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ZAPISNIK
sa 17. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 19.svibnja
2015. godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Valentin Šipuš, Biljana Bedić, Vladimir Goričanec, Vesna Halić, Josip Horvat,
Marčec, Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek

Ivan

IZOČNI VIJEĆNICI:
Dejan Horvat, Mladen Križaić, Miran Pintarić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Zlatko Vrzan, predstavnik javnih medija

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: Realizirana je
prodaja parcele u Zoni poduzetništva tvrtki HAIX obuća d.o.o. iz Male Subotice, za izgradnju novog
pogona. Zemljište je prodano po dogovorenoj cijeni od 15 €/m2, šio je ukupno 557.750,00 kuna. S
tvrtkom HAIX obuća d.o.o. potpisali smo ugovor o obvezi završetka postupka izrade II.izmjena i
dopuna DPU Zone poduzetništva do 30.6.2015.godine. U tijeku je izrada II.Izmjena i dopuna DPU
Zone poduzetništva od strane tvrtke Arhitekt atelje d.o.o. iz Čakovca, čija ponuda je bila
najpovoljnija. Na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća, koja se planira za sredinu mjeseca lipnja, bit
će potrebno donijeti odluku o II.Izmjenama i dopunama DPU Zone poduzetništva, kako bi se
ispoštovali rokovi prema tvrtki HAIX obuća d.o.o.
Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost još nema odgovora vezano na naš kandidirani
projekt za sufinanciranje javne rasvjete. U međuvremenu je Fond raspisao Javni poziv za
neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije projekata energetski učinkovite i
ekološke javne i vanjske rasvjete. Na ovaj javni poziv javili smo se s dva projekta: 1.Izrada
projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta javne rasvjete na državnoj cesti DC3 koja
prolazi kroz Općinu Mala Subotica i 2. Izrada projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta
javne rasvjete uličnih koridora prema DPU Ulice Zorana Šegovića-Gornje Trate Općine Mala
Subotica. Za prvi kandidirani projekt nismo dobili nikakve povratne informacije iz Fonda, a za drugi
je zatražena dopuna dokumentacije.
Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU stigla je obavijest da je za kandidirane projekte
uređenja prostora kod župne crkve i nerazvrstanu ceste kod groblja Držimurec-Strelec,
dokumentacija potpuna i da projekti idu na daljnje ocjenjivanje.
Dana 12.svibnja održan je sastanak za izgradnju kanalizacije i izneseno je konačno rješenje da se
Aglomeracija Držimurec zajedno s Aglomeracijom Belica, Aglomeracijom Domašinec i
Aglomeracijom Dekanovec spaja na pročistač u Podturnu, gdje je već izgrađen pročistač, ali će ići u
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proširenje. Izneseno je da potok Trnava ne bi mogao prihvatiti svu tu vodu, a ovom varijantom bi
vode s pročistača u Podturnu bile dalje puštene u rijeku Muru. Početak radova na kanalizaciji
očekuje se na jesen iduće godine. Nadamo se da će tako i biti i da se neće pojaviti dodatni
problemi imovinsko pravne prirode.
U međuvremenu smo raspisali javni natječaj za uređenje poljskih puteva, obzirom da je prema
odluci Odbora za poljoprivredu zavažanje poljskih puteva bilo u planu krajem svibnja odnosno
početkom lipnja. Nažalost, stigla je samo jedna ponuda s dosta visokom cijenom, skoro duplom od
predviđene. Morali smo poništiti natječaj i ići ćemo u ponovno raspisivanje natječaja.
