REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/10
URBROJ:2109/10-01-15-9
Mala Subotica, 18.11.2015.

ZAPISNIK
s 22.sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 18.studenoga
2015.godine u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Danica Glad, Valentin Šipuš, Vladimir Goričanec, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Ivan Marčec,
Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Biljana Bedić, Mladen Križaić, Miran Pintarić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI:
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Željka Drljić, predstavnica javnih medija

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i poziva da svi
zajedno minutom šutnje odaju počast braniteljima, kako za obranu Vukovara tako i za obranu domovine.
Nakon minute šutnje predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad 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: Sklopljen je ugovor s Elektrom
Čakovec za izgradnju elektroenergetskog sustava u novom naselju Gornje Trate u Maloj Subotici i većina
radova je odrađena. Postavljena je nova trafostanica i povučen je niskonaponski vod. Objekti još nisu
spojeni, ali vjerujem da ćemo uspjeti održati zacrtani rok da do Božića imaju struju i da obitelji mogu
useliti. Obzirom da javna rasvjeta u tom naselju neće imati klasične rasvjetne stupove nego će instalacije
ići podzemno, povukli smo istovremeno s niskonaponskim vodom i kabel za javnu rasvjetu i time izbjegli
troškove za ponovne iskope. Tvrtka Tegra d.o.o. iz Čakovca prošli tjedan je završila s iskopom tampona i
iskopom zemlje te navozom šljunka na prometnice koje su predviđene u naselju Gornje Trate. Posao je
dosta kvalitetno obavljen. U međuvremenu je raspisana javna nabava za izradu projektne dokumentacije
za te prometnice i očekujemo da ćemo je imati gotovu do kraja godine. To bi nam bila podloga kako bi se
iduće godine, ja vjerujem, u dogovoru s Međimurskim vodama, za Međimurje plin nisam siguran, počela
izvoditi ostala infrastruktura u tom naselju.
U međuvremenu je raspisana javna nabava za izradu projektne dokumentacije za proširenje Dječjeg
vrtića „Potočnica“. Najpovoljnija ponuda bila je ponuda tvrtke Urbia d.o.o. iz Čakovca. Dogovoreno je da
projektna dokumentacija treba biti spremna do kraja godine, a po završetku prijedloga idejnog rješenja
isti će biti prezentiran vijećnicima.
Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište, za koju smo dobili sufinanciranje
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s tvrtkom Arhitekt atelje d.o.o. iz Čakovca koja je bila
najpovoljnija na natječaju.
U tijeku je sanacija nasipa potoka Trnave u Maloj Subotici i Palovcu od strane Hrvatskih voda. Uz to,
sanirat će se i odteretni kanal, prostor kod vatrogasnog vježbališta i prostor u Novoj ulici u Palovcu te još
neke manje sanacije.
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U materijalima za sjednicu priložen je Zapisnik s ročišta na Trgovačkom sudu u Bjelovaru vezano na spor
s Općinom Orehovica. Ročište je održano dana 22.10.2015.godine. Spor se očigledno nastavlja, kako će
završiti, teško je predvidjeti. Naš odvjetnik je stajališta da je Arbitražna komisija Vlade RH zadnja
instanca na koju više nema primjedbi, odnosno postojala je mogućnost žalbe na odluku Arbitražne
komisije u roku od 30 dana, no nije je bilo i stajališta smo da o toj odluci Sud više nema što odlučivati.
Ono što je tom odlukom odlučeno mi smo izvršili, odnosno platili smo Općini Orehovica ono što je trebalo
platiti prema izračunu sudskog vještaka, ali Općina Orehovica te je novce vratila. Na ovaj Zapisnik tužitelj
se mogao u roku 15 dana očitovati. Vidjet ćemo kako će se dalje stvari odvijati.
Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobili smo još 100.000 kuna za sufinanciranje
nerazvrstane ceste kod groblja Držimurec-Strelec. To smo kandidirali još na proljeće, ali u prvom ciklusu
nismo prošli nego sad u drugom.
Na dan parlamentarnih izbora održani su i izbori za mjesne odbore koji su regularno provedeni i nije bilo
nikakvih primjedbi. U narednom periodu čeka nas konstituiranje Vijeća mjesnih odbora.
