IZVOD IZ ZAPISNIK-a
s 18.sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 23.lipnja 2015.godine
u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Danica Glad, Biljana Bedić, Vladimir Goričanec, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Ivan Marčec,
Vladimir Mihalic, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Križaić, Ivana Mikac-Dodlek, Miran Pintarić, Josip Šegović, Valentin Šipuš
OSTALI NAZOČNI:
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i prepušta riječ
načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o događanjima u Općini od prethodne sjednice.
Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i iznosi: U punom je jeku, na prošloj sjednici
najavljena, izgradnja automatskih polubranika na željezničko cestovnom prijelazu u Ulici braće Radića u
Maloj Subotici i većina poslova je već odrađena. Možda će biti gotova do Dana Općine. Ovo je vrlo važna
investicija kojom će se konačno riješiti jedan veliki cestovni problem u našoj općini. Pohvaljujem tvrtku
HŽ Infrastruktura d.o.o. iz Zagreba što se drži obećanih rokova izgradnje.
Ovih dana dobili smo Glavni projekt za obnovu državne ceste DC3, dionica Štefanec-Mala Subotica-Donji
Pustakovec i od nas se traži suglasnost. Proučit ćemo dokumentaciju i očitovat se o istoj. Pozivam
vijećnike, ako žele, da do kraja ovog tjedna dođu u Općinu i izvrše uvid u projekt kako bi se informirali o
istom. Prema tom projektu planira se izgradnja kolnika širine 6,60 metara s obostranim pješačkim
stazama po naseljima širine 1,80 metara, tamo gdje će to biti moguće, a gdje neće, ići će uža staza.
Izvan naselja planira se izgradnja biciklističkih staza s obje strane kolnika širine 1,60 metara, odvojenih
od kolnika zelenim pojasom širine 1 metar. Ovom rekonstrukcijom planira se i izgradnja semafora na
problematičnom raskrižju Glavne ulice s Ulicom A.Stepinca i Ulicom braće Radića u Maloj Subotici.
Moramo se čuti s Hrvatskim cestama u vezi usklađenja ovog projekta s projektom za javnu rasvjetu kao
bi i taj projekt bio usklađen kao što su usklađeni i projekti za kanalizaciju, telefon, plin i dr.
Vezano na zavažanje poljskih puteva, obavljeni su razgovori s određenim tvrtkama i po ponovnom
raspisivanju javnog natječaja pristiglo je više ponuda. Najpovoljnija ponuda je bila ponuda tvrtke David
Beton d.o.o. iz Turčišća, koja iznosi 65,00 kuna/m3 s PDV-om. U tijeku je rok za žalbu nakon čega slijedi
ugovaranje s izvođačem. U Proračunu je za zavažanje poljskih puteva planirano 130.000 kuna, a ako će
biti potrebno više šljunka od planiranog, uvrstit će se u Proračun rebalansom koji se planira za sljedeću
sjednicu. Ovim putem molim vijećnike da apeliraju na vlasnike šuma ili oranica na čijim rubovima je
raslinje obraslo na poljske puteve, da ih očiste i time oslobode poljske puteve jer slijedi žetva, a kombajni
neće moći prolaziti istima.
Prema razgovorima obavljenim s Hrvatskim vodama i obećanjima direktora Mustača, u narednom
periodu trebala bi započeti sanacija nasipa Trnave u Maloj Subotici i Palovcu i određeni zahvati na
mjestima gdje imamo problema s oborinskim vodama. Obećano je da će navedni radovi ove godine biti
izvršeni.
Imamo jako velikih problema s oborinskim vodama prilikom kratkotrajnih obilnih kiša, kao što je bio
slučaj kod proloma oblaka od prije dva tjedna, kad je voda opet prodrla u bivše prostorije Općine:
matični ured, prostoriju mjesnog odbora, komunalnog redara i arhive. Ti problemi pojavili su se unazad
3-4 godine, prije ih nismo imali. Iz Ureda državne uprave Međimurske županije konstantno apeliraju da
nađemo neku adekvatniju lokaciju za prostor matičnog ureda jer uz tako učestalo poplavljanje tih
prostorija narušeni su i higijenski i zdravstveni uvjeti za normalno funkcioniranje matičnog ureda. Taj
problem bi u narednom periodu trebalo riješiti. Obzirom da se u kompleksu tih prostorija nalazi i
vjenčaona, koja nakon tolikih poplava ne izgleda lijepo, radi iznenadnog prodiranja vode u te prostorije
uslijed nagle obilne kiše moglo bi doći do nemogućnosti ulaska u taj prostor tijekom subote kad je
zakazano vjenčanje, pa smo im ponudili zamjensku prostoriju za vjenčanja predprostor kod ulaza u
dvoranu Doma kulture Mala Subotica, s čime su se u načelu složili i tamo bi se ubuduće održavala
vjenčanja.
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Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost još uvijek nema odgovara vezano na naše
prijavljene projekte za sufinanciranje projektne dokumentacije za javnu rasvjetu.
Od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dobili smo sredstva za sufinanciranje izrade
III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine u iznosu od cca 33.000 kuna i time smo pokrili 75%
sredstava, Općina će morati financirati preostalih 25% .
Projekti koje smo kandidirali na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU nisu prošli. I ove
godine je Županija "uzela" pola novaca predviđenih za Međimursku županiju, a ostalo je podijeljeno na 45 općina koje prijašnjih godina nisu dobila sredstva iz tog ministarstva.
Proračun se puni redovno i normalno. Krenuo je povrat poreza. Ove godine povrat poreza dobit će 1.133
poreznih obveznika iz naše Općine u ukupnom iznosu od cca 1.600.000 kuna. Ove godine iz naslova
poreza na dohodak uprihodovat ćemo nešto manje sredstava jer je ove godine veći iznos za povrat
poreza.
Sljedeći tjedan obilježavaju se Dani Općine, od petka, 3. do nedjelje 5. srpnja. Svečana sjednica održat
će se u petak, u 18 sati. Pozivnice s trodnevnim programom dobit ćete na kućne adrese. Tijekom svečane
sjednice održat će se potpisivanje Povelje prijateljstva između naše općine i Občine Starše iz Slovenije.
Uz dodjelu općinskih javnih priznanja, na svečanoj sjednici uručit ću posebne Zahvalnice g.Kirbišu,
županu Občine Starše za učvršćivanje prijateljstva pobratimljenih općina, g.Maleku, podžupanu Občine
Starše i g.Željku Jančecu iz Strelca za doprinos začetku suradnje između Občine Starše i Općine Mala
Subotica te inicijativi potpisivanja Povelje prijateljstva između dviju Općina te g.Antunu Pintariću iz Male
Subotice za popravak o svom trošku svih igrala na dječjem igralištu kod Svetišta u Maloj Subotici, što će
možda ubuduće biti poticaj ostalim građanima da se ugledaju u g.Pintarića.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:








Vijećnik Vladimir Mihalic komentira načelnikovo izlaganje o poplavljenim bivšim prostorijama
Općine: Sanacija tih prostorija je bitni moment i nužna je. Ne smijemo se povlačiti iz tih
prostorija nego ih sanirati uz stručnu pomoć. Taj prostor građen je samodoprinosom građana i
dat nam je na korištenje, stoga treba imati i dalje svoju svrhu. Ne smije se ostaviti na nebrigu.
Obzirom na toliko česte poplave, krajnje je vrijeme za sanaciju i to mora biti prioritetno pitanje.
Nadam se da ćemo na sljedećoj sjednici dobiti ili čuti neki okvirni plan sanacije. Vijećnik Vladimir
Mihalic pita, potaknut člancima u novinama, što je sa problematikom stručnih ispita djelatnika
naše općine i kakve se aktivnosti dalje očekuju po tom pitanju. Pita i koji će se poljski putevi
zavažati te može li se prijaviti određeni poljski put za zavažanje. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da svi djelatnici naše općine imaju položen stručni ispit, ali prema Zakonu iz
2008.godine nisu imali, već su polagali 2010. i 2011.godine. Konkretnih odgovora oko te
problematike nema. Očekuju se kroz kraće vrijeme. Nadamo se da tu neće biti nekih posebnih
problema. Novinari su cijelu tu priču malo napuhali. Ipak se tu radi o jako velikom broju
djelatnika koji su radili svoj posao i primali plaću za to. Naglasak je na onim djelatnicima koji
nemaju položen stručni ispit. Zavažat će se najprije glavni poljski putevi, a tek tada sporedni.
Najprije će proći greder, a zatim će se zavažati. Negdje će biti dosta samo prolaz grederom. Ovih
dana sastat će se Odbor za poljoprivredu kako bi, između ostalog, odredio i ljude za vođenje
zavažanja po naseljima. Građani mogu prijaviti u Općinu neki poljski put za koji smatraju da bi
bilo nužno sanirati ga.
Vijećnik Ivan Marčec pita je li Županija vratila novce za prošlogodišnje udžbenike i je li Grad
Čakovec platio za nadstrešnicu na groblju u Maloj Subotici te podsjeća da je obećan dovoz
šljunka ili postavljanje tlakovaca uz zid pročelja mrtvačnice na groblju u Palovcu jer se fasada
prilikom kiše jako prlja. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da Županija nije vratila novce
za prošlogodišnje udžbenike, ali da nema straha jer će naša općina toliko manje platiti ove godine.
Grad Čakovec još nije platio svoj udio za izgradnju nadstrešnice, ali bude tijekom godine. Dovoz
šljunka ili postavljanje tlakovaca kod mrtvačnice u Palovcu čeka jer su radnici na javnim
radovima stalno zauzeti košnjom javnih površina i orezivanjem živica i nikako da dođe to na red.
Bila je namjera da to oni naprave, ali ako neće moći, možda će se trebati to riješiti na neki drugi
način.
Vijećnik Josip Horvat pita ima li Općina podatak o broju zaposlenih građana Općine. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da, iako je Općina pokušala u više navrata i na različitim adresama
saznati taj podatak, nema tu informaciju. Postoji jedino podatak Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje, prema evidenciji prijavljenih nezaposlenih građana, da naša općina ima samo 3%
nezaposlenih građana.
Vijećnik Dejan Horvat apelira da se napiše dopis ili da se na neki drugi način skrene pozornost
ŽUC-u na katastrofalno uleglu cestu na relaciji Palovec-Držimurec. Ulegnuća su dubine i do 10
centimetara i to ja sada kad tu stoji voda jako opasno za vozače. To je nova cesta i neobjašnjivo
je da je već u takvom stanju. Pita se kakav je izvođač koji je to radio i tko je taj aljkav posao
njemu platio. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će razgovarati s ŽUC-om i pozvati ih na
uvid na teren. Vijećnik Dejan Horvat pita je li Općina prošla na prijavi potpore male vrijednosti
za ispitivanje kvalitete tla, koji je omjer sufinanciranja ispitivanja uzorka te koliko uzoraka je
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obuhvaćeno. Vijećnica Jadranka Sermek, koja je radila na toj prijavi, odgovara da je prošli
tjedan prijava sa svom potrebnom dokumentacijom poslana Ministarstvu poljoprivrede i čeka se
odgovor. Ispitivanje uzorka košta 350 kuna od čega bi Županija sufinancirala 140 kuna, Općina
140 kuna, a korisnik 70 kuna. Korisnikom se smatra trgovačko društvo ili OPG, ali mali