U međuvremenu završeni su prvi objekti koji su se obnavljali putem programa energetske
učinkovitosti obiteljskih kuća prema natječaju koji je provodila Općina. Dokumentacija je
kompletirana i potpisana i poslat ćemo je u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako
bi korisnici što prije dobili subvencionirana sredstva. Rok za dostavu dokumentacije po završetku
radova je 31.kolovoza ove godine i nadamo se da će sve ići svojim tijekom odnosno da će svi
korisnici završiti radove u roku. Fond je u međuvremenu raspisao novi natječaj za sufinanciranje
energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Obzirom da sam na prošloj sjednici iznio informaciju
dobivenu od direktora Fonda, g. Mulera, da će po novom natječaju obnovu u našoj Općini kao
potpomognutom području, Fond sufinancirati s 80% sredstava, ovime iskazujem veliko razočaranje
što ovim natječajem zapravo Fond sufinancira obnovu u našoj općini s 40% sredstava, a s 80%
sredstava na područjima od posebne državne skrbi. Ne znamo iz kojeg razloga je došlo do
donošenja takve odluke i nemamo odgovor iz Fonda na to pitanje. Smatram da nije pravedno,
obzirom da postoji nova klasifikacija općina prema stupnju razvijenosti, što se nije postotak
određivao prema njoj. Mogli su nas barem staviti na 60% sufinanciranja. Drago mi je što će barem
u Općinu Dekanovec i Općinu Podturen doći više novaca jer će one imati 80% sufinanciranje Fonda,
ali naprosto nije u redu i nepravedno je što smo mi iz potpomognutih područja zakinuti.
Iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja još nismo dobili odgovor za sufinanciranje 50%
sredstava za izradu III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine.
Imamo i jednu jako dobru vijest, iz tvrtke HŽ Infrastruktura d.o.o. iz Zagreba stigla je obavijest o
početku radova na montaži polubranika na željezničko cestovnom prijelazu u Ulici Braće Radića u
Maloj Subotici, koji se planiraju tijekom mjeseca lipnja ove godine. Ovome je prethodilo
četverogodišnje moljakanje, pisanje dopisa i sl. uz veliko zalaganje od strane ŽUC-a i PU
Međimurske te im ovim putem posebno zahvaljujem na trudu i ustrajnosti što smo zajedničkim
nastojanjem to uspjeli postići. To je veliki uspjeh kojim će biti riješen veliki problem.
U tijeku su razgovori s projektantima vezano na izradu projektne dokumentacije za proširenje
Dječjeg vrtića Potočnica.
U materijalima za sjednicu priloženi su podaci o prisustvovanju sjednicama Općinskog vijeća i
primanjima vijećnika i zaposlenika Općine te članova mjesnih odbora i radnih tijela, prema traženju
nekolicine vijećnika na prethodnim sjednicama. Isti će biti objavljeni na općinskim internet
stanicama sukladno zakonskim odredbama.
U materijalima za sjednicu priloženo je i izvršenje Proračuna koje s danom 13.5.2015.godine iznosi
41%, što je dobro. Prihod iz poreza i prireza na dohodak povećan nam je ove godine za 40% kao
općini na potpomognutom području. Još uvijek nemamo informaciju koliki iznos ćemo morati vratiti
za povrat poreza. Zbog nove aplikacije koju uvode u Poreznoj upravi nisu nam mogli dati taj
podatak. Nadamo se da će nam na kraju kad se sve prebije ostati otprilike isti iznos kao i prošle
godine. Prihod od poreza na dobit planiran je u iznosu od 40.000 kuna, ali nakon što smo
pregledali poslovanje tvrtki u našoj općini, očekujemo da će taj prihod biti dosta veći. Prihod od
poreza na promet nekretnina povećan je radi prodaje parcele tvrtki HAIX obuća d.o.o., jer 80%
poreza ide nama. Stavka prihoda Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sada se redovno puni
krajem svakog mjeseca sa stotinjak tisuća kuna. Za prihode od komunalnog doprinosa predvidjeli
smo 160.000 kuna, ali nadamo se da će tvrtka HAIX obuća d.o.o. prema planovima već ove godine
izgraditi novi pogon, pa bi i ta stavka trebala biti veća.
