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REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/1
URBROJ:2109/10-01-15-21
Mala Subotica, 17.3.2015.

ZAPISNIK
sa 16. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 17.ožujka
2015. godine u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Valentin Šipuš, Biljana Bedić, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Željko
Jančec, Mladen Križaić, Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Miran Pintarić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Franjo Janković, pročelnik
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“
Željka Drljić, Josip Šimunko, predstavnici 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:
Proračun se puni normalno, nema nikakvih posebnih odstupanja. Od ove godine imamo dodatni
prihod. Obzirom da smo općina na potpomognutim područjima, zadnji dan svakog mjeseca u
proračun stiže uplata rate u iznosu od 101.000 kuna, jer znamo da je u državnom proračunu za
nas predviđeno 1.212.000 kuna. Također, iz istog razloga, povećao se prihod od poreza na
dohodak. Prije smo dobivali 56,5,%, a sada, kao općina na potpomognutim područjima, 88%. U
prva dva mjeseca prošle godine s tog naslova uplaćen je u proračun iznos od 505.000 kuna, a
ove godine u prva dva mjeseca iznos od 709.000 kuna, što je povećanje za približno 40%. No,
ne smije se zaboraviti da sada daleko više izdvajamo iz našeg proračuna za povrat poreza, ali se
nadamo da će na kraju ostati onoliko koliko smo planirali, odnosno na nivou prošle godine.
U međuvremenu je bio raspisan drugi krug javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih
osoba za subvencioniranje projekata Energetske učinkovitosti obiteljskih kuća jer su nakon
prvog kruga natječaja ostala neiskorištena sredstva u iznosu od cca 280.000 kuna. U drugom
krugu odabrano je 6 vlasnika tako da će tijekom ove godine ukupno 20 kuća biti obnovljeno i
toplinski zaštićeno uz pomoć sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa
60% sredstava, Općine s 5% i vlasnika s 35% sredstava. Rok za završetak svih radova i predaje
sve dokumentacije je 31.kolovoza 2015.godine. Fond će i ove godine sufinancirati energetsku
učinkovitost obiteljskih kuća, ali na nešto drugačiji način. Općine više neće imati takvu ulogu u
natječaju kao do sada i građani će se na natječaj javljati direktno u Fond. Razlog tome je što se
na prošli natječaj 2/3 općina uopće nije javilo i novci su ostali neiskorišteni. Za sada Fond još
nije raspisao taj natječaj već samo javni poziv za ovlaštene certifikatore koji će provoditi
energetske preglede i energetsko certificiranje obiteljskih kuća. Obzirom da je naša općina na
potpomognutim područjima, Fond će energetsku učinkovitost obiteljskih kuća u našoj općini
sufinancirati s 80% sredstava.
U međuvremenu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv za
neposredno sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske
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rasvjete. Rok za prijavu bio je jako kratak, 10-ak dana. Opet je bilo puno problema s
dokumentacijom, uvijek traže nešto dodatno, ali uspjeli smo sve skupiti i prijaviti rasvjetu uz
sve ulice osim uz državnu cestu DC3 jer s rasvjetnim stupovima koji se tamo nalaze ne može se
postići propisana osvijetljenost. Za tu javnu rasvjetu biti će potrebno izraditi potpuno novi
projekt gdje bi se išlo na posebnu vrstu kandelabera ili izmještanje rasvjetnih stupova. Taj
projekt počet ćemo pripremati ove godine za prijavu sljedeće godine.
U međuvremenu smo s Međimurskom županijom sklopili Sporazum o izradi III.izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine prema kojem će Županija sufinancirati izradu s 50%
sredstava. Cijena koštanja izrade je 144.000 kuna. Obzirom da je Ministarstvo graditeljstva i
prostornog uređenja u međuvremenu raspisalo natječaj za sufinanciranje takvih aktivnosti,
prijavili smo se na taj natječaj za sufinanciranje preostalih 50% sredstava.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je u međuvremenu raspisalo natječaj za
financiranje manjih komunalnih projekta. Prijavili smo dva projekta, uređenje prostora kod
župne crkve i nerazvrstanu cestu kod groblja Držimurec-Strelec. Za našu Županiju je ove godine
u okviru ovog natječaja predviđen nešto manji iznos, samo 1.440.000 kuna, pa se ne možemo
puno nadati, ali opet nada postoji, obzirom da prošle godine nismo dobili nikakva sredstva.
Projekt uređenja prostora kod župne crkve također smo prijavili i na natječaj Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja, koje dodjeljuje sredstva za projekte u iznosu do 150.000
kuna.
U tijeku je geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta na području naše općine koje smo započeli
još prošle godine, a izvodi je tvrtka Mjernik d.o.o. iz Male Subotice. To mjerenje se mora
napraviti kako bi se utvrdile granice i kako bi se nerazvrstane ceste upisale u vlasništvo Općine.
To je ujedno uvjet za prijave na natječaje koji nam slijede vezano uz izvedbu kanalizacije.
Hrvatske ceste su u međuvremenu izvršile geodetsko snimanje granica državne ceste DC3 što
im je potrebno za projekt rekonstrukcije te prometnice. Dana 25.veljače 2015.godine u uredu
Općine održan je javni uvid na koji su bili pozvani nositelji prava na nekretninama koje
neposredno graniče sa zemljištem na kojima je izvedena javna cesta. Na javni uvid javilo se
nekoliko građana.
U tijeku je ishođenje građevinske dozvole za izgradnju mosta preko potoka Trnave na cesti
prema Belici. Gradio bi se potpuno novi most širine kolnika 6 metara s pješačkom stazom širine
2 metra sa svake strane. Nacrt mosta priložen je u materijalima za sjednicu.