poljoprivrednik ne. Obuhvaćeno je 200 uzoraka. Sufinanciranje bi išlo jednim dijelom u
2015.godini, a jednim dijelom u 2016.godini.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 8 vijećnika
te da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Valentin Šipuš, Ivana Mikac-Dodlek i Miran Pintarić ispričali
svoj nedolazak na sjednicu. Otvara 18.sjednicu Općinskog vijeća te predlaže izmjenu dnevnog reda
priloženog u materijalima za sjednicu tako da točka 6. Prijedlog dopune Odluke o javnim priznanjima
Općine Mala Subotica, postaje točka 7., a točka 7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine
Mala Subotica, postaje točka 6. Vijećnik Vladimir Mihalic predlaže da se o točkama 2. Prijedlog Statuta
Općine Mala Subotica, 3. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica i 4. Prijedlog Odluke
o postupku provedbe izbora za članove VMO na području Općine Mala Subotica, ne raspravlja na ovoj
sjednici jer su jako bitne, a nazočno je malo vijećnika. Načelnik Vladimir Domjanić ističe da su vijećnici
prije pet dana dobili materijale i vidjeli o kakvim točkama će se raspravljati pa je neodgovorno od njih da
nisu došli, a nisu se ispričali. Smatra da te tri točke jesu bitne i slaže se da bi bilo bolje da više vijećnika
o njima raspravlja. Vijećnica Jadranka Sermek, ujedno i predsjednica Odbora za Statut i Poslovnik, ističe
da ne može podržati prijedlog vijećnika Vladimira Mihalica radi dosljednosti prema članovima Odbora koji
su odradili posao kako treba, a koji bi sad radi neodgovornih vijećnika izgubio svoju vrijednost.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na glasovanje prijedlog vijećnika Vladimira Mihalica.
Prijedlog vijećnika Vladimira Mihalica da se o točkama 2., 3. i 4. ne raspravlja na ovoj sjednici prihvaćen
je sa 6 glasova ZA i 2 PROTIV (V.Goričanec, J.Sermek). Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje
na prihvaćanje izmijenjeni DNEVNI RED koji nakon zamjene točki 6. i 7. te brisanja točki 2., 3. i 4. glasi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „ Zone
poduzetništva“ Mala Subotica
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica
Prijedlog dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica
Prijedlog Odluke o financiranju političkih aktivnosti u 2015.godini
Problematika smještaja djece u Dječji vrtić „Potočnica“ Mala Subotica za vrtićku godinu 2015./2016.

Dnevni red prihvaćen je sa 7 glasova ZA i jednim PROTIV (J.Sermek).
Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa 17.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik sa 17.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi i jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2. Prijedlog Odluke o donošenju II.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Zone
poduzetništva" Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je na prošloj sjednici donesena odluka o izradi II.Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone. Cijela procedura je provedena sukladno Zakonu o
prostornom uređenju. Dana 12.6.2015.godine održana je javna rasprava. Nitko nema pitanja.
Prijedlog Odluke o donošenju II.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Zone
poduzetništva" Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Vijećnica Vesna Halić dolazi na sjednicu.
Ad.3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica
Vijećnica Jadranka Sermek, ujedno i predsjednica Povjerenstva za javna priznanja, pojašnjava da je
Povjerenstvo na svojoj 3. sjednici razmotrilo pristigle prijedloge za dodjelu općinskih javnih priznanja
koja se dodjeljuju prilikom proslave Dana Općine. Nakon temeljite analize i rasprave Povjerenstvo
predlaže dodjelu javnih priznanja kako slijedi: Plaketa "Grb Općine Mala Subotica" tvrtki Haix obuća d.o.o.