Kod rashoda, do povećanja od planiranog došlo je u stavci Tekuće donacije građanima i
kućanstvima, odnosno rashodima za subvencioniranje boravka
djece u
dječjim vrtićima i
jaslicama izvan naše općine. Drago mi je što je došlo do povećanja broja djece jer ona su naša
budućnost, ali došlo je i do povećanja troškova za isto, pa će sigurno trebati rebalansom korigirati
ovu stavku, jer je do sredine svibnja realizirano 67% plana za tu stavku.
Nije se krenulo s realizacijom većih projekata jer se čeka odgovor iz Ministarstva.
Poslovanje Općine ide uredno.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:


Vijećnica Vesna Halić predlaže da se javna rasvjeta pali kasnije navečer jer smatra da nema
potrebe da se pali u vrijeme kad je vani još dan. Nekolicina vijećnika dodaje da bi bilo dobro
da se javna rasvjeta kasnije pali, ali da se gasi tek u 1 sat iz ponoći zbog toga što radnice iz
Calzedonie autobus dovoze oko pola sata iza ponoći, pa bi bilo dobro da rasvjeta svijetli tako
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dugo dok radnice ne dođu do svojih kuća. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da misli da
se navečer javna rasvjeta pali prema fotosenzorima koji su vjerojatno tako podešeni. Raspitat
će se u Elektri oko mogućnosti nešto kasnijeg paljenja. Za gašenje javne rasvjete na području
cijele Općine u 1 sat u noći umjesto dosadašnjeg gašenja u 23 sata, traži da se svi prisutni
vijećnici izjasne glasovanjem. Nakon glasovanja vijećnika, za prijedlog da se javna rasvjeta
gasi u 1 sat u noći bili su svi vijećnici osim vijećnika Ivana Marčeca, koji je bio suzdržan.
Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da će se taj zahtjev uputiti Elektri.


Vijećnik Josip Horvat pita Načelnika kako je daleko došlo rješavanje problema „benkoske
vuličke“ jer je obećao još pred više od godinu dana da će se nešto poduzeti. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da je tu dosta komplicirana situacija i da je bolje da sad ne
počne sve to objašnjavati i elaborirati jer to bi trajalo predugo, pa moli vijećnika Josipa
Horvata da dođe koji dan da o tome porazgovaraju.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 9
vijećnika, a nakon 3.točke kad novi vijećnik Vladimir Goričanec dade prisegu bit će 10 vijećnika, te
da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Dejan Horvat, Miran Pintarić i Josip Šegović ispričali svoj
nedolazak na sjednicu. Otvara 17.sjednicu Općinskog vijeća te predlaže dopunu dnevnog reda
priloženog u materijalima za sjednicu s točkom 1.Razrješenje člana Općinskog vijeća Općine Mala
Subotica i točkom 2.Imenovanje člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, čime bi točke od 1.10. iz prvotnog prijedloga Dnevnog reda postale točke 3.-12. Također se predlaže izmjena naziva
točke 8.i 9. iz prvotnog prijedloga Dnevnog reda, nakon dopune Dnevnog reda to su točke 10. i
11., koje izmijenjene glase: točka 10.Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za
izbor i imenovanje, a točka 11.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene
djelatnosti i stipendiranje studenata. Daje na prihvaćanje takav dopunjeni i izmijenjeni
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Razrješenje člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Imenovanje člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Svečana prisega člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Usvajanje zapisnika sa 16.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Donošenje Odluke o potpisivanju povelje prijateljstva između Občine Starše i Općine
Mala Subotica
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Mala Subotica za 2015.godini
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica za 2015.godini
Prijedlog Socijalnog programa Općine Mala Subotica za 2015.godinu
Donošenje Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Mala Subotica
Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanje
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
Dopuna Odluke o II. Izmjenama i dopunama DPU-Zone poduzetništva Mala Subotica

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Razrješenje člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Vijećnica Jadranka Sermek, kao predsjednica Mandatne komisije, iznosi da je Mandatna
komisija utvrdila da je vijećnik Željko Jančec, sukladno zakonskim odredbama, dana 10.travnja
2015.godine podnio predsjednici Općinskog vijeća pisani Zahtjev za mirovanje mandata člana
Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, iz osobnih razloga. Pisano Izvješće Mandatne komisije
sastavni je dio ovog Zapisnika. Temeljem zakonskih odredbi, mirovanje mandata Željku Jančecu
počinje teći od dana 10.travnja.2015.godine.
