Mihalica da se 50% izvornog proračuna troši za plaće netočna i zlobna da neće
ni trošiti riječi na nju. Smatra da je proračun dosta ambiciozan ali je realno postavljen, nije
napuhan. Uvršteno je sve što se želi i može ostvariti. Sredstva Fonda, za javnu rasvjetu, nisu
uvrštena u Proračun jer se ne zna hoće li naša općina proći na natječaju, tko zna koliko će se
općina javiti na natječaj. Tako da su planirana samo naša sredstva koja smo dužni osigurati za
taj projekt, u protivnom radilo bi se o napuhavnju proračuna jer nismo sigurno u ta sredstva.
Sigurno ima nečega što se ponavlja jer nije odrađeno, a mora se odraditi. Iz Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU do ove godine, naša općina je svake godine dobila sredstva,
dok neke općine uopće nisu. Kod planiranja Proračuna vodilo se računa o prioritetima, a bilo bi
lijepo da se izvrši više od planiranog. Vijećnik Josip Horvat iznosi da razlika ovogodišnjeg
planiranog i izvršenog proračuna iznosi cca 2 mil.kuna. Može se reći da je bio napuhan, a može
da je bio ambiciozan. Ovaj prijedlog Proračuna za 2015.godinu se čini kao da je u nekim
dijelovima isti kao i prošle godine napuhan ili nerealan. Razumljivo je da se nešto ne može
ostvariti ako se ne može i sigurno bi svima bilo draže da neki projekt prođe nego da ne prođe.
Prijedlog Proračuna Općine Mala Subotica za 2015.godinu prihvaćen je s 8 glasova ZA,
1 PROTIV (V.Mihalic) i 2 SUZDRŽANA (V.Halić, J.Horvat).

Ad 3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2015.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je ovo točka koja ide uz donošenje Proračuna, a njome
se uređuje način izvršavanja Proračuna odnosno upravljanje prihodima i rashodima. Prije
sjednice vijećnicima je podijeljen novi prijedlog ove odluke koji se razlikuje od onog dostavljenog
u materijalima u tome što se briše članak 9. iz prvotnog prijedloga Odluke. Nitko se ne javlja za
raspravu.
Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2015.godinu prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1
SUZDRŽANIM (J.Horvat).

Ad.4. Prijedlog Projekcije Proračuna za 2016.-2017.godine
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da ova točka također ide uz donošenje Proračuna. Rađena
je prema napucima resornog ministarstva, a temeljem Zakona o proračunu i Proračuna Općine za
2015.godinu. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Projekcije Proračuna za 2016.-2017.godinu prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1
SUZDRŽANIM (J.Horvat).

Ad.5. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2015.godinu
Pročelnik Franjo Janković daje uvod u točku. Pojašnjava da se ovaj program temelji na
donesenom Proračunu za 2015.godinu, a obuhvaća građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture koji su namijenjeni za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu.
Financira se iz komunalnog doprinosa i ostalih proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od
2.205.000 kuna. Za javne površine planira se iznos od 930.000 kuna, za nerazvrstane ceste
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iznos od 750.000 kuna, za groblja 25.000 kuna i za javnu rasvjetu 500.000 kuna. Kod javnih
površina navedena je investicija Izrade i montaže panoa dobrodošlice na ulazima u Općinu, koja
nije izvršena prošle godine jer su postojale naznake da će doći do izmjene zakonskih odredbi o
izgledu tih panoa, a obzirom da nije došlo do toga ista se planira izvršiti ove godine u iznosu od
30.000 kuna. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica
za 2015.godinu prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1 PROTIV (V.Mihalic).
Ad.6. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2015.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da su stavke za ovaj program izvučene iz Proračuna za
2015.godinu u ukupnom iznosu od 480.000 kuna. Raspodijeljene su kako slijedi: 50.000 kuna za
odvodnju atmosferskih voda , 70.000 kuna za održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina, 25.606 kuna za održavanje javnih površina, 130.000 kuna za
održavanje nerazvrstanih cesta, 38.394 kuna za održavanje groblja i 166.000 kuna za javnu
rasvjetu. Za održavanje groblja i javnih površina izdvajaju se znatno manja sredstva nego kada
su te poslove radile druge tvrtke. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2015.godinu prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (V.Mihalic).
Ad.7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2014.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je kraj godine i potrebno je uskladiti prihode i rashode.
Najveći razlog za ovaj rebalans je u izostanku sredstava od Države to znači da se radi o
objektivnim okolnostima, a ne da se nešto nije htjelo odraditi. Uložen je maksimalan trud kako bi
se što više toga izvršilo ali na neke stavke se nije moglo utjecati. Komunalna naknada naplaćena
je u većem iznosu od planiranog i jedna smo od rijetkih općina koja je uspjela naplatiti toliko
duga za komunalnu naknadu. Ta stavka je sad veća nego kad je naselje Štefanec bilo u sastavu
naše općine. Rashodi su fiksni i nema nekih odstupanja. Obzirom da su prije bili spomenuti u
negativnom kontekstu, rashodi za zaposlene su realni i racionalni i nije istina da se ne vodi
računa o njima. Može se pogledati i rashod za korištenje osobnog automobila. On sadrži troškove
korištenja načelnikova automobila za svega nekoliko službena puta u Zagreb, a sve ostalo se
neće naplatiti. Vidi se da se ponašalo maksimalno racionalno. Naša je općina stabilna i vodi se
briga o svakoj kuni. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da je ovaj proračun kratki za pola milijuna
kuna, izgubljena je mogućnost realizacije 550.000 kuna i iz tog razloga neće podržati ovaj
rebalans. Pita je li izabran najpovoljniji ili najjeftiniji izvoditelj radova na nadstrešnici na groblju u
Palovcu i Maloj Subotici i jeli bilo dodatnih radova. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je
izabran najjeftiniji izvoditelj radova, a dodatnih radova je bilo vrlo malo. U prvotnom troškovniku
za nadstrešnicu na groblju Mala Subotica-Štefanec izostavljene su eklektične instalacije što se
naknadno uradilo, plus projekt za isto, a tu su i dva križa za pročelje mrtvačnice. Vijećnik Ivan
Marčec pita kako to da autobusne nadstrešnice tako puno koštaju. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da temelj odnosno postolje košta cca 5.000 kuna, a sama nadstrešnica s
dostavom i montažom košta cca 24.000 kuna. Iste takve nadstrešnice bile su svojevremeno
postavljene u Maloj Subotici i Štefancu. Radi se o kvalitetnim i trajnim materijalima, ne radi se o
običnom pleksiglasu.
Prijedlog II.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2014.godinu
prihvaćen je s 8 glasova ZA, 1 PROTIV (V.Mihalic) i 2 SUZDRŽANA (V.Halić, J.Horvat).

Ad.8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2014.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da donošenje izmjena i dopuna Proračuna iziskuje i
donošenje izmjena i dopuna programa iz ove i naredne točke. Obzirom da s prvim izmjenama i
dopunama Proračuna nisu donesene izmjene i dopune ovih dvaju programa, sada se predlaže
donošenje istih. Ovim izmjenama i dopunama usklađuje se planirano i izvršeno održavanje
komunalne infrastrukture u ovoj godini. Proračunom za 2014.godinu za izvršenje ovog programa
planirana su sredstva u iznosu od 450.000 kuna, dok je utrošen iznos od 525.000 kuna. Znatno
manje sredstava od planiranog utrošeno je za čišćenja snijega, dok su utrošena neplanirana
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sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta odnosno geodetski elaborat za nerazvrstane ceste.
Izvor financiranja ovog programa je komunalna naknada. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2014.godinu prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM
(V.Mihalic).
