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ZAPISNIK
s 24.sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
2015.godine u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica

29.prosinca

NAZOČNI VIJEĆNICI:
Danica Glad, Valentin Šipuš, Vladimir Goričanec, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Mladen Križaić,
Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Miran Pintarić, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Biljana Bedić, 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 prepušta riječ
načelniku Vladimiru Domjaniću. Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i iznosi:
Uz materijale za sjednicu dobili ste podnesak koji smo dali u odnosu na rješenje koje je donio Trgovački
sud u Bjelovaru u sporu s Općinom Orehovica. Držimo se Odluke Arbitražne komisije Vlade RH i
smatramo sa bi se i Sud trebao toga držati. U podnesku je odvjetnik Ivan Ivković pojasnio cijelu situaciju
jer je Odluka pomalo nejasna. Trgovački sud u Bjelovaru i Visoki trgovački sud donijeli su drugačiju
odluku i predmet se opet vratio na Trgovački sud u Bjelovaru. Nadamo se da će se Sud dalje rukovoditi
onim što smo naveli u podnesku.
Također, u materijalima ste dobili i Odluku o dodjeli stipendija. Ove godine imamo dvanaestero novih
stipendista. Svi koji su zadovoljili kriterije dobili su stipendije, a tri molbe su odbijene. Tu je i vijećnica
Vesna Halić, članica Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata, pa se i ona može uključiti
i nešto dodati ili ukoliko netko ima kakva pitanja vezana uz to, može pitati. Jučer su potpisani Ugovori o
stipendiranju i danas su stipendije isplaćene.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:


Vijećnik Valentin Šipuš: Vezano za rampe u Ulici Braće Radića u Maloj Subotici, to kako oni
rade taj posao podsjeća na cirkus. Vidimo kakve su magle i znamo da se već dogodila jedna
prometna nesreća. Vidim da signali svijetle i da se dio tog mehanizma spušta, ali nikoga ne vidim
tamo u to vrijeme da kontrolira, jer vjerojatno postoji nekakav probni rad ili se možda sve
kontrolira sa željezničke stanice. Načelnik Vladimir Domjanić: Kao što sam na prošloj sjednici
rekao, u razgovoru s izvođačem radova bilo je rečeno da će do kraja godine biti obavljen tehnički
pregled, no, to se očito do sad nije dogodilo. Ne znam iz kojeg razloga. Mi smo urgirali da se to
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što prije napravi. Cijeli mehanizam je u probnom radu i na željezničkoj stanici vide je li signal
uključen ili ne. Mislim da si tu u ovom trenutku puno ne možemo pomoći, očito moramo pričekati
i nadati se da će u što skorijem vremenu te rampe biti puštene u pogon.
Vijećnik Miran Pintarić: Molim pojašnjenje, čitao sam u Našem listeku da se planira nešto raditi
na lokaciji stare škole u Palovcu, park i dječje igralište, ali nisam shvatio hoće li se stara škola
srušiti ili će se to raditi na prostoru iza nje. Imam jedan prijedlog. Smatram da bi bilo dobro da se
iz praktičnih razloga postavi bankomat kod Metss-a u Palovcu. Predlažem da Općina uputi dopis
prema Privrednoj banci Zagreb. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad, ujedno i
predsjednica mjesnog odbora Palovec: vezano za staru školu u Palovcu, za provedbu navedenog
projekta namjera je da se stara škola sruši. Obzirom na jako loše stanje tog objekta i da nema
nikakvog zahtjeva za zakup tog prostora, a adaptacija bi jako puno koštala, smatramo da je
najbolje srušiti taj objekt i urediti lijepo središte mjesta s parkom i dječjim igralištem. Ako će u
budućnosti biti ozbiljnog interesa za gradnju na toj lokaciji, to neće biti problem. Načelnik
Vladimir Domjanić: što se tiče bankomata, nama nije problem uputiti dopis Banci. Ne znam koji
kriteriji su potrebni za postavljanje bankomata, ali Banka će procijeniti je li njoj to ekonomski
isplativo. Mi ćemo uputiti dopis i vidjeti kakav odgovor će stići.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Vidim da je provedena Odluka donesena na pretprošloj sjednici da
javna rasvjeta svijetli cijelu noć i pohvaljujem tu provedbu. Vezano na javnu rasvjetu predlažem
da se Elektra zaduži ili da joj se ukaže na potrebu za promjenom žarulja jer neke lampe ne
svijetle, čak duže vrijeme, oko dva mjeseca. Postoji li neki plan kad oni mijenjaju žarulje ili im
treba posebno napomenuti. Ako im treba posebni napomenuti, prijavljujem da lampa u Glavnoj
ulici 13a u Maloj Subotici ne svijetli već dva mjeseca, a vjerojatno drugdje ima još takvih
slučajeva. Također, apeliram da se prilikom uređenja Ulice Zorana Šegovića u Maloj Subotici, što
je u planu za iduću godinu, uključi i rješavanje problema s oborinskim vodama u Ulici Tomaša
Goričanca, jer je na posljednjoj sjednici Vijeća mjesnog odbora Mala Subotica spomenuto da
mještani te ulice imaju jako velikih problema s oborinskim vodama. Komunalnom redaru
upućujem sugestije mještana Male Subotice da se očiste sljedeće lokacije: na križanju Ulice Braće
Radića i Ulice Zorana Šegovića i kod mosta u Ulici Braće Radića, tamo gdje je prije bio postavljen
kontejner za stakleni otpad. To treba očistiti u primjerenom roku i molim da o istom izvijestite
građane putem općinske web stranice. Također je potrebno urediti parcelu u Ulici Benkovec 4 i
lokaciju stare pošte gdje bi trebalo izvijestiti vlasnike, ako već niste, da su sukladno Odluci o
komunalnom redu dužni održavati svoje parcele jer iste sada nagrđuju središte Općine, a tu je i
opasnost od glodavaca. Pročelnik Franjo Janković: Što se tiče javne rasvjete, Elektra više ne
održava javnu rasvjetu. Svi gradovi i općine dužne su te poslove regulirati putem javne nabave.
Mi smo do sada te poslove rješavali s tvrtkom Kabel-mont d.o.o. iz Domašinca. Pred mjesec dana
oni su zamijenili sve žarulje koje nisu svijetlile. Negdje se moguće dogodilo da žarulja ubrzo
nakon zamjene ne svijetli jer se radi o staroj armaturi, a i razlike u temperaturi doprinose tome.
Teško je izvedivo da za jednu ili dvije žarulje dolazi tvrtka da ih zamijeni jer Elