REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/14-01/11
URBROJ:2109/10-01-14-3
Mala Subotica, 29.12.2014.

ZAPISNIK
s 15. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 29.prosinca
2014. godine u 18,00 sati u Domu kulture Mala Subotica, Glavna 29, 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 :
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Slavko Treska, komunalni radnik
Ivan Gosarić, Željka Obadić i Dominik Palfi, osobe na stručnom osposobljavanju
Sandi Škvorc, osoba na javnim radovima
Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“
Marija Palatinuš, tajnica OŠ T.Goričanca Mala Subotica
Josip Halić, Zdravko Krčmar i Ljiljana Šipuš, članovi VMO Mala Subotica
Željko Agejev, Zoran Črep, Snježana Hatlak i Josip Martan, članovi VMO Palovec
Dragutin Domjanić, član VMO Držimurec-Strelec
Adam Oršoš, član VMO Piškorovec
Josip Šimunko, Zlatko Vrzan, predstavnici javnih medija

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne te im upućuje
čestitke povodom božićnih blagdana. Ispričava nenazočnost načelnika Vladimira Domjanića zbog
bolesti. Utvrđuje da je nazočno 11 vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da je vijećnik Miran
Pintarić ispričao svoj nedolazak na sjednicu. Otvara 15.sjednicu Općinskog vijeća te daje sljedeći
DNEVNI RED na prihvaćanje:

1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2015. - 2017.
Usvajanje analize zaštite i spašavanja za općinu Mala Subotica u 2014.godini
Prijedlog Smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Mala Subotica za 2015.godinu.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 14.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Vijećnik Josip Horvat traži da se kod 1.točke Zapisnika doda njegova primjedba na Zapisnik s
13.sjednice, gdje traži da se u točki 4., kod njegovog pitanja, iza riječi „dobra“ dodaju riječi „kao
što ju je načelnik nahvalio“. Zapisnik s 14.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, uz
navedenu dopunu, jednoglasno je prihvaćen.

Ad.2. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017.
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da ovaj Plan sadrži planirane rashode Proračuna za
investicije i kapitalne donacije u 2015., 2016. i 2017.godini, a usklađuje se svake godine. Planirani
rashodi za investicije i kapitalne donacije u 2015.godini preslikani su iz Proračuna za 2015.godinu.
Za izgradnju cesta u 2015.godini planiraju se rashodi u iznosu od 1.600.000 kuna, za ostale
investicije planiraju se rashodi u iznosu od 285.000 kuna dok za ostale građevinske objekte
planiraju se rashodi u iznosu od 500.000 kuna. Rashodi u 2016.godini planiraju se za ostale
građevinske objekte: za Izgradnju pročistača otpadnih voda u k.o. Držimurec u iznosu od 7
mil.kuna, za Sanaciju zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Molvine“ u iznosu od 6 mil.kuna,
za Izgradnju komunalne infrastrukture prema DPU-Zorana Šegovića u iznosu od 500.000 kuna, za
Izgradnju komunalne infrastrukture prema DPU-Športske ulice u Palovcu u iznosu od 200.000 kuna
i za Izgradnju Društvenog centar Piškorovec u iznosu od 1.481.250 kuna. Rashodi u 2017.godini
planiraju se za ostale građevinske objekte: za Izgradnju pročistača otpadnih voda u k.o. Držimurec
u iznosu od 8 mil.kuna, za Izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu od 15 mil.kuna, za
Izgradnju komunalne infrastrukture prema DPU-Zorana Šegovića u iznosu od 500.000 kuna, za
Izgradnju komunalne infrastrukture prema DPU-Športske ulice u Palovcu u iznosu od 200.000
kuna, za Izgradnju sportskog centra kod OŠ T.Goričanca M.Subotica u iznosu od 7 mil.kuna te za
Izgradnju Društvenog centra Piškorovec u iznosu od 1.481.250 kuna. Vijećnik Josip Horvat pita
do kojeg iznosa načelnik može raspolagati financijskim sredstvima, a da ne mora pitati Općinsko
vijeće. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad odgovara da je taj iznos određen zakonom i
da misli da iznosi milijun kuna.
Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. jednoglasno je prihvaćen.