Ad.9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
u Općini Mala Subotica za 2014.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovaj program jednim dijelom financira iz sredstava
komunalnog doprinosa, a jednim dijelom iz ostalih proračunskih sredstava. Komunalni doprinos
prvotno je bio planiran u iznosu od 50.000 kuna, dok sada iznosi 500.000 kuna što je rezultat
naplate komunalnog doprinosa od tvrtke HAIX obuća d.o.o. koja je išla u proširenje proizvodnog
pogon. Kod Javnih površina korigirane su stavke: Uređenje središta naselja Mala Subotica i
stavka Hortikulturno uređenje naselja Mala Subotica, koje se nisu realizirale ove godine. Kod
Nerazvrstanih cesta korigirane su nerealizirane stavke: Izgradnja pješačko-biciklističke staze u
Ulici A.Šenoe u Svetom Križu i stavka Asfaltiranje nerazvrstane ceste spoj Strelec-Držimurec, te
realizirana neplanirana stavka: Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Ulici A.Stepinca u Maloj
Subotici. Vijećnik Ivan Marčec pita kako to da postoji razlika od 125.000 kuna u planiranoj i
realiziranoj vrijednosti investicije Izgradnje nadstrešnice na groblju Mala Subotica-Štefanec.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da kod planiranja sredstava nisu postojala saznanja
kolika će zapravo biti cijena koštanja te nadstrešnice. Tek kasnije je dogovoreno da će se ići u
lamelirane nosače što je dosta skupa varijanta, a nosi najveći dio investicije. Ipak se radi o
površini od 150 m2.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2014.godinu prihvaćen je s 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA
(V.Halić, J.Horvat, V.Mihalic).
Ad.10. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da ovu odluku treba donijeti kako bi tvrtka GKP
Čakom d.o.o., sukladno zakonskim odredbama, mogla 1.siječnja početi prikupljati miješani i
biorazgradivi otpad na području naše općine. Vijećnik Ivan Marčec pita hoće li Općina
određivati način odnosno broj odvoza mjesečno ili će svako kućanstvo o tome samo odlučivati.
Zatim, pita kako to da poslovni subjekti imaju nižu cijenu odvoza od fizičkih osoba te hoće li
mještani Piškorovca biti obvezni imati kante. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će
svako kućanstvo samo odrediti koliko će puta mjesečno koristiti uslugu odvoza kanti, bitna je
činjenica da se plaća najmanje dva odvoza tijekom mjeseca u iznosu od 56,60 kuna, a svaki
daljnji odvoz plaća se dodatnih 10 kuna. Cijenu odvoza za poslovne subjekte odredio je odvozitelj
i ona je takva kakva je. Mještani Piškorovca morat će imati kante. Vijećnik Josip Horvat dodaje
da se nada da će naša općina imati pravo glasa kao djelomičan vlasnik u slučaju kad bi odvozitelj
htio povećati cijenu odvoza. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da je proučavajući materijale s
prošle sjednice, kojoj nije prisustvovao, shvatio da se donošenjem odluke o stjecanju poslovnog
udjela u tvrtki GKP Čakom d.o.o., elegantno izbjegao Zakon o koncesijama odnosno obveza
Općine da raspiše koncesiju. Nameće mu se pitanje što će biti poslije. Neraspisivanjem koncesije
za odvoz otpada nego biranje odvozitelja otpada na ovaj način izgubljen je adut pregovaranja o
cijenama odvoza jer će se sada morati prihvatiti nametnute cijene. Smatra da je učinjena
pogreška što nije raspisana koncesija jer bi se na taj način možda došlo do niže cijene iako bi se
možda radilo o istom odvozitelju, ali to se sada ne zna jer to nije pokušano. Građani očekuju da
se njihov interes maksimalno zaštiti, a ne da se ih ošteti i stoga je trebalo ispitati situaciju na
tržištu. Sada se može dogoditi da će trebati plaćati uslugu za kojom možda neće biti ni potrebe.
Općina je ovim načinom sebi olakšala posao i prepustila nekoj tvrtki da provodi svoje poslovne
interese na štetu naših građana. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je to što je malo
prije izneseno, mišljenje vijećnika Vladimira Mihalica, a da on smatra da se nije pogriješilo
donošenjem takve odluke i uvjeren je da se postupilo ispravno odnosno na korist naših građana,
a nikako na njihovu štetu kako misli vijećnik Mihalic. Na prošloj sjednici detaljno je pojašnjen
razlog zašto se ne ide u raspisivanje koncesije jer sve što nalaže Zakon o gospodarenju otpadom
nemoguće je obuhvatiti koncesijom jer s državne strane, od 50 podzakonskih akata, uredbi,
pravilnika, donesene su samo 3 uredbe. Nemoguće je složiti natječaj, a da se zadovolji Zakon i to
je bio razlog što se išlo u poslovni odnos s tvrtkom GKP Čakom d.o.o. Svih ovih godina sadašnjeg
koncesionara nije bilo moguće natjerati da sakuplja otpad u naselju Piškorovec. Gotovo je
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nemoguće vjerovati da bi neka tvrtka koja nema odlagalište otpada na natječaju ponudila nižu
cijenu odvoza od tvrtke koja ima odlagalište, što je slučaj s tvrtkom GKP Čakom d.o.o. koja je u
samom vrhu sakupljanja otpada u Državi. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da doneseni Zakona
o gospodarenju otpadom, koji je stupio na snagu 1.7.2013.godine, ne isključuje raspisivanje
natječaja. Nedonošenje spomenutih uredbi ne odnosi se na jedinice lokalne samouprave već na
subjekte koji sakupljaju otpad. Natječaji ne služe za nečije ucjenjivanje nego da se zaštiti interes
građana. Vijećnik Valentin Šipuš dodaje da je Općina imala iskustva s raspisivanjem jednog
takvog natječaja, za odvoz fekalnih voda, i dobila je skuplju cijenu, a natječaj je raspisan u
interesu građana. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad naglašava vijećniku Vladimiru
Mihalicu da ovim načinom odvoza naši građani nisu oštećeni već će sada biti podignut standard
odvoza, a cijena povoljnija jer se ne smije zaboraviti da je dio sadašnje cijene za odvoz otpada
građana subvencionirala Općina obzirom da je prilikom podizanja cijene odvoza od strane
sadašnjeg koncesionara, Općina preuzela plaćanje te razlike u cijeni odvoza kako bi rasteretila
građane. Cijena bi građanima zapravo bila za nekoliko kuna viša u odnosu na sadašnju.
Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada prihvaćen je s 9 glasova ZA, 1 PROTIV (V.Mihalic) i
1 SUZDRŽANIM (J.Horvat).
Ad.11. Prijedlog Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih
usluga građana i kućanstva u 2015.godini
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da su ova sredstva predviđena Proračunom za
2015.godinu, a planiraju se u iznosu od 976.824 kuna. Vijećnik Vladimir Mihalic traži
pojašnjenje svake stavke što mu načelnik Vladimir Domjanić i daje.
Prijedlog Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga
građana i kućanstva u 2015.godini jednoglasno je prihvaćen.
Ad.12. Prijedlog Odluke o popisu obveza i potraživanja Općine Mala Subotica za
2014.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se ovdje radi o imenovanju inventurne komisije
koja je postojala i do sada ali obzirom da je jedan član bio iz Štefanca, treba izabrati novog člana
iz redova oporbe, a dosadašnji članovi Jadranka Sermek i Dejan Horvat bi ostali. Predsjednica
Općinskog vijeća Danica Glad predlaže vijećnicu Vesnu Halić. Navedeni prijedlog vijećnici su
jednoglasno prihvatili.
Prijedlog Odluke o popisu obveza i potraživanja Općine Mala Subotica za 2014.godinu
jednoglasno je prihvaćen.
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