U prilogu materijala za sjednicu nalazi se Zapisnik sa sastanka projektnih timova svih aglomeracija
Međimurja, koji je održan dana 30.10.2015.godine u Međimurskim vodama. Istaknuto je da će temeljem
izmjena biti potrebna dodatna financijska sredstva koja će financirati Hrvatske vode. Prema operativnom
planu kasni se s poslovima oko dva mjeseca u svim aglomeracijama, tako da je u istoj fazi i aglomeracija
Držimurec i aglomeracija Podbrest u koje spadaju sva naša naselja. Mogu reći da se na ovome radi,
stalno se poduzimanju određene radnje i prekjučer je opet bio sastanak za sve aglomeracije.
U međuvremenu riješili smo pitanje zemljišta kod Doma kulture Mala Subotica koje je bilo u vlasništvu
DVD Mala Subotica, potpisali smo darovni ugovor i to zemljište konačno je preneseno u vlasništvo
Općine.
Sutra bi trebali početi radovi na izgradnji dva upojna bunara u Maloj Subotici, jedan u Ulici Benkovec, a
drugi u Ulici A.Stepinca.
Što se tiče šljunka za poljske puteve koji smo dogovorili na prošloj sjednici, u dogovoru s vijećnikom
Josipom Horvatom, prije izbora nismo išli u zavažanje, a poslije je izvođač bio zauzet pa je zavažanje
dogovoreno za ovaj petak.
Pred završetkom je izrada Plana gospodarenja otpadom kojeg izrađuje tvrtka Ingolab d.o.o. iz Čakovca.
Čeka se očitovanje Županije, a nakon toga ide na Općinsko vijeće na prihvaćanje.
Pred nama je ugovaranje još dva projekta, Izrade projektne dokumentacije za nadstrešnicu na groblju
Benkovec-Jurčevec i Izrade projektne dokumentacije općinskog spremišta na lokaciji bivšeg
veterinarskog punkta u Maloj Subotici.
U nedjelju, 6.12., na blagdan sv.Nikole održat će se već tradicionalni Božićni sajam. Obzirom da je do nas
došlo više prijedloga da se Sajam održi vani, ovaj put ćemo opet malo izazvati vrijeme pa će se Sajam
održati pod šatorom ispred i u unutrašnjosti poslovnog prostoru Doma kulture Mala Subotica.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:




Vijećnik Dejan Horvat pita što je s cijevima koje je tvrtka Pavlic asfalt beton iz Goričana
postavila za famozni most preko Trnave jer Romi ih sad koriste za prijevoz drva iz šume, a zna se
da tamo neće biti cesta jer je Općina Domašinec povukla suglasnost, tako da se cijevi moraju
maknuti. Pita je li ista tvrtka ponovno dobila koncesiju za iskop šljunka jer kamioni se stalno
voze, jedan za drugim. Ponovno apelira na izgradnju upojnog bunara kod groblja DržimurecStrelec. Pita jesu li načelnik i vijećnici razmislili o njegovom prijedlogu s jedne o prošlih sjednica
da se uvede III.skupina za komunalni doprinos tako da bi u I.skupinu spadala naselja Mala
Subotica, Palovec i Sveti Križ, u II.skupinu Držimurec i Strelec, a u III.skupinu Piškorovec.
Smatra da o tome treba ozbiljno razmisliti jer stanovništvo u Držimurcu i Strelcu svake godine
jako opada, pet kuća godišnje ostaje prazno i za deset godina u tim naseljima bit će nastanjeno
svega sto kuća. Potrebno je poduzeti korake kao bi se privukle mlade obitelji u ta naselja.
Predlaže da se iz naknade od šljunčare u Držimurcu financira komunalni doprinos u tim naseljima.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je na jučerašnjem sastanku g.Mustaču iz Hrvatskih
voda skrenuo pažnju na problem tih cijevi i on je obećao da će zatražiti od tvrtke Pavlic asfalt
beton da ih makne. Što se tiče koncesije, koliko on ima saznanja, ista tvrtka dobila je dalje
koncesiju. Upojni bunar kod groblja Držimurec-Strelec izvest će se prilikom izvedbe prije
spomenutih upojnih bunara. Vijećnik Dejan Horvat pita može li očekivati da sljedeći tjedan više
cijevi neće biti tamo i izražava čuđenje što je tvrtka Pavlic asfalt beton i dalje dobila koncesiju
iako nije ispunila uvjete iz lokacijske dozvole te dodaje da se tako nešto može dogoditi samo u
Hrvatskoj. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će urgirati u Hrvatskim vodama da se
cijevi što prije maknu.