Mala Subotica za doprinos u razvoju gospodarstva u Općini, Pečat Općine Cvjećarnici "Ruža" Mala
Subotica povodom 30.godina uspješnog rada, Zahvalnica: Tihomiru Jančecu za doprinos razvoju šaha u
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Općini, DVD Držimurec-Strelec, DVD Mala Subotica, DVD Palovec, DVD Sveti Križ za obranu od poplave
potoka Trnave u 2014.godini. Osim ovih usvojenih prijedloga pristigao je još jedan prijedlog za dodjelu
javnog priznanja jednoj tvrtki iz Male Subotice, ali obzirom da ta tvrtka ima određenih dugovanja prema
Općini, taj prijedlog nije usvojen već je Povjerenstvo zauzelo stav da ta tvrtka može dobiti javno
priznanje Općine neke naredne godine, po podmirenju tog dugovanja. Vijećnik Vladimir Mihalic pita je
li bilo kakvog prijepora u donošenju odluke Povjerenstva na što vijećnica Jadranka Sermek odgovara
da nije bilo i da je odluka donesena jednoglasno.
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica prihvaćena je s 8 glasova ZA i 1
PROTIV (I.Marčec).
Ad.4. Prijedlog dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica
Vijećnica Jadranka Sermek, ujedno i predsjednica Povjerenstva za javna priznanja, pohvaljuje članove
Povjerenstva jer su vrlo konstruktivni i svake godine predlažu određene dopune Odluke o javnim
priznanjima kako bi se što više olakšalo odlučivanje o prijedlozima za javna priznanja. Sada predlaže
dopunu članka 5. Odluke sa stavkom 4. koji glasi: Istoj fizičkoj ili pravnoj osobi godišnje se može
dodijeliti samo jedno Javno priznanje Općine Mala Subotica. Također predlaže dopunu članka 7. sa
stavkom 3. i 4. koji glase: Predlagatelj može godišnje predložiti najviše 2 (dva) prijedloga za Javna
priznanja utvrđena u članku 4. Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik
Međimurske županije"broj 06/14). Javno priznanje neće se dodijeliti osobi osuđenoj za kazneno djelo ili
protiv koje je pokrenut ili je u tijeku kazneni postupak. Vijećnik Vladimir Mihalic iznosi da nije siguran
da je u redu predložena dopuna članka 7., u stavku 4. koja se odnosi na osobe protiv koje je pokrenut ili
je u tijeku kazneni postupak. Smatra da možda nije dobro da se neka osoba eliminira iz procedure za
javna priznanja zbog postupka čiji ishod se ne zna. Vijećnica Jadranka Sermek iznosi da Povjerenstvo
smatra da se takvu osobu po završetku kaznenog postupka, ako će biti dokazano da nije kriva, može
ponovno predlagati za javno priznanje i može joj biti dodijeljeno javno priznanje.
Prijedlog dopune Odluke o javnim priznanjima Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.5. Prijedlog Odluke o financiranju političkih aktivnosti u 2015.godini
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je ovaj prijedlog odluke isti kao i prošle godine odnosno da
se za muškog člana Općinskog vijeća predlaže godišnje financiranje političke aktivnosti u iznosu od 500
kuna, a za ženskog člana Općinskog vijeća 550 kuna, što u ukupnom iznosu za 2015.godinu iznosi 7.250
kuna. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o financiranju političke aktivnosti u 2015.godini jednoglasno je prihvaćen.
Ad.6. Problematika smještaja djece u Dječji vrtić "Potočnica" Mala Subotica za vrtićku godinu
2015./2016.