Ad.2. Imenovanje člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Vijećnica Jadranka Sermek, kao predsjednica Mandatne komisije, iznosi da je Željko Jančec u
Općinsko vijeće bio izabran s kandidacijske liste Grupe birača-nositelj liste Vladimir Domjanić.
Temeljem zakonskih odredbi, člana predstavničkog tijela izabranog s kandidacijske liste Grupe
birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. Prvi sljedeći neizabrani kandidat s
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kandidacijske liste Grupe birača-nositelj liste Vladimir Domjanić je Vladimir Goričanec iz Svetog
Križa, Josipa Slavenskog 26 i on će zamjenjivati Željka Jančeca za vrijeme njegova mirovanja
mandata, od dana 10.travnja 2015.godine.
Ad 3. Svečana prisega člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Usmenu i pismenu svečanu prisegu daje član Općinskog vijeća Vladimir Goričanec. Pismena prisega
sastavni je dio ovog Zapisnika. Svi nazočni upućuju čestitke novom vijećniku Općinskog vijeća.
Ad.4. Usvajanje Zapisnika sa 16.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na zapisnik sa 16.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi i jednoglasno je prihvaćen.
Ad.5. Donošenje Odluke o potpisivanju povelje prijateljstva između Občine Starše i
Općine Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da već par godina naša općina ima dobre prijateljske odnose
s Občinom Starše iz Republike Slovenije. Suradnja je započela prije nekoliko godina inicijativom
KUU „Zvon“, a najviše inicijativom Željka Jančeca s jedne strane, a s druge strane inicijativom
gospodina Maleka. Već dvije godine naša općina preko udruga iz područja kulture, udruga
umirovljenika i udruga mladih, sudjeluje na projektima koje provodi Občina Starše. Najbliži
događaj suradnje zbio se za vrijeme manifestacije „Sobočki fašjek 2015.“ u kojoj su sudjelovali
njihovi „Kurenti“. Suradnja je došla do tog nivoa da se predlaže sklapanje Povelje prijateljstva s
Občinom Starše kojom bi se još više prijateljski povezali žitelji dviju općina na kulturnom,
gospodarskom i sportskom području, a poticali bi se posebice međusobni susreti mladih. Prijedlog
teksta Povelje dala je Občina Straše, obzirom da ima u tome više iskustva, a prijevod je učinjen od
strane naše općine. Povelja bi se potpisala za Dane Občine Starše, dana 1.lipnja 2015.godine.
Vijećnik Vladimir Mihalic pita je li ovo sklapanje Povelje u skladu s Statutom naše općine, na što
načelnik Vladimir Domjanić odgovara da jest. Vijećnik Josip Horvat predlaže da se u
prijedlogu teksta Povelje umjesto riječi „mirnije“ stavi riječ „mirne“, s čime se načelnik Vladimir
Domjanić slaže.
Prijedlog Odluke o potpisivanju povelje prijateljstva između Občine Starše i Općine Mala
Subotica, uz izmjenu dijela teksta Povelje prema prijedlogu vijećnika Josipa Horvata,
jednoglasno je prihvaćen.