Vijećnik Ivan Marčec pita što je sa zamjenikom načelnika g.Branilovićem, gdje je on, je li živ,
ne pojavljuje se na sjednicama. Obzirom da je on načelnik Stožera zaštite i spašavanja, a dugo
ga nije bilo, pita funkcionira li uopće taj Stožer. Daje prijedlog komunalnom redaru da prati odvoz
otpadnih voda od strane koncesionara Gospodarstvo Juras, jer kad ga on pratio, za 15-ak minuta
se vratio u Držimurec odakle je crpio otpadne vode, što je nemoguće u tako kratkom
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vremenskom intervalu doći u Čakovec i vratiti se. To se jako često događa i zato apelira da se
komunalni redar ozbiljno time pozabavi i nešto poduzme. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da njegov zamjenik sada radi u Vodicama, dok je prije radio u Čakovcu i ne dolazi često
doma, kad dođe, to je vikendom. Životna situacija mu se tako posložila i sad, što je, tu je. Ističe
da nije sretan radi toga jer određeni poslovi sad ostaju njemu. Što se tiče Stožera, tu nema nekih
posebnih reperkusija, sigurno bi bilo više aktivnosti da je zamjenik načelnika g.Branilović tu.
Izvršene su konzultacije s mjerodavnim institucijama i rečeno je da Zakon ne omogućava da se u
ovoj situaciji na njegovo mjesto postaviti netko drugi. Ističe da će u određenoj situaciji on morati
preuzeti odgovornost. Što se tiče odvoza otpadnih voda od strane koncesionara, misli da se to
vjerojatno događa u popodnevnim satima, kada nema komunalnog redara. Smatra da bi tu
trebalo poduzeti neke ozbiljnije korake jer je u nekoliko navrata koncesionar već bio novčano
kažnjen. Vijećnik Dejan Horvat reagira s konstatacijom da koncesionar to radi i prije i poslije
podne te dodaje da to nije teško primijetiti. Vijećnik Valentin Šipuš predlaže da ga se još
drastičnije kazni i da treba kazniti i korisnike njegovih usluga koji ne uzmu račun. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da se zna tko kontrolira izdavanje računa i da to nije u našoj
nadležnosti, ali ako se vijećnici žele dogovoriti, mogu se po tom pitanju poduzeti određene mjere.
Vijećnik Valentin Šipuš pohvaljuje što je u čekaonici ambulante opće medicine ugrađen klima
uređaj i ovog ljeta je pacijentima bilo puno ugodnije boraviti tamo nego prijašnjih godina.
Obzirom da je taj prostor svježe oličen, što mu sad daje sasvim drugačiju sliku, bilo bi lijepo da
još ugrade žaluzine radi zaštite od sunca. Predlaže da Općina formira jedno povjerenstvo koje bi
se bavilo određivanjem općinskog suvenira ili više njih, jer smatra da bi Općina trebala imati tako
nešto kako bi se onda prilikom odlaska ekipa na natjecanja ili u drugim prigodama moglo donijeti
domaćinima diljem Hrvatske neki suvenir koji će predstavljati našu Općinu. Platnene vrećice s
općinskim grbom i natpisom koje su radile vezilje KUU „Zvon“ jesu lijepe, ali već su svukud
raznošene i trebalo bi nešto još smisliti. Obzirom da Općina nema turističku zajednicu koja bi se
time bavila, to povjerenstvo bi moglo pripremiti natječaj za idejno rješenje jer mišljenja je da
sigurno postoje osobe s područja Općine, a i šire, koje bi ponudile nekakvo idejno rješenje za
općinski suvenir odnosno suvenire. Mogla bi se odrediti i nagradan za pobjednika. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da je ideja u svakom slučaju dobra. Do sad je Općina u takvim
prigodama koristila navedene platnene vrećice koje su jako lijepo prihvaćene. Slaže se da se
formira povjerenstvo koje će sadržavati ljude iz struke, odnosno ljude kojima je bliska ta
problematika i koji bi krenuli u smjeru pripreme natječaja za prikupljanje prijedloga kako bi u
konačnici imali općinski suvenir.