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je razlog što je ova točka stavljena na dnevni red taj što je za
vrtićku godinu 2015./2016. u našem vrtiću prijavljeno 87 djece, od kojih je 40 za predškolu. Vrtić ima 3
prostorije i djeca bi trebala biti razvrstana u 3 dobne skupine pa je nastao veliki problem kako 40 djece, i
to predškolaca koji se spremaju za školu, staviti u jednu skupinu. Prema pedagoškim normativima taj
broj prelazi sve granice. Razmišljalo se da se dio predškolaca stavi u srednju skupinu, ali to ne bi bilo
dobro za njih. Pred Općinom je stavljen težak zadatak, što napraviti kako bi se predškolcima pružio
kvalitetan rad koji je uvod za školu, a da se obuhvate sva djeca. Predlaže se rješenje koje se u ovom
trenutku nameće kao jedino izvedivo, iako prostor nije najadekvatniji, a to je da se poslovni prostor u
Domu kulture Mala Subotica pregradi i uredi za jednu predškolsku skupinu. Sanitarni čvor postoji, hrana
bi se dovozila iz vrtića, a zaposlio bi se još jedan odgojitelj. Općina vodi razgovore s projektantima oko
proširenja Vrtića i kroz neko vrijeme imat ćemo ponude za to, ali ovaj problem treba riješiti do jeseni pa
je Općina prisiljena u kratkom vremenu nešto poduzeti. Treba imati na umu da su ta djeca naša
budućnost i da im želimo samo dobro. Mole se vijećnici da iznesu svoje mišljenje o danom prijedlogu ili
možda daju neki drugi prijedlog. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad iznosi da podržava
načelnikov prijedlog jer smatra da je takvo rješenje jedino izvedivo u ovom kratkom periodu. Vijećnik
Vladimir Mihalic iznosi da se znalo da će prije ili poslije doći do navedenog problema u Vrtiću. Da će taj
problem trebati riješiti za nerednu vrtićku godinu moglo se znati pred godinu dana, a ne dva mjeseca
prije početka, jer Upravno vijeće Vrtića, prema Poslovniku, ima obvezu provesti anketu o broju djece za
narednu vrtićku godinu. Smatra da bi načelnikov prijedlog bilo dosta komplicirano izvesti jer bi problem
bili uvjeti. Pedagoške standarde će trebati zadovoljiti kao da se ide u otvaranje novog vrtića. Problem bi
sigurno bio jer nema ograđenog vanjskog prostora. Sumnja da bi se dobilo odobrenje Ministarstva.
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Smatra da bi bilo bolje da je sve na jednom mjestu, u odgojnoj ustanovi, tamo gdje su svi odgojni uvjeti,
a pomanjkanje prostora bi riješio s izgradnjom jedne prostorije uz Vrtić, možda najbolje tamo gdje je
sada prostorija za bicikle. Obzirom da se planira proširenje Vrtića, ta nova prostorija ukomponirala bi se u
projekt proširenja. Vijećnica Vesna Halić predlaže da se ide u djelomično proširenje Vrtića s jednom
prostorijom koja bi se kasnije uklopila u projekt ukupnog proširenja ili pitati Školu ima li možda neku
prostoriju koju bi mogla ustupiti za tu namjenu ili pak možda u postojećem prostoru Vrtića postoji neki
prostor koji bi se mogao prenamijeniti. Vijećnik Dejan Horvat predlaže da bi najjeftinija varijanta
rješenja bila organizirana odvoženje autobusom jednog dijela predškolaca u neki susjedni vrtić.
Vijećnica Biljana Bedić predlaže da se predškola odvija u dvije smjene, prijepodnevnoj i
poslijepodnevnoj. Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da za predloženo zidanje novih prostorija uz
Vrtić treba građevinska dozvola, što u ovom kratkom periodu nije izvedivo. Ako bi se zazidala jedna
prostorija na mjestu gdje je sada prostorija za bicikle, što ne bi malo koštalo, ista bi se kod proširenja
Vrtića trebala srušiti jer se neće uklapati u projekt proširenja o kojem Općina razgovara s projektantima i
od nje više ne bi bilo koristi. Škola nema adekvatan prostor u prijepodnevnim satima za tu namjenu.
Načelnik Vladimir Domjanić zaključuje da će se navedeni prijedlozi i razmišljanja vijećnika dodatno
razmotriti, a nakon toga krenuti u rješavanje problema.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad poziva sve vijećnike da se odazovu na svečanu sjednicu
povodom proslave Dana Općine, u petak, 3.7.2015.godine u Dom kulture Mala Subotica s početkom u 18
sati, kao i na sva ostala događanja koja se spremaju kroz tri dana proslave.
Sjednica je završena u 20,35 sati.
Zapisničar:
Blaženka Krčmar