Prošli tjedan je održan sastanak projektnih timova za sve aglomeracije. Na dosadašnjim
sastancima bilo je izneseno više varijanti oko lokacija pročistača i rasporeda priključenja općina
na pojedini pročistač, ali sada, nakon izrade Studije izvodljivosti i analize iste, stanje sa
iskristaliziralo i kao najoptimalnija varijanta predlaže se da se Aglomeracija Držimurec zajedno s
Aglomeracijom Belica i Aglomeracijom Turčišće, spaja na pročistač u Podturnu, a iz njega bi se
vode dalje vodile u rijeku Muru. To nije konačna odluka, ali ide se u tom smjeru.
U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, uz sav redovan posao, izdano je 125 predmeta
upravnog postupka za legalizaciju objekata, izrađeno je desetak izvješća s hrpom stranica
za
različita ministarstva.
U Općini je u tijeku obavljanje revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama
koja se provodi u svim općinama Međimurske županije od strane Državnog ureda za reviziju,
Područni ured u Čakovcu.
Ove godine smo Hrvatskom zavodu za zapošljavanje poslali zahtjeve za 16 osoba za javne
radove. Danas smo dobili informaciju iz Zavoda da je stiglo odobrenje iz Zagreba, samo su
kvote smanjene pa će i nama vjerojatno odobriti manji broj osoba od zatraženih.
U tijeku su razgovori s nekoliko agencija oko angažiranja za izradu projekata za fondove EU jer
mi sami nemamo dovoljno stručnog znanja za to. Konkretno, radi se o projektu uređenja
središta Općine i Društveni centar Piškorovec. Oba projekta spadaju u podmejru 7.4. u okviru
natječaja EU Fonda za ruralni razvoj koji se očekuje u listopadu. Problem je što se u jednu
podmjeru usporedo ne mogu prijaviti dva projekta, nego tek kad završi jedan može se prijaviti
drugi. Iz tog razloga moramo vidjeti gdje bi drugdje mogli prijaviti projekt Društveni centar
Piškorovec. Imamo spreman i projekt razvoja lovačkog turizma, ali nemamo građevinsku
dozvolu, što se planira riješiti izmjenama i dopunama prostornog plana. Taj projekt bi onda
mogli prijaviti sljedeće godine.
Državna uprava za zaštitu i spašavanje, područna jedinica Čakovec, provela je u našoj općini
dana 12.vejače 2015.gdoine inspekcijski nadzor provedbe Zakona o zaštiti i spašavanju i
podzakonskih akata. Nije bilo nikakvih primjedbi, sve je odrađeno sukladno zakonskim
propisima. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru priložen je uz materijale za sjednicu.
Ovime se zahvaljujem Organizacijskom odboru „Sobočki fašjek“, posebno njegovu predsjedniku
Dragutinu Braniloviću na sveukupnoj organizaciji „Sobočkog fašjeka“, Željku Jančecu na
organizaciji dočeka kurenta iz Općine Starše iz Slovenije, udruzi branitelja na kuhanju i podjeli
vina i čaja, USR Sport za sve za podjelu krafni, vatrogascima za dopremu i otpremu bine i za
stražu kod „Fašjeka“ i svim građanima koji su na bilo koji način doprinijeli održavanju ove
manifestacije ili su svojim sudjelovanjem upriličili sam događaj. Još jednom svaka pohvala
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Organizacijskom odboru na uspješnoj organizaciji te manifestacije koja iz godine u godinu sve
više raste i postaje općinski brend.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:








Vijećnik Vladimir Mihalic osvrće se na kratki članak u jednom od nedavnih brojeva
tjednika Međimurje u kojem je on, kao vijećnik Općinskog vijeća, spomenut u kontekstu
riječi „zlonamjerno“ što je uvredljivo i potpuno neprimjereno. Ističe da tijekom cijelog
općinskog mandata nije dao niti jedan zlonamjeran prijedlog. Pretpostavlja da je načelnik
dao takvu izjavu novinarima, a ako nije, onda su novinari to sami kreirali. Tko god da je to
učinio, potpuno je neprimjereno na takav način nekoga etiketirati. Obzirom da su stigli
računi za odvoz otpada, ukazuje na neizvršenu zakonsku obvezu Općine o obavještavanja
građana o cjeniku odvoza i načinu računanja količine odvoza prije izdavanja samih računa.
Posljedica toga je zbunjenost građana koja je uslijedila nakon pristiglih računa jer ne znaju
na što se zapravo odnose ti računi, pogotovo jer je na oba računa navedeno da se odnose
na mjesec veljaču. Načelnik Vladimir Domjanić, vezano na članak, odgovara da nije
davao nikakve izjave novinarima te da su novinari vjerojatno uzeli tekst za taj članak iz
Zapisnika s 14.sjednice Općinskog vijeća gdje je on, na konstataciju vijećnika Vladimira
Mihalica da se pola izvornog proračuna izdvaja za plaće zaposlenih u Općini, iznio da je to
zlobna izjava jer nije ni blizu točne informacije. Što se tiče cjenika i računa za odvoz
otpada, načelnik Vladimir Domjanić, iznosi da nije imao saznanja da Zakon nalaže da treba
korisnicima dati cjelokupan cjenik odvoza, ali zna da su građani informirani o cijeni i načinu
odvoza putem obavijesti u „Našem listeku“, a obavijest o popustima dobili su prilikom
preuzimanja kanti. Zna da je s novim odvoziteljem otpada došlo mnogo novina i on sam
nije sasvim zadovoljan s postupcima novog odvozitelja. Održano je nekoliko sastanaka s
predstavnicima GKP Čakom d.o.o. kako bi se što brže otklonile neke poteškoće koje su se
pojavile. Oni su imali određenih problema s informatičkom tvrtkom pa je zato kasnila
ispostava računa i kupona. Stariji građani se sigurno teže prilagođavaju novonastaloj
situaciji, ali nada se da će se uskoro sve posložiti. Razlog za navođenjem mjeseca veljače
na oba računa ispitat će kod odovozitelja.
Vijećnik Dejan Horvat pita postoji li popust za odvoz otpada iz samačkih kućanstava jer
ima saznanja da su neka samačka kućanstva koja su potpisala izjavu za popust prilikom
zaduženja kante dobila račun na puni iznos. Traži da načelnik Vladimir Domjanić provjeri je
li tvrtka Pavlic asfalt beton d.o.o. iz Goričana dobila koncesiju za daljnju eksploataciju
šljunka iz šljunčare u Držimurcu obzirom da sadašnja koncesija ističe u mjesecu svibnju
ove godine, jer ima neka saznanja da je župan Matija Posavec potpisao tu koncesiju i boji
se da se opet ne dogodi „koncesija ispod stola“ kao prilikom prošle koncesije. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da postoji popust za samačka kućanstva, a ako nekome nije
proveden, obavezno neka nazove u GKP Čakom da se to ispravi. Vezano na eventualnu
novu koncesiju tvrtke Pavlic asfalt beton d.o.o., načelnik Vladimir Domjanić veli da će
provjeriti tu informaciju.
Vijećnik Ivan Marčec pita hoće li se postaviti tlakovci ili nešto slično uz fasadu na
mrtvačnici na groblju u Palovcu jer prilikom kiše se jako prlja nova fasada. Apelira i da se
zasije trava ispred mrtvačnice kako ne bi rastao korov. Ukazuje na problem nepostojanja
prilaznog puta na niz oranica koje se nalaze uz državnu cestu DC3 na potezu od Palovca
prema Donjem Pustakovcu koji će se pojaviti prilikom rekonstrukcije te ceste, jer će se
cesta fizički odvojiti od oranica pa bi bilo potrebno oformiti jedan poljski put na potezu od
Palinovca do Donjeg Pustakovca. Bio je na prije spomenutom javnom uvidu u Općini gdje je
dao tu primjedbu, ali svejedno apelira na načelnika Vladimira Domjanića da se pokuša i s
općinske strane Hrvatskim cestama ukazati na taj problem. Komunalnom redaru Mladenu
Braniši daje informaciju da je poljski put u Palovcu, od zadnje kuće do kuće obitelji Švenda,
navožen i poravnan. Apelira da se u Palovcu na mjestima gdje su prije bili kontejneri za
staklo stavi nekakva obavijest o daljnjem načinu odvoza stakla kako ljudi ne bi i dalje
donosili staklo na ta mjesta. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da zna za navedene
probleme kod mrtvačnice u Palovcu, ali nije se to stiglo odraditi na jesen, nego će se
odraditi s osobama na javnim radovima u narednom periodu. Nije još siguran hoće li se uz
fasadu postavljati tlakovci ili šljunak, to će se odlučiti do početka radova. Što se tiče
prilaznog puta, ističe da se mora najprije ispitati imaju li Hrvatske ceste obvezu osigurati
prilazni put ili ne, a Općina će svakako ukazati na taj problem. Obavijesti za odvoz stakla,
koje će se postaviti na bivše lokacije kontejnera za staklo, su spremne, još samo komunalni
radnik mora napraviti drvene stupove na koje će se pričvrstiti i može ih postaviti po cijeloj
Općini.
Vijećnik Željko Jančec ponavlja pitanja s pretprošle sjednice, kada će se zavažati poljski
putevi i je li se što riješilo po pitanju problema s bukom koja dolazi sa šljunčare u
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Držimurcu. Zatim, ukazuje na isti problem kao i u Palovcu, jer se u Držimurcu isto dovozi
staklo na bivšu lokaciju kontejnera za otpad pa bi trebalo obavijestiti građane o novom
načinu odvoza tog otpada. Apelira na načelnika Vladimira Domjanića da urgira kod
Međimurje plina da oliče plinsku stanicu u Strelcu jer u sadašnjem stanju ona predstavlja
ruglo mjesta. Iskazuje ogorčenost zbog učestalih velikih krađa u Držimurcu i Strelcu.
Lopovi opustoše cijelu kuću, ničeg se ne boje, usude se krasti usred bijela dana. Pita se što
bi se to trebalo dogoditi da se mjerodavni trgnu i shvate koliko je stanje ozbiljno, kao da
čekaju nešto „veće“. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će za zavažanje poljskih
puteva Odbor za poljoprivredu najprije odrediti kada bi bio najpogodniji termin za
zavažanje, obzirom na poljoprivredne radove, zatim će uslijediti raspisivanje javne nabave i
nakon odabira izvođača izvršilo bi se zavažanje. Što se tiče problema buke, načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da se za sada nije još ništa riješilo. Apel za bojanje plinske
stanice u Strelcu prenijet će mjerodavnima u Međimurje plinu. O problemu učestalih i
velikih krađa u Općini, a posebno u Držimurcu i Strelcu, prošli tjedan je u Zagrebu
razgovarao s glavnim ravnateljem policije Vladom Dominićem kojemu je potanko iznio
cijelu problematiku, iako je glavni ravnatelj policije detaljno upućen u cijelo stanje, i
obećano mu je da se za naše područje priprema kombi s interventnom policijom uz
mogućnost termovizije kako bi se ozbiljnije i rigoroznije pristupilo sprečavanju krađa jer to
stanje je prešlo svaku granicu, to je neka vrsta pošasti. Dodaje da se ne smiju zaboraviti
činjenice koje zapravo dovode do tog problema. Svake godine 25-30 djece iz Piškorovca
završi ili ne završi osnovnu školu, 3-4 djece nastavi školovanje u srednjoj školi. To je jako
puno mladih ljudi bez posla i primanja koji nemaju kamo, roditeljima više nisu interesantni
jer radi njih više ne ostvaruju nikakve prihode. Prošle godine u Piškorovcu je rođeno 44
djece. Ako se hitno nešto ne poduzme, što nas tek čeka u budućnosti. Tu bi Država
svakako mogla i morala nešto učiniti, a smatra da i Županija nije dovoljno aktualizirala taj
problem, već ga zapostavila.