Ad 3. Usvajanje analize zaštite i spašavanja za Općinu Mala Subotica u 2014.godini
Pročelnik Franjo Janković iznosi da je općinski Stožer zaštite i spašavanja na svojoj 2.sjednici
održanoj dana 22.12.2014.godine razmatrao stanje zaštite i spašavanja u Općini te donio ovu
Analizu koju je dužan dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje. Ova Analiza sadrži podatke o
datumu imenovanja Stožera, datumu održavanja osposobljavanja Stožera, o ustroju Vatrogasne
zajednice područja Općine Mala Subotica, Orehovica i Belica, o broju DVD-a koja djeluju na
području Općine i njihovim aktivnostima vezanim uz zaštitu i spašavanje, o komunalnim i drugim
tvrtkama te javnim ustanovama i udrugama koje su se mogle uključiti u zaštitu i spašavanje na
području Općine. Pročelnik Franjo Janković osvrće se na akciju sprečavanja poplave potoka Trnave
u dijelu novog naselja u Maloj Subotici, u dijelu oko mosta i Melinske ulice u Palovcu te na dijelu iza
nogometnog igrališta NK Omladinac u Strelcu, koja se održala 14.rujna. Ističe da je tada načelnik
Vladimir Domjanić aktivirao Stožer zaštite i spašavanja i pripadnike civilne zaštite, a uključilo se i
puno građana, što je bilo za svaku pohvalu. Vijećnik Vladimir Mihalic pita je li ova Analiza
dokument sa zadnje akcije Stožera ili dokument kao dopuna Plana zaštite i spašavanja, na što
pročelnik Franjo Janković odgovara da je dopuna Plana. Vijećnik Vladimir Mihalic pita kolika
su financijska sredstva planirana, a kolika utrošena u ovoj godini za provedbu aktivnosti Stožera.
Zamjenik načelnika Dragutin Branilović, ujedno i zapovjednik Stožera, odgovara da za akciju
zadržavanja Trnave u regularnom toku nisu utrošena nikakva sredstva, a za ovu godinu bila su
predviđena sredstva u iznosu od 10.000 kuna, za nabavu sredstava koje su DVD-i naveli kao
neophodna, a to su gumene i ribičke čizme te kabanice. Za iduću godinu također je planiran iznos
od 10.000 kuna, ali dio tih sredstava planira se utrošiti za obuku Stožera jer Stožer nema nikakvo
posebno znanje osim praktičnog znanja koje je stekao prilikom navedene jesenske akcije obrane
od poplave, a treba obučiti i postrojbu civilne zaštite koja nije u funkciji od 90-ih godina. Vijećnica
Jadranka Sermek dodaje da je danas plaćena ponuda za nabavu prije navedenih čizama, u iznosu
od 8.600 kuna, dok je preostali iznos utrošen za prsluke kako bi pripadnici civilne zaštite bili
propisno obilježeni. Vijećnik Vladimir Mihalic traži da se s navedenim podacima o nabavljenoj
opremi dopuni ova Analiza. Pročelnik Franjo Janković odgovara da navedena nabavljena roba

3
nije mogla biti sadržana u Analizi jer u vrijeme njene izrade ta roba još nije bila nabavljena i
dodaje da se primjedba uvažava.
Analiza zaštite i spašavanja za Općinu Mala Subotica u 2014.godini, uz dopunu vijećnika
Vladimira Mihalica, jednoglasno je prihvaćena.

Ad.4. Prijedlog Smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mala
Subotica za 2015.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ove Smjernice predlažu temeljem usvojene analize
zaštite i spašavanja, a služe za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine u narednoj godini. Naglasak se stavlja na provođenje osposobljavanja operativnih snaga
zaštite i spašavanja te postrojbe civilne zaštite, na vođenju brige o djeci, na kontinuiranom
opremanju DVD-a, na nabavi najpotrebnije opreme za sustav zaštite i spašavanja, na
kontinuiranom nadzoru nad vodom za piće i kuhanje, proizvodnjom i prodajom namirnica,
odlaganjem otpadnih tvari, na uključivanju zdravstvenih ustanova, poljoprivrednih zadruga i svih
udruga u sve akcije zaštite i spašavanja, na smanjenju rizika pojave zaraznih bolesti u
epidemijskom obliku, na nastavku suradnje s javnim ustanovama i dr. Nitko se ne javlja za
raspravu.
Prijedlog Smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mala
Subotica za 2015.godinu jednoglasno je prihvaćen.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad, u svoje osobno ime i u ime načelnika Vladimira
Domjanića, svim nazočnima želi sretnu i uspješnu novu 2015.godinu te se zahvaljuje svima na
dosadašnjoj suradnji i nada se barem istoj ili još boljoj u sljedećoj godini. Sve nazočne poziva na
prigodan domjenak.
Sjednica je završena u 18,40 sati.

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