Vijećnik Vladimir Mihalic predlaže da Općina uputi Elektri zahtjev da javna rasvjeta u Općini
svijetli do 1 sat u noći jer 30-ak mještanki koje rade u tvrtki Tubla d.o.o. u Čakovcu ima
specifično smjensko radno vrijeme i vraća se kući iza pola noći. U više navrata je u pojedinim
naseljima primijećeno kretanje osoba koje ugrožavaju njihovu sigurnost. Ovaj prijedlog je
zapravo njihov prijedlog i apel. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je taj prijedlog već
bio iznesen i da se o tome već raspravljalo na sjednicama te da je ispitana situacija na Elektri.
Oni su rekli da ne postoji mogućnost da javna rasvjeta svijetli do 1 sat u noći nego, ili do pola
noći, ili da svijetli cijelu noć jer je njihov sustav tako posložen. Predlaže da se sad donese odluka
da javna rasvjeta u svim naseljima do 1. travnja iduće godine svijetli cijelu noć, a tada bi se
ponovno razmotrilo to pitanje. Vijećnici su podržali taj prijedlog s 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM
(I. Marčec).
Vijećnica Jadranka Sermek pita gdje se stalo s tablama dobrodošlice. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da su table dobrodošlice iz zadnje ponude premale površine, a povećanje bi
povećalo i cijenu pa će se još vidjeti što će biti s tim.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pita hoće li se ove godine osvijetliti naselja za
božićne blagdane. Sve okolne općine su to napravile pa smatra da bi bilo lijepo da i naša općina
bude ukrašena. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da Općina nije u mogućnosti ukrasiti sva
naselja, ali možda bi mogla malo ukrasiti oko javnih objekata. Smatra da bi racionalnije bilo
svake godine ukrasiti jedan dio, jer cjelokupno ukrašavanje bi bila prevelika investicija. Mišljenja
je da se ta problematika ostavi za iduću godinu.
Vijećnik Josip Horvat pita koliko je kuća legalizirano u Piškorovcu. Ističe da je jako zbunjen kad
je nakon što je prije par sjednica dobio odgovor od načelnika da je rješenje problema „benkoske
vuličke“ nemoguća misija, razgovarao s jednim vlasnikom zemljišta po kojem prolazi ta „vulička“ i
on je rekao da on će dati da po njegovoj parceli prolazi „vulička“. Zatim je razgovarao s
vlasnikom parcele koja se nalazi uz „vuličku“i on je isto rekao da će dati, ostaje još samo Općina
sa svojim zemljištem i ne vidi u čemu je tu problem, što je ne rješivo, smatra da samo treba
početi rješavati problem, onda će se i riješiti. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad
odgovara da ni jedna kuća u Piškorovcu još nije legalizirana, a zaprimljena su 4 zahtjeva za
legalizaciju u Piškorovcu. Ta legalizacija u nadležnosti je županijskog urbanizma i ona misli da su
ti zahtjevi ostavljeni za kraj, odnosno da će ih urbanizam rješavati nakon što riješi sve ostale
zahtjeve, a do toga će još proći dosta vremena. Načelnik Vladimir Domjanić o problematici
„benkoske vuličke“ ističe da je pitanje to što ti ljudi vele da će dati, hoće li stvarno dati ili će
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prodati. Odgovor koji je dao vijećniku Josipu Horvatu na jednoj od prošlih sjednica dao je na
temelju obavljenih razgovora s tamošnjim mještanima i donesenim zaključcima nakon toga, nije
govorio napamet. U više navrata je pokušao riješiti taj problem, ali nije mogao doći do rješenja.
Ako je tako jednostavno kako vijećnik Horvat veli, moli ga da mu pomogne, neka se uključi, da
zajedno riješe taj problem.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 10 vijećnika
te da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Biljana Bedić i Miran Pintarić ispričali svoj nedolazak na
sjednicu. Otvara 22.sjednicu Općinskog vijeća te daje na prihvaćanje sljedeći DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika s 21. Sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Donošenje Odluke o usvajanju III. Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine
Mala Subotica
Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Mala Subotica
Prijedlog Odluke o naknadama troškova vijećnika Općinskog vijeća Mala Subotica, članova
VMO, članova radnih tijela i djelatnika Općine Mala Subotica
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“
Mala Subotica za pedagošku godinu 2014./2015. ( mail )
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Plana i izvedbenog Programa rada za pedagošku
godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica ( mail )
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog plana za 2016. Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala
Subotica ( mail )

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 21.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 21.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi i jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2. Donošenje Odluke o usvajanju III. Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine
Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava proceduru koja je prethodila donošenju ove Odluke: Dana
9.9.2014.godine Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izradi III.Izmjena i dopuna PPU OMS, dana
20.2.2015.godine potpisan je Sporazum o izradi III. Izmjena i dopuna PPU OMS, dana 24.3.2015.godine
poslan je Zahtjev javno-pravnim tijelima za dostavu podataka, planskih smjernica propisanih
dokumenata za izradu III.Izmjena i dopuna PPU OMS, dana 28.7.2015. donesen je Zaključak o
utvrđivanju prijedloga III.Izmjena i dopuna PPU OMS, u periodu 10.8.-25.8.2015.godine održana je Javna
rasprava o prijedlogu III.Izmjena i dopuna PPU OMS, dana 10.8.2015.godine održano je Javno izlaganje
o prijedlogu III.Izmjena i dopuna PPU OMS, dana 3.9.2015.godine sastavljeno je Izvješće o provedenoj
javnoj raspravi, dana 7.9.2015.godine donesen je Prijedlog o ponovljenoj javnoj raspravi, dana
8.9.2015.godine poslan je Zahtjev javno-pravnim tijelima za dostavu podataka, planskih smjernica i
propisanih dokumenata za izradu III.Izmjena i dopuna PPU OMS, u periodu 14.9.-21.9.2015.godine
održana je ponovljena javna rasprava, dana 15.9.2015.godine održano je ponovljeno javno izlaganje,
dana 5.10.2015.gdoine donesen je Zaključak prijedloga III.Izmjena i dopuna PPU OMS i dana
6.10.2015.godine sastavljeno je Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi. Nitko se ne javlja za
raspravu.
Prijedlog Odluke o usvajanju III. Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja Općine
Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.3. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je ova Odluka na dnevnom redu jer je potrebno
dosadašnju općinsku odluku uskladiti s novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je objavljen u
Narodnim novinama br. 85/15, a stupio je na snagu 23.7.2015 godine. Taj Zakon je usklađen s propisima
Europske unije i temeljem tog Zakona donesen je Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima
ugostiteljskih objekata. Prema tom Pravilniku svi ugostiteljski objekti razvrstani su u 4 skupine:restorani,
barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga. U ovoj Odluci novo je to što se pisani zahtjev za
produženje radnog vremena podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu najkasnije 3 dana prije održavanja
prigodne proslave, zatim da produženje rješenjem odobrava općinski načelnik i da općinski načelnik može
rješenjem skratiti radno vrijeme za najviše 2 sata pojedinim ugostiteljskim objektima iz skupine
Restorani i Barovi u uvjetima navedenim u članku 4. prijedloga Odluke. Nakon pojašnjenja cijelog
prijedloga Odluke pročelnik Franjo Janković napominje da po donošenju ove Odluke ista će biti poslana
turističkoj inspekciji kao nadležnoj instituciji na očitovanje. Vijećnica Jadranka Sermek pita jesu li
ovom Odlukom obuhvaćene sve vrste ugostiteljskih objekata koji postoje u Općini i s kojima se Općina
susreće. Pročelnik Franjo Janković odgovara da jesu. Vijećnik Vladimir Mihalic ukazuje da bi trebalo