Vijećnica Jadranka Sermek pita kada će započeti radovi na izgradnji pješačkobiciklističke staze u Svetom Križu. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da ne zna jer
još nije ishođena građevinska dozvola.
Vijećnik Valentin Šipuš, iako je na jednoj od prethodnih sjednica isto već predložio,
ponovno napominje neka Općina izađe u javnost s podacima o prisustvovanju sjednicama
Općinskog vijeća, na što ga potaknuo vijećnik Josip Šegović koji nije bio niti na jednoj
sjednici prošle godine, pa neka građani vide tko ih zastupa i kako.
Vijećnik Josip Horvat, nadovezujući se na prijedlog vijećnika Valentina Šipuša, smatra da
bi također bilo dobro da se izađe u javnost i s podacima o iznosima naknada za sjednice
Općinskog vijeća i radnih tijela. Pita razmišlja li se možda o razgraničenju katastarske
općine Podbrest odnosno formiranju katastarske općine Sveti Križ. Smatra da bi to bilo
važno napraviti jer sadašnje stanje katastarskih općina malo zbunjuje, katastarska općina
Podbrest seže do katastarske općine Mala Subotica. Predsjednica Općinskog vijeća
Danica Glad odgovara da bez obzira što katastarska općina Sveti Križ ne postoji, granice
naselja Sveti Križ jasno su određene i poznate. Granice naselja ne moraju se poklapati s
granicama katastarske općine. Kad se Općina odluči za nove izmjere, formirat će se
katastarska općina Sveti Križ.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 12
vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da je vijećnik Miran Pintarić ispričao svoj nedolazak na
sjednicu. Otvara 16.sjednicu Općinskog vijeća te predlaže dopunu dnevnog reda priloženog u
materijalima za sjednicu s točkom 20. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine
Mala Subotica 2015.-2020.godine. Daje na prihvaćanje takav dopunjeni DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2014.godinu
Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan 31.12.2014.
Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2014. godine
Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda iz 2014.godine
Zaključak o prihvaćanju završnog računa Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za
2014.godinu
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2014.godinu
8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2014.godinu
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9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog Programa u Općini Mala Subotica za
2014.godinu
10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sportskim društvima
Općine Mala Subotica za 2014.godinu
11. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine
Mala Subotica za 2014.godinu
12. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD- a za 2014.godinu
13. Zaključak o potvrđivanju Planova rada DVD-a za 2015.godinu
14. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
15. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu za „Posebnu Zonu Ulica Zorana Šegovića Gornje Trate, k.o. Benkovec
16. Prijedlog II. Izmjena i dopuna DPU - Zone Poduzetništva Mala Subotica
17. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Mala Subotica k.č. broj 883/9 u
Zoni poduzetništva Mala Subotica
18. Prijedlog Odluke o prijenosu nekretnine (bez naknade) u ulici Zorana Šegovića - Gornje
Trate, u k.o. Benkovec u vlasništvu „HEP - ODS, Elektra, Čakovec“
19. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o zbrinjavanju otpada na
području Općine Mala Subotica za 2014.godini
20. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Mala Subotica
2015.-2020.godine

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 15.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Vijećnik Vladimir Mihalic ukazuje na netočan podatak koji je prilikom odgovora na pitanje
vijećnika Josipa Horvata o iznosu općinskih sredstava s kojima Načelnik može sam raspolagati,
a da ne mora pitati Općinsko vijeće, iznijela predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad. Točan
podatak iznosi 0,5% sredstava od izvornog proračuna.
Zapisnik s 15.sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen.
Ad.2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za
2014.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da proračun u okvirima zadnjeg rebalansa nema nikakvih
posebnih odstupanja. Realiziran je u manjem iznosu nego je u početku planiran zbog
nerealizacije investicija za koje su trebala stići sredstva sa strane, iz EU fondova i iz ŽUC-a, ali
nažalost nisu. Radi se o 3 ključne investicije, uređenje središta općine, uređenje prostora kod
župne crkve i izgradnja pješačko-biciklističke staze u Svetom Križu. Povećanje prihoda
zabilježeno je kod stavke komunalnog doprinosa zbog investicije tvrtke Haix obuća d.o.o. u
novu proizvodnu halu i kod stavke komunalne naknade jer je napravljen iskorak u naplati
komunalne naknade putem ovrha. Kod rashoda je zabilježeno jedno malo veće odstupanje kod
stavke sufinanciranja udžbenika za učenike Osnovne škole. Tu je prilikom prvotnog izračuna za
sufinanciranje Općine ispalo cca 56.000 kuna, a kod konačnog izračuna cca 83.000 kuna.
