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ZAPISNIK
s 21.sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
2015.godine u 19,30 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica

7.listopada

NAZOČNI VIJEĆNICI:
Danica Glad, Valentin Šipuš, Vladimir Goričanec, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Vladimir
Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Biljana Bedić, Mladen Križaić, Ivan Marčec, Miran Pintarić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI:
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Blaženka Krčmar, tajnica
Zlatko Vrzan, predstavnik javnih medija

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i predlaže da se
najprije odradi dnevni red sjednice, a potom izvješće načelnika i aktualni sat, jer vijećnik Valentin Šipuš
mora na posao. Prijedlog je prihvaćen s 8 glasova ZA i 1 PROTIV (J.Horvat).
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad utvrđuje da je nazočno 9 vijećnika te da postoji kvorum.
Dodaje da su vijećnici Biljana Bedić, Ivan Marčec i Miran Pintarić ispričali svoj nedolazak na sjednicu.
Otvara 21.sjednicu Općinskog vijeća te daje na prihvaćanje sljedeći DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s 20.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Donošenje Odluke o raspisivanje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Mala Subotice.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 20.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 20. Općinskog vijeća nema primjedbi i jednoglasno je prihvaćen.

Ad.2. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine
Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava: Ovu Odluku potrebno je donijeti kako bi se mogli raspisati
izbori za mjesne odbore koji bi se održali zajedno s parlamentarnim izborima, sukladno Odluci donesenoj
na prethodnoj sjednici. Obzirom da je ovu Odluku potrebno donijeti 30 dana prije održavanja izbora, a
znali smo da predsjednica Države u ponedjeljak popodne planirala priopćiti datum parlamentarnih izbora,
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bilo je potrebno sazvati sjednicu zbog donošenja ove Odluke. Kako znamo da je datum parlamentarnih
izbora već 8.studenog, predsjednica Države nas je malo stavila u vremenski tjesnac, no ipak će sve biti
odrađeno kako treba. U materijalima za sjednicu nalazi se prijedlog Odluke u kojem nije naveden datum
izbora jer u vrijeme izlaska materijala nije se još znao, tako da će se sada u Odluku dopisati datum izbora
8.studenog 2015.godine.
Vijećnik Vladimir Mihalic pita jesu li „prošle“promjene Statuta Općine donesene na prošloj sjednici i je
li Statut objavljen u službenog glasilu. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da jest.
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Mala Subotica
jednoglasno je prihvaćen.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad prepušta riječ načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi
podnio izvješće o događanjima u Općini od prošle sjednice. Načelnik Vladimir Domjanić iznosi: S
Elektrom je dogovorena izgradnja elektroenergetskog sustava u naselju Trate u Maloj Subotici. Danas
smo uplatili polovicu ugovorenog iznosa investicije, 205.000 kuna. Obzirom da se investicija proteže na
dvije godine, rokovi navedeni u ugovoru nisu oni koje smo željeli, ali imam čvrsta obećanja da će kuće
koje su izgrađene u naselju do Božića imati rasvjetu.
Temeljem poziva za dostavu ponuda za iskop i navoz šljunka na kolnik ulica u naselju Gornje Trate u
Maloj Subotici izabran je najpovoljniji ponuđač, tvrtka Tegra d.o.o. iz Čakovca. Oni su danas htjeli početi
s radovima ali loše vrijeme im nije dozvolilo. Nadamo se da će u petak biti suho vrijeme i da će radovi
početi.
U međuvremenu je izabran izrađivač projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u naselju Gornje Trate i
Ulici Zorana Šegovića u Maloj Subotici, tvrtka Metrond d.o.o. iz Pribislavca, cijena je 27.250,00 kuna.
U ponedjeljak je u asfaltirana nerazvrstana cesta kod groblja Držimurec-Strelec.
Raspisana je mala javna nabava za izradu dva upojna bunara u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici.
Nakon rebalansa državnog proračuna, prošli tjedan na žiro račun Općine uplaćena je dodatna pomoć iz
državnog proračuna u iznosu od 800.000 kuna.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:


Vijećnik Josip Horvat ističe da je očigledno da se kod zavažanja poljskih puteva igrala prljava
igra dvaju mjesnih odbora, koja nije bila slučajna nego namjerna i predlaže da se omogući
dodatno zavažanje i na području Male Subotice. Moli i vijećnike iz Male Subotice da se izjasne o
tom prijedlogu. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad, ujedno i predsjednica mjesnog
odbora Palovec, iznosi da je vijećnik Josip Horvat upotrijebio tešku riječ i da malo pretjeruje.
Prilikom zavažanja poljskih puteva nije ništa namjerno učinjeno, već je postojala realna potreba
za to. Slaže se s njegovim prijedlogom, dapače, želja joj je da se svi poljski putevi u Općini
zavoze kako treba. Vijećnica Jadranka Sermek, ujedno i predsjednica mjesnog odbora Sveti
Križ, iznosi da s jedne strane razumije što je vijećnik Josip Horvat razočaran, ali sa sigurnošću od
110 % garantira da niti mjesni odbor Sveti Križ, a sigurno ni mjesni odbor Palovec, nisu namjerno
navozili toliko više šljunka na poljske puteve. Smatra da neki ljudi koji su bili zaduženi za
zavažanje poljskih puteva nisu shvatili doslovce ono što su trebali shvatiti. Zavažanje poljskih
puteva U Maloj Subotici prošlo je kako je prošlo, možda bi zamjenik načelnika, ujedno i
predsjednik mjesnog odbora Mala Subotica, kojeg nema, o tome mogao nešto više reći i da je on
to nekako drugačije posložio sada bi neke stvari drugačije i izgledale. Načelnik Vladimir
Domjanić ne slaže se s komentarom vijećnice Jadranke Sermek da su zakazali spomenuti mjesni
odbori već smatra da su mjesni odbori Palovec i Sveti Križ, odnosno njihove predsjednice, ili
zakazale ili pustile situaciju da se odvija bez kontrole. Prije početka zavažanja bila je dogovorena
količina šljunka po mjesnim odborima i taj dogovor je trebalo poštivati. Ne opravdava što se nije
ništa pitalo kad je uočena potreba za još šljunka, već se samo navozilo na svoju ruku. Trebalo se
ponovno sjesti i dogovoriti hoće li se ići u povećanje količine. Slaže se s prijedlogom vijećnika
Josipa Horvata da se navozi dodatna količina šljunka. Vijećnici Vesna Halić i Vladimir Mihalic,
obzirom da se osjećaju prozvanim od strane vijećnika Josipa Horvata kao vijećnici iz Male
Subotice, iznose svoje slaganje s njegovim prijedlogom. Nakon kraće rasprave vijećnici su se
dogovorili da se u Malu Suboticu navozi još cca 300 m3, a u Držimurcu i Strelcu još 30 m3
šljunka, s čim se načelnik Vladimir Domjanić slaže. Vijećnica Jadranka Sermek predlaže da to
dodatno zavažanje odrade vijećnici i apelira na vijećnika Josipa Horvata da vodi brigu o tome da
se u Maloj Subotici zavoze oni poljski putevi koji se trebaju zavoziti.
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Vijećnik Vladimir Mihalic, obzirom da su stigli dodatni novci i vjerojatno će uslijediti rebalans
proračuna, pita na što će se ti novci utrošiti. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se
rebalans proračuna planira pred kraj godine i da nema odgovarajućeg projekta na koji bi se
utrošili ti novci. Vijećnik Josip Horvat iznosi da je vijećnik Mihalic vjerojatno mislio na to da se
opet ne dogodi da Općina mora vratiti novce jer ih nije iskoristila. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da za to nema straha jer ovi novci nisu strogo namjenski.

Sjednica je završena u 20,05 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Danica Glad