provjeriti je li u redu tako kako je navedeno u članku 3., stavku 5. da općinski načelnik može odlukom
odrediti drugačije radno vrijeme, ne bi li možda trebalo sukladno Zakonu o upravnom postupku tu pisati
da određuje rješenjem. Pita čime je predlagač bio motiviran da je u članku 6, stavku 4. Prijedloga Odluke
određena udaljenost baš 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta jer se boji ta to nije u redu jer
poduzetništvo je slobodno i ugostiteljska djelatnost može se obavljati jedna do druge ako su zadovoljeni
minimalni tehnički uvjeti, a ovime bi to bilo ograničeno. Pita što su to „slični događaji“ koji se navode u
članku 3., stavku 3., prijedloga Odluke i spada li u to npr. proslava rođendana nekog mještanina u
ugostiteljskom objektu. Pročelnik Franjo Janković odgovara da će provjeriti traženo i odgovara da je
udaljenost od 100 metara procijenjena kao optimalna, a „slični događaji“ nisu pojašnjeni ni Zakonom ni
Pravilnikom i da on smatra da proslava rođendana u ugostiteljskom objektu može spadati u „slične
događaje“. Napominje još jednom da ova odluka po donošenju ide na očitovanje turističkoj inspekciji i
ako oni utvrde da nešto ne može tako ići onda će to trebati mijenjati. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe
da neka donesena odluka može biti diskriminatorna i može diskreditirati nekoga, ali to ne znači da je ta
odluka ispravna. Nadzor nad zakonitošću ove Odluke vrši Ministarstvo uprave, a provođenje turistička
inspekcija. Vijećnik Josip Horvat predlaže da se iz prijedloga Odluke izbaci tih 100 metara, odnosno
cijeli stavak 4. u članku 6. prijedloga Odluke. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na
glasovanje taj prijedlog. ZA navedeni prijedlog glasovao je 1 vijećnik (J.Horvat), PROTIV je glasovalo 8
vijećnika, a SUZDRŽAN je bio 1 vijećnik (V.Mihalic).
Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Mala Subotica prihvaćen je s 8
glasova ZA i 2 SUZDRŽANA (J.Horvat i V.Mihalic).

Ad.4. Prijedlog Odluke o naknadama troškova vijećnika Općinskog vijeća Mala Subotica,
članova VMO, članova radnih tijela i djelatnika Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković navodi da je iz Ministarstva uprave stigao naputak kojim se nalaže
usklađenje dosadašnje odluke sa Zakonom. Ovaj prijedlog Odluke rađen je uz pomoć Ureda državne
uprave u Županiji. Novčani iznosi koji se navode u ovom prijedlogu Odluke isti su kao i u dosadašnjoj
općinskoj Odluci. Novo u ovom prijedlogu Odluke je tekst naveden u članku 2., stavak 4. i 5. s tim da
prema današnjim naputcima županijskog Ureda državne uprave potrebno je izmijeniti tekst stavka 5. koji
bi sad glasi „Nazočnost djelatnika Općine Mala Subotica na sjednicama predstavničkog, izvršnog ili
radnog tijela Općine Mala Subotica, te rada u Povjerenstvima kada se sjednice održavaju izvan radnog
vremena ureda Općine Mala Subotica uređena je Pravilnikom o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Mala Subotica.“. Vijećnik Vladimir Mihalic pita jesu li djelatnici Općine dosada imali naknadu za
sjednice na što pročelnik Franjo Janković odgovara da jesu. Vijećnik Vladimir Mihalic ne slaže se da
se sada prisustvovanje sjednicama prikazuje kao prekovremeni rad. Pročelnik Franjo Janković
odgovara da u tekstu odluke neće pisati prekovremeni rad već će se nazočnost na sjednicama regulirati
Pravilnikom o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela.
Prijedlog Odluke o naknadama troškova vijećnika Općinskog vijeća Mala Subotica, članova
VMO, članova radnih tijela i djelatnika Općine Mala Subotica, uz izmjenu teksta u članu 2.,
stavku 5. Prema izlaganju pročelnika Franje Jankovića, jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“
Mala Subotica za pedagošku godinu 2014./2015.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje riječ ravnateljici Dječjeg vrtića „Potočnica“,
Mariji Molnar kako bi dala uvod u točku te napominje da su materijali za ovu i sljedeće dvije točke poslani
e-mailom. Ravnateljica Marija Molnar iznosi da je Izvješće rađeno na temelju Godišnjeg plana i
izvedbenog programa rada za prošlu pedagošku godinu te sadrži izvješće iz područja Ustroja rada,
Materijalnih uvjeta rada i Odgojno-obrazovnog rada. Obrazlaže pojedine dijelove Izvješća, ističe da je
poštovana zakonska procedura te da je godišnje izvješće bilo razmotreno na Odgojiteljskom vijeću na
sjednici održanoj 28.kolovoza 2015.godine i prihvaćeno od strane Upravnog vijeća na sjednici održanoj
9.rujna 2015.godine. Izvješće je poslano nadležnim institucijama. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“
Mala Subotica za pedagošku godinu 2014./2015. jednoglasno je prihvaćen.