Smatramo da ta raspodjela sufinanciranja nije u redu i još traju pregovori s Županijom oko
toga. Vijećnik Mladen Križaić ističe da je ono o ćemo je htio raspraviti Načelnik upravo
obrazložio. Radi se o nedostatku prihoda kroz godinu zbog čega nisu realizirane 3 ključne
investicije što se zapravo povlači unatrag nekoliko godina. Prevelika je razlika između planiranih
i realiziranih prihoda, radi se o nekih 40%, što svake godine pokazuje da ne bi trebalo ulaziti u
planiranje tih prihoda. Bilo bi korektno da se u tabelama Izvršenja proračuna vide investicije
koje su planirane na početku odnosno u izvornom proračunu. Iz navedenih razloga neće
prihvatiti proračun. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da prihvaća primjedbu jer se
izvješće moglo i na taj način prikazati, no smatra da je u izlaganju to sve detaljno obrazložio.
Vijećnik Vladimir Mihalic traži pojašnjenje stavke Naknade članovima predstavničkih i
izvršnih tijela i upravnih vijeća, gdje mu se čini da je ta stavka u odnosu na prijašnja razdoblja
znatno uvećana. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je to bilo u vrijeme kad je on radio
badava. U toj stavci nalazi se i naknada zamjenika načelnika Dragutina Branilovića koji se od
mjeseca rujna prošle godine odrekao naknade. Vijećnik Vladimir Mihalic na to reagira
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konstatacijom da nije primijetio smanjenje planiranih rashoda kod te stavke u ovogodišnjem
proračunu, što bi se očekivalo. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se nije išlo u
smanjenje te stavke jer su tu i naknade za vijećnike Općinskog vijeća, mjesnih odbora, gdje
varira broj sjednica. Vijećnik Vladimir Mihalic traži još pojašnjenje stavke Ugovori o djelu,
Rashodi za zaposlene, Usluge servisiranja i popravaka, Ostale usluge investicijskog održavanja,
Zatezne kamate, Tekuće donacije sportskim društvima, Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih
društava u javnom sektoru, što načelnik Vladimir Domjanić i pojašnjava, a za stavku Ostale
usluge promidžbe i informiranja, vijećnik Vladimir Mihalic traži pojašnjenje za sljedeću sjednicu,
obzirom da sada isto nije dobio.
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za
2014.godinu prihvaćen je s 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV (V.Halić, M.Križaić) i 2
SUZDRŽANA (J.Horvat, V.Mihalic).
Ad 3. Prijedlog Odluke o stanju obveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2014.godine
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da su ukupne nepodmirene obveze Općine na kraju
prošle godine iznosile 584.256,44 kuna, dok su ukupna potraživanja iznosila 2.961.408,41
kuna. Obveze po kreditu za sportsku dvoranu, koji istječe u listopadu ove godine, iznose
247.612,07 kuna. Obveze prema Hrvatskim vodama u iznosu od 304.443,37 su zapravo obveze
odnosno dug građana. Taj dug je zbog provedbe ovrha smanjen za 60.000 kuna. Obveze za
javne radove u iznosu od 22.798,60 kuna su sredstva koja su doznačena krajem godine za
javne radove, a oni su radili do kraja siječnja ove godine pa je to isplaćeno početkom ove
godine. Od potraživanja Općine, najveća stavka je Zakup poljoprivrednog zemljišta u iznosu od
1.726.963,44 kune u kojoj su prikazana ukupna potraživanja za narednih 15 godina. Na
potraživanja za porez na tvrtku i naziv ne možemo utjecati jer to obavlja Porezna uprava.
Ozbiljnog smo razmišljanja da vođenje toga preuzme Općina. Tu se unatrag 20 godina skupio
iznos od 238.250 kuna, a zna se da je dio u zastari, dio tvrtki je zatvoreno i tu bi trebalo
napraviti neki rez. Potraživanja za komunalnu naknadu fizičkih osoba, radi ovrha, smanjena su s
520.000 kuna na 358.000 kuna, a za komunalnu naknadu pravnih osoba s 156.000 kuna na
121.000 kuna. Potraživanja za grobnu naknadu smanjena su s 82.000 kuna na 70.000 kuna.
Potraživanja za komunalni doprinos u iznosu od 60.000 kuna predstavljaju komunalni doprinos
kod legalizacije. Potraživanje za novčane kazne iznosi 65.000 kuna. Komunalni redar Mladen
Braniša pojašnjava da postupak novčane kazne ide zakonskom procedurom, nakon ispostave
kazne čeka se plaćanje uz ili bez popusta, ovisno ako je plaćanje izvršeno unutar 3 dana ili
unutar 8 dana, ako se ne plati šalje se na prisilnu naplatu na Finu gdje postupak traje 2 godine.
Vijećnica Jadranka Sermek pita nalaze li se u stavci Potraživanja za zakup poljoprivrednog
zemljišta i dugovanja poljoprivrednika ili samo rate. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da
sredstva za zakup poljoprivrednog zemljišta Država Općini spušta na račun u postotku koji ju
pripada nakon što poljoprivrednici njima izvrše plaćanje zakupa i u toj stavci nije sadržano puno
dugovanja. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da je Općinsko vijeće već u više navrata
raspravljalo o potraživanjima za porez za tvrtku i naziv i bilo bi najbolje, kako se ne bi svake
godine opet osvrtalo na tu stavku, da se ide u zakonski otpis. Treba Poreznoj upravi dati
prijedlog za zastaru i neka se ta stavka jednom već pročisti, jer prihodi koji nisu realni oni
faktički i ne postoje. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se ipak od prošle godine osjeti
kakav-takav pomak u toj stavci, jer Država očito nešto rješava po pitanju tvrtki s problemom
dugovanja. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad dodaje da se zastara ne pokreće po
službenoj dužnosti nego svaka tvrtka treba sama podnijeti zahtjev.
Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2014.godine jednoglasno je prihvaćen.
Ad.4. Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2014.godine
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je proračunski višak na dan 31.12.2014.godine iznosio
318.700,88 kuna, a odnosi se na porez na dohodak. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2014.godine jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.5. Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda iz 2014.godine
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se ovom odlukom višak prihoda iz 2014.godine u
iznosu od 318.700,88 kuna prenosi i raspoređuje u Plan Proračuna za 2015.godinu. Nitko se ne
javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda iz 2014.godine jednoglasno je prihvaćen.

Ad.6. Zaključak o prihvaćanju završnog računa Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala
Subotica za 2014.godinu
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja Mariju Molnar, ravnateljicu Vrtića i
prepušta joj riječ. Ravnateljica Marija Molnar iznosi da su u 2014.godini u Vrtiću ostvareni
ukupni prihodi u iznosu od 1.172.243,45 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 1.120.051,02
kuna. Pozitivna razlika u iznosu od 52.192,43 kuna prenosi se u 2015.godinu, a utrošit će se za
nabavu dječjih igrala i za redovito poslovanje tijekom 2015.godine. Načelnik Vladimir
Domjanić dodaje da se u Vrtiću kao i u Općini posluje racionalno, vodi se računa o svakoj kuni,
a ujedno se pazi da je standard na nivou kakvom treba biti. Vijećnik Vladimir Mihalic pita
koliko je trenutno uposlenih u Vrtiću i koliko ima djece te traži pojašnjenje stavke Intelektualne
usluge i stavke Naknade za rad Upravnog vijeća. Ravnateljica Marija Molnar odgovara da je
u Vrtiću trenutno uposleno sedam odgojitelja, s tim da je jedan odgojitelj kao zamjena za
dugotrajno bolovanje, zatim kuharica, spremačica i pola administratora, upisano je 86 djece. U
nastavku pojašnjava tražene stavke.
Završni račun Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za 2014.godinu jednoglasno je
prihvaćen.
Ad.7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2014.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da su izmjene i dopune ovog Programa izvršene krajem
prošle godine i da nema bitnih odstupanja od planiranog. Temeljem izmjena i dopuna ovog
Programa ukupno su planirana sredstva u iznosu od 745.989,79 kuna. Iz komunalnog doprinosa
planirana su sredstva u iznosu od 500.000 kuna, a iz proračuna, ministarstava, fondova i drugih
izvora planirana su sredstva u iznosu od 245.989,79 kuna. Izmjene i dopune ovog Programa
ostvarene su u 100%-tnom iznosu. Nitko se ne javlja za raspravu.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općine
Mala Subotica za 2014.godinu jednoglasno je prihvaćeno.

Ad.8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2014.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da su izmjene i dopune ovog Programa izvršene krajem
prošle godine. Temeljem izmjena i dopuna ovog Programa ukupno su planirana sredstva u
iznosu od 525.000 kuna, a utrošena u iznosu od 495.540 kuna. Za odvodnju atmosferskih voda
utrošeno je 540 kuna, za održavanje čistoće javnih površina 11.295 kuna, za održavanje javnih
površina 96.406 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta 86.038 kuna, za održavanje groblja
178.257 kuna i za održavanje javne rasvjete 178.257 kuna. Izmjene i dopune ovog Programa
izvršene su za 29.460 kuna manje od planiranog, što se odnosi na stavku odvodnje
atmosferskih voda odnosno nerealizaciju izvedbe upojnih bunara. Nitko se ne javlja za raspravu.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2014.godinu jednoglasno je prihvaćeno.
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Ad.9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog programa u Općini Mala
Subotica za 2014.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da su temeljem Socijalnog programa za 2014.godinu
planirana sredstva u iznosu od 1.050.000 kuna, a izvršena u iznosu od 1.078.483,94 kuna.
Sredstva za sufinanciranje udžbenika za djecu osnovne škole nisu bila planirana, a izvršena su u
iznosu od 83.157,14 kuna. Razlika ukupno planiranih i ukupno utrošenih sredstava po ovom
Programu manja je od iznosa sufinanciranja udžbenika iz razloga što su neke stavke Programa
izvršene u manjem iznosu od planiranog. Vijećnik Ivan Marčec primjećuje da je stavka
sufinanciranja boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama dosta veća od stavke za isto iz
završnog računa Dječjeg vrtića „Potočnica“ , koji je nešto ranije iznijela ravnateljica Marija
Molnar. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je u toj stavci Socijalnog programa
uključeno i sufinanciranje djece koja borave u vrtićima i jaslicama izvan Općine.
Izvješće o izvršenju Socijalnog programa u Općini Mala Subotica za 2014.godinu
jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sportskim
društvima Općine Mala Subotica za 2014.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je za javne potrebe sportskih društava za
2014.godinu planirano ukupno 80.000 kuna, a utrošeno ukupno 77.500 kuna i ovaj Program
izvršen je u visini od 96,80 %. Nitko se ne javlja za raspravu.
Izvješće o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba sportskim
društvima Općine Mala Subotica za 2014.godinu jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.11. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
Općine Mala Subotica za 2014.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je za javne potrebe u kulturi za 2014.godinu
planirano ukupno 40.000 kuna, a izvršeno ukupno 65.000 kuna. Ova razlika od 25.000 kuna
odnosi se na nabavku novih odora za Puhački orkestar Općine Mala Subotica. Nitko se ne javlja
za raspravu.
Izvješće o izvršenju javnih potreba u kulturi Općine Mala Subotica za 2014.godinu
jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.12. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvještaja DVD-a za 2014.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da su sva četiri DVD-a uredno podnijela svoja financijska
izvješća za 2014.godinu te su ista dostavljena vijećnicima u materijalima za sjednicu. Vijećnik
Vladimir Mihalic ističe da smatra kako se previše novaca izdvaja za DVD-e i da bi oni za te
novce trebali puno više dati građanima i Općini. Predlaže da se njihova financijska izvješća
svake godine javno objave na općinskim stranicama pa neka se vidi reakcija građana. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da Općina, sukladno zakonskim odredbama, isplaćuje DVD-ima
sredstva u visini 4,8% iz poreza na dohodak. Dodaje da se ne smije zaboraviti da su vatrogasci
ti koji uskaču u svakoj prilici i da se na njih uvijek može računati. U raspravu se uključuju
vijećnici Dejan Horvat, Jadranka Sermek i Ivan Marčec, ujedno i vrlo aktivni vatrogasci, koji vrlo
burno demantiraju izjavu vijećnika Vladimira Mihalica.
Financijska izvješća DVD-a za 2014.godinu prihvaćena su s 11 glasova Za i 1
SUZDRŽANIM (V.Mihalic).
Ad.13. Zaključak o potvrđivanju Planova rada DVD-a za 2015.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da su sva četiri DVD-a uredno podnijela svoje planove
rada za ovu godinu i ona su dostavljena vijećnicima u materijalima za sjednicu. Nitko se ne
javlja za raspravu.
Planovi rada DVD-a za 2015.godinu prihvaćeni su s 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM
(V.Mihalic).
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Ad.14. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se ovim izmjenama i dopunama predlaže jedinična
vrijednost komunalnog doprinosa za pomoćne građevine gospodarske namjene i garaže u I.zoni,
u iznosu od 10 kuna/m3, a za farme, poljoprivredne građevine, ostale pomoćne građevine
(ljetne kuhinje, sjenici, štaglji i pčelinjaci) i nadstrešnice zatvorene s tri strane u I.zoni, u iznosu
od 5 kuna/m3. Za pomoćne građevine gospodarske namjene i garaže u II.zoni predlaže se
jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u iznosu od 6 kuna/m3, a za farme, poljoprivredne
građevine, ostale pomoćne građevine i nadstrešnice zatvorene s tri strane u II.zoni, u iznosu od
4 kune/m3. Ove izmjene i dopune Odluke predlažu se radi poticanja poljoprivrede i kako bi se
pomoglo poljoprivrednicima koji će uči u sustav programa EU. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu prihvaćen je s 11 glasova
ZA i 1 SUZDRŽANIM (J.Horvat).

Ad.15. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu za „Posebnu Zonu Ulica Zorana
Šegovića-Gornje Trate“, k.o.Benkovec
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je prošle godine donesen DPU Ulice Zorana Šegovića u
Maloj Subotici gdje se nalaze privatne parcele. Vlasnici tih parcela odrekli su se dijela zemljišta
za prometnice i infrastrukturu što Općina mora napraviti. Za to će Općina morati izdvojiti velika
financijska sredstva pa se predlaže da to područje bude posebna zona za obračun komunalnog
doprinosa. Tako se ovom Odlukom za stambene i stambeno-poslovne građevine te dogradnju i
nadogradnju stambenih i poslovnih građevina u navedenoj posebnoj zoni predlaže jedinična
vrijednost komunalnog doprinosa u iznosu od 60 kn/m3, a za ostale građevine u toj posebnoj
zoni predlaže se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u istom iznosu kao i u I.zoni.
Predlaže se izmjena članka 10. predložene Odluke dostavljene vijećnicima u materijalima za
sjednicu, na način da se prvotno navedeni iznos 10% popusta za jednokratnu uplatu
komunalnog doprinosa zamijeni s 20% popusta. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu za „Posebnu Zonu Ulica Zorana ŠegovićaGornje Trate“, k.o.Benkovec jednoglasno je prihvaćen.

Ad.16. Prijedlog II.Izmjena i dopuna DPU-Zona poduzetništva Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da su točke 16. i 17. vezane pa će se i njegovo uvodno
pojašnjenje odnositi na obje točke. Tvrtka Haix obuća d.o.o. ima potrebe za širenjem odnosno
gradnjom dodatnog proizvodnog pogona, a nema više zemljišta u svojem vlasništvu. Ona je
zainteresirana za kupnju općinske parcele koja je bila predviđena za reciklažno dvorište. Po
starom Zakonu svaka Općina je bila dužna osigurati prostor za reciklažno dvorište, a sada se
utvrdilo da to nije ekonomično. Obzirom da je Općina jednim dijelom riješila pitanje reciklažnog
dvorišta ulaskom u suvlasništvo s tvrtkom GKP Čakom d.o.o., a ni Zakonom to pitanje nije u
potpunosti definirano i obzirom da se radi o tvrtki koja će zapošljavati nove ljude, predlažu se
ove Izmjene i dopune. Tvrtka Haix obuća d.o.o. već je kupila privatnu parcelu koja se nalazi
pokraj ove općinske parcele. Te dvije parcele zajedno čine površinu od 9.500 m2. U slučaju
realizacije predloženog, tvrtka Haix obuća d.o.o. platit će izradu ovih Izmjena i dopuna. Ovim
Izmjenama i dopunama obuhvatilo bi se i cijepanje parcela tvrtke Međimurje graditeljstvo d.o.o.
Obzirom da navedena tvrtka svoje parcele prodaje, smatra da će to ići lakše s manjim
parcelama, ali uz mogućnost spajanja. Općini je u interesu da se na tim parcelama čim prije
počne nešto graditi pa se stoga i to uključilo u prijedlog ovih Izmjena i dopuna. Nitko se ne
javlja za raspravu.