Ad.6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Mala Subotica za
2015.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da za djelovanje i aktivnosti općinskih sportskih udruga
u 2015.godini planirana su proračunska sredstva u iznosu od 101.000 kuna. Raspoređuju se na 14
sportskih udruga prema nekom ustaljenom kriteriju uvažavajući postignute rezultate, rang
takmičenja i masovnost pojedinog sporta. Vijećnik Vladimir Mihalic predlaže da se u točki IV. na
stranici 2. prijedloga Odluke, u prvoj rečenici umjesto riječi „oblika organiziranja“ stave riječi
„ostalih udruga i klubova koji se bave sportom“, s čime se načelnik Vladimir Domjanić slaže.
Vijećnik Josip Horvat pita što predstavlja iznos u tabeli Programa na stranici 2. pod nazivom
„Rezerva“. Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je to iznos koji se čuva za eventualne
potrebe neke udruge za neko dodatno natjecanje ili sl., a ako neće biti potrebe ta sredstva neće se
podijeliti. Dodaje da postoji inicijativa od strane općinskih nogometnih klubova da od jeseni krene
nogometna škola na nivou naše općine kako ne bi svaki nogometni klub više imao svoje ekipe
pomladaka, jer za to nema dovoljno djece. Natjecanja bi se održavala po naseljima Općine po
kategorijama. Na tu temu prošli tjedan je održan sastanak s općinskim nogometnim klubovima.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Mala Subotica za
2015.godinu, uz izmjenu dijela teksta prema prijedlogu vijećnika Vladimira Mihalica,
jednoglasno je prihvaćen.
Vijećnik Valentin Šipuš zbog poslovnih obveza napušta sjednicu.
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Ad.7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica za
2015.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da su za realizaciju ovog Programa u Proračunu za
2015.godinu planirana sredstva u iznosu od 55.000 kuna. Javne potrebe u kulturi ostvarivat će se
djelovanjem udruga u kulturi, pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja te
akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života
Općine. Vijećnik Josip Horvat pita za što je predviđen iznos u tabeli na strani 2. pod nazivom
„Pričuva“. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da su to sredstva namijenjena za financiranje
određene predstave za djecu ili odrasle koju Općina barem jednom godišnje organizira.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica za
2015.godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad.8. Prijedlog Socijalnog programa Općine Mala Subotica za 2015.gdoinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se Proračunom Općine za 2015.godinu planira
izdvajanje sredstava u iznosu od 947.000 kuna za socijalno zbrinjavanje građana predviđeno ovim
Programom. Stavku Jednokratne novčane pomoći bit će potrebno korigirati rebalansom proračuna i
predvidjeti više sredstava, jer je za pomoć zbog štete uslijed požara jednom kućanstvu u Maloj
Subotici isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 10.000 kuna. Kao što je pojasnio
prilikom obrazlaganja izvršenja Proračuna, također će biti potrebno rebalansom predvidjeti više
sredstava za stavku Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama. Vijećnica
Jadranka Sermek, obzirom da je bila nazočna na sjednici Socijalnog vijeća, apelira da se prilikom
izrade prijedloga rebalansa Proračuna uzme u obzir i veliki broj zamolbi za jednokratne novčane
pomoći koje pristižu u Općinu. Dodaje da je Socijalno vijeće objavilo na općinskim internet
stranicama popis dokumentacije koju podnositelji zamolbi za jednokratne financijske pomoći
trebaju priložiti. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će uzeti to u obzir. Vijećnik Vladimir
Mihalic ukazuje na zbunjujuću formulaciju rečenice u točki IV. na stranici 2. prijedloga Socijalnog
programa i predlaže da se ista preformulira kako bi se izbjeglo ponavljanje riječi „ako“.
Prijedlog Socijalnog programa Općine Mala Subotica za 2015.godinu, uz izmjenu dijela
teksta prema prijedlogu vijećnika Vladimira Mihalica, jednoglasno je prihvaćen.
Ad.9. Donošenje Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je dosadašnji Plan gospodarenja otpadom istekao
krajem prošlog mjeseca. Inspektor zaštite okoliša, prilikom redovnog nadzora u našoj općini,
ukazao je na rigorozne kazne ako se Plan ne izradi jer kreću kontrole Planova gospodarenja
otpadom. Za izradu Plana najprije je potrebno donijeti ovu Odluku, kako bi se mogao raspisati
natječaj i prikupljati ponude. Obzirom na kretanje cijena koštanja na tržištu za izradu tih planova,
vjerojatno će se raditi o bagatelnoj nabavi. U članku 2. prijedloga Odluke navedeno je sve što Plan
gospodarenja treba sadržavati, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Vijećnik
Vladimir Mihalic pita od čega su Klasa i Urbroj, navedeni u članku 3. prijedloga Odluke.
Pročelnik Franjo Janković odgovara da je to Klasa i Urbroj od Pravilnika o provedbi postupka
nabave bagatelne vrijednosti u Općini Mala Subotica, koji je načelnik donio dana 13.2.2014.godine.
Prijedlog Odluke o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Mala Subotica jednoglasno
je prihvaćen.
Ad.10. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanje
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad iznosi da se ovom Odlukom razrješuje dosadašnji
predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Željko Jančec, a predlaže se novi predsjednik Dejan
Horvat iz Držimurca. Razgovor s Dejanom Hrvatom je već prije obavljen i on će prihvatiti tu
dužnost. Drugih prijedloga nema.
Prijedlog Odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika Komisije za izbor i imenovanje
i imenovanje Dejana Horvata za novog predsjednika jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.11. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i
stipendiranje studenata
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad iznosi da se ovom Odlukom razrješuje dosadašnji
član Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata, Željko Jančec, a predlaže se nova
članica Sandra Mikac-Ciglar iz Male Subotice, s kojom je obavljen razgovor i ona će prihvatiti tu
dužnost. Drugih prijedloga nema.
Prijedlog Odluke o razrješenju dosadašnjeg člana Odbora za društvene djelatnosti i
stipendiranje studenata i imenovanje Sandre Mikac-Ciglar kao nove članice jednoglasno
je prihvaćen.
Ad.12. Dopuna Odluke o II.Izmjenama i dopunama DPU-Zona poduzetništva Mala
Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je prije početka sjednice vijećnike na stolu dočekao
izmijenjeni prijedlog dopuna ove Odluke u odnosu na onaj dostavljen u materijalima za sjednicu, a
izmijenjen je u točki I. gdje su ispred riječi „reciklažno dvorište“ dodane riječi „dio za“, što će
kasnije pojasniti. Pojašnjava da je na prošloj sjednici donijeta Odluka o II.Izmjenama i dopunama
DPU Zone poduzetništva obzirom da je tvrtka HAIX obuća d.o.o. htjela kupiti općinsku parcelu koja
je prvotno bila predviđena za reciklažno dvorište. Obzirom da još uvijek u Županiji traju razgovori i
polemike oko reciklažnih dvorišta, je li bolje imati svoje reciklažno dvorište ili će se ići na nekoliko
reciklažnih dvorišta na nivou Županije, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u
međuvremenu raspisao javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za reciklažna
dvorišta, nakon kraće dileme poslana je prijava od strane naše općine, ali je sada potrebno u
II.Izmjene i dopune dodati i parcelu za reciklažno dvorište kako bi bio zadovoljen uvjet prema
Fondu. Za reciklažno dvorište predlaže se dio parcele u Zoni na građevinskoj čestici broj 951/5,
k.o. Mala Subotica, površine 3.500 m2, koja se nalazi na kraju druge ulice lijevo, kad se ide u
smjeru Orehovice. U Fondu ističu da će sufinancirati i izgradnju reciklažnih dvorišta. Nitko se ne
javlja za raspravu.
Prijedlog Dopuna Odluke o II.Izmjenama i dopunama DPU–Zona poduzetništva Mala
Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Sjednica je završena u 20,25 sati.

Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
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Danica Glad