Ad.6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Plana i izvedbenog Programa rada za
pedagošku godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje riječ ravnateljici Dječjeg vrtića „Potočnica“
Mariji Molnar kako bi dala uvod u točku. Ravnateljica Marija Molnar iznosi da je i ove godine Vrtić bio
dužan izraditi Godišnji plan i izvedbeni program rada prema naputcima resornog ministarstva. Godišnji
plan i izvedbeni Program rada sadrži Ustrojstvo rada, Materijalne uvjete rada i Odgojno-obrazovni rad. U
okviru Odgojno-obrazovnog rada Godišnji plan i izvedbeni Program rada razrađen je kroz Njegu i skrb za
tjelesni rast i zdravlje djece, Obrazovanje i usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika, Suradnju s
roditeljima, Suradnju s vanjskim institucijama i kroz Godišnji plan rada ravnatelja. Godišnji plan i
izvedbeni program rada razmotren je na Odgojiteljskom vijeću na sjednici održanoj 28.kolovoza
2015.godine., prihvaćen je na Upravnom vijeću na 20.sjednici održanoj 9.rujna 2015.godine te je u
zakonskom roku poslan na određene institucije među kojima je i osnivač. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju godišnjeg Plana i izvedbenog Programa rada za
pedagošku godinu 2015./2016. Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica jednoglasno je
prihvaćen.

Vijećnik Valentin Šipuš zbog poslovnih obveza napušta sjednicu.

Ad.7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog plana za 2016. Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Mala Subotica
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje riječ ravnateljici Dječjeg vrtića „Potočnica“
Mariji Molnar kako bi dala uvod u točku. Ravnateljica Marija Molnar iznosi da je Financijski plan za
2016.godinu izrađen na temelju ostvarenih pokazatelja za poslovnu godinu 2014. i za razdoblje 1.1.30.9.2015.godine te na temelju podataka o broju upisane djece polaznika na dan 1.9.2015.godine.
Upisano je 89 djece u redovni 10-satni program, a smještena su u četiri odgojne skupine. Prihodi i
rashodi u 2016.godini planiraju se u iznosu od 1.182.036,00 kuna. Prihodi su planirani na temelju
ekonomske cijene od 1.200 kuna po polazniku. Prihodi se umanjuju za iznos od 103.200 kuna za
razdoblje mjeseca srpnja i kolovoza zbog ispisa 43 djece iz predškolske skupine. Rashodi su planirani na
temelju Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave i na temelju očekivanog indeksa
rasta. Načelnik Vladimir Domjanić pita kakva je situacija u Vrtiću, je li sve u redu, ima li kakvih
primjedbi. Ravnateljica Marija Molnar odgovara da je sve u redu i sve četiri odgojne skupine lijepo
rade prema programu i uključuju se u sve aktivnosti koje su im ponuđene. Posebne pohvale stigle su
nakon proslave rođendana Vrtića. Jučer je raspisan natječaj za ravnatelja Vrtića i objavljen je u
Večernjem listu, na oglasnim stranicama Hrvatskom zavoda za zapošljavanje, na općinskim web
stranicama i na oglasnoj ploči Vrtića. Natječaj je otvoren 15 dana. Što se tiče primjedbi, nekih posebnih
primjedbi nema ili bar nisu došle do Vrtića, osim za rampu na prilaznoj cesti. Jedno jutro je došlo do
nezgodne situacije na parkiralištu. Roditelji su dovezli djecu i kad su ulazili na unutarnje parkiralište
rampa je bila podignuta, a kad su izlazili bila je spuštena, a školska čistačica je rekla da je ona dužna
zatvarati rampu. Nakon razgovora načelnika s ravnateljicom Škole dogovoreno je da će rampa biti
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podignuta do 7 sati, a nakon toga biti će spuštena, u slučaju jako lošeg vremena biti će podignuta. Ta
informacija prenijeta je roditeljima na roditeljskim sastancima. Neki roditelji i dalje negoduju oko toga,ali
tako je, kako je. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da smatra da roditelji traže preveliku komociju
koja se ne može omogućiti. Tih 50 metara za vrijeme suhog vremena ne bi roditeljima trebao biti
problem prošetati s djecom, a ne da se žele dovesti s autom do ulaza u Vrtić. To su zahtjevi koji se ne
mogu uvažiti. Dodaje da je Vrtić nakon 35 godina postojanja dobio uporabnu dozvolu. Vijećnica Ivana
Mikac-Dodlek ističe da u kratkom vremenu u kojem je članica Upravnog vijeća Vrtića ima vrlo pozitivna
iskustva. Puno se ulaže u Vrtić, puno se radi na njemu, obnovljena je i kuhinja što kuharici uvelike
olakšava posao, što se od kvarova prijavi odmah se ide u sanaciju, Općina odmah reagira. Ima puno
pohvala za novu skupinu predškolaca, posebno od odgojiteljica koje rade u njoj, jer sada s manje djece
puno lakše rade predškolski program. Puno se ulaže u djelatnike. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da je
lijepo slušati pohvale i da vidi da se i dalje nastavlja dobro funkcioniranje Vrtića. Lijepo je obilježen
35.rođendan Vrtića. Poziva Općinu da i dalje brine za svoju jedinu ustanovu jer Vrtić je jedna od najboljih
mogućih investicija jer su djeca naša budućnost. Općina mora nastaviti podržavati Vrtić da se popravi
materijalna situacija u Vrtiću i plaće djelatnika Vrtića. Vrtić je ustanova koja nije na proračunu nego se
sufinancira i o tome treba voditi računa. Ravnateljica Marija Molnar potvrđuje da se s dvije manje
skupine, jednom s 25 djece i jednom s 18 djece, puno lakše provodi program za predškolce i odgojiteljice
se mogu posvetiti svakom djetetu pojedinačno. Ističe da bi se problem plaća odgojitelja trebao početi
rješavati.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog plana za 2016. Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala
Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje riječ načelniku Vladimiru Domjaniću kako
bi dao uvod u raspravu o zamolbi g.Josipa Pintara iz Male Subotice za prodajom općinskog zemljišta, a
koja je bila priložena u materijalima za sjednicu. Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je g.Pintar
u zamolbi opisao svoje viđenje cijele situacije, ali da nije to tako jednostavno kako je naveo. Općina je
prema granicama općinskog zemljišta napravila Detaljni plan uređenja tog područja u kojem je ucrtana i
prometnica koja prolazi djelom po mjestu gdje se sada nalazi ograda g.Pintara. Smatra da tu ne postoji
mogućnost da se to zemljište proda jer se radi o raskrižju i tu bi se onda sužavao prostor za prometnicu i
iz tog razloga se ne može udovoljiti zamolbi g.Pintara. Vijećnik Vladimir Mihalic iskazuje čuđenje kako
to da prilikom snimanja stvarnog stanje prije izrade zadnjih izmjena detaljnog plana nije to uzeto u obzir
i pita kako to da se u ovom slučaju ne primjenjuje Odluka spomenuta u zamolbi koja je baš donesena da
se omogući kupnja uzurpiranog općinskog zemljišta. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je
Detaljni plan uređenja tog područja donesen 2012.godine, a izmjera nerazvrstanih cesta je rađena sada.
Spomenuta Odluka odnosi se na općinsko zemljište koje Općini nije zanimljivo za nikakvu javnu svrhu i
ne može se ovdje primijeniti jer se ovdje baš radi o javnoj svrsi. Traži da se vijećnici izjasne o ovoj
zamolbi. Vijećnici nisu za pozitivno rješavanje zamolbe g.Pintara što su pokazali glasovanjem s
8 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM (V.Mihalic).

Sjednica je završena u 20,00 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Danica Glad