Prijedlog II.Izmjena i dopuna DPU-Zona poduzetništva Mala Subotica jednoglasno je
prihvaćen.
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Ad.17. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Mala Subotica
k.č.broj 883/9 u Zoni poduzetništva Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da se predlaže dopuna članka 2.ovog prijedloga Odluke
kakav je dostavljen vijećnicima u materijalima za sjednicu, na način da se ispred riječi „cijeni“
doda riječ „početnoj“. Tako da se ovom Odlukom predlaže prodaja parcele po početnoj cijeni od
15 €/m2, nakon čega će uslijediti javna dražba. Ova cijena ista je kao i u vrijeme kad je ista
tvrtka kupovala prve parcele. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mala Subotica k.č.broj
883/9 u Zoni poduzetništva Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Ad.18. Prijedlog Odluke o prijenosu nekretnine (bez naknade) u Ulici Zorana Šegovića
– Gornje Trate, u k.o.Benkovec u vlasništvu „HEP-ODS, Elektra, Čakovec“
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je na području DPU Ulice Zorana Šegovića u Maloj
Subotici potrebno izgraditi dvije trafostanice, a ovom Odlukom daje se zemljište Elektri bez
naknade kako bi se to moglo realizirati. To je uobičajeni postupak. Ovom Odlukom obuhvaćen je
Ugovor o dodjeli nekretnine bez naknade i Ugovor o osnivanju prava služnosti i isti su sastavni
dio ove Odluke. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o prijenosu nekretnine (bez naknade) u Ulici Zorana Šegovića-Gornje
Trate, u k.o.Benkovec u vlasništvu „HEP-ODS, Elektra, Čakovec, prihvaćen je s 11
glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (J.Horvat).

Ad.19. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o zbrinjavanju
otpada na području Općine Mala Subotica za 2014.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da temeljem Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o
održivom gospodarenju otpadom Načelnik je dužan donijeti Izvješće o zbrinjavanju otpada za
prethodnu godinu. Izvješće sadrži podatke o sakupljaču otpada, o Planu gospodarenja otpadom,
o postotku kućanstava obuhvaćenim organiziranim odvozom komunalnog otpada, o količini
sakupljenog otpada, o odlagalištu, o načinu i provedbi sakupljanja otpada te o problematici
odvoza u romskom naselju Piškorovec. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da Općina već
četiri godine pokušava s Fondom za zaštitu okoliša postići povoljan dogovor oko sanacije hrpe
smeća u romskom naselju Piškorovec. Fond je procijenio da bi sanacija tog otpada iznosila cca
700.000 kuna i nudio je sufinanciranje sanacije s 60% sredstava, a Općini bi trebala
sufinanciranje preostalih 40%, što je bilo neprihvatljivo. Na sastanku s predstavnicima Fonda i
resornog ministarstva, održanom prije dva tjedna, priopćeno mu je da se sada situacija
promijenila i da obzirom da je naša općina na potpomognutom području, Fond bi sufinancirao
sanaciju s 80% sredstava, a Općina s preostalih 20%. Uslijedit će daljnji razgovori oko
realizacije toga, možda se postigne i dogovor s odvoziteljem otpada, tvrtkom GKP Čakom, kako
bi i oni sudjeluju u tome. Bitno je da se što prije makne ta ekološka bomba iz Piškorovca.
Vijećnik Valentin Šipuš iskazuje čuđenje nad podatkom da 414 kućanstva nisu bila uključena
u organizirani odvoz otpada. Pita što se poduzima kako bi se smanjio taj broj. Pročelnik
Franjo Janković odgovara da su u tom broju sadržana sva kućanstva iz Piškorovca i
nezadužena kućanstva iz ostalih naselja Općine. Kućanstva iz Piškorovca od ove godina su u
sustavu odvoza i tamo je zaduženo 120 kanti za otpad. Za ostala naselja, GKP Čakom d.o.o.
priprema listu nezaduženih kućanstava temeljem koje će komunalni redar dalje djelovati,
najprije dopisom upozorenja, a zatim novčanom kaznom. Načelnik Vladimir Domjanić, bez
obzira na izneseno, dodaje da se njemu čini da je to prevelik broj nezaduženih kućanstava,
pretpostavlja da je dosadašnji koncesionar u ovu brojku stavio i ona kućanstva koja imaju kantu
ali nisu davala da se otpad odvozi, a vjerojatno i ona gdje nitko ne živi i kad se to sve zbroji
onda bi se okvirno dobio taj broj.
Izvješće Općinskog načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Mala Subotica
za 2014.godinu jednoglasno je prihvaćeno.
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Ad.20. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Mala Subotica
2015.-2020.godine
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je u petak Ministarstvo poljoprivrede objavilo natječaj o
provedbi podmjere 7.1. kojom prihvatljivo ulaganje obuhvaća izradu i ažuriranje Prostornog
plana, Programa ukupnog razvoja i strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.
Obzirom da je sufinanciranje 50% izrade prostornog plana ugovoreno s Županijom, a drugih
50% kandidirano na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, predlaže se izrada
Strateškog razvojnog programa koji će biti potreban za kandidiranje na natječaje. Za našu
općinu Ministarstvo bi sufinanciralo izradu Strateškog razvojnog programa s 80% sredstava, a
možda i više. Rok za prijavu na natječaj je dva mjeseca, a potrebno je još provesti postupak
prikupljanja ponuda. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Mala Subotica 2015.2020.godine jednoglasno je prihvaćen.
Sjednica je završena u 20,30 sati.
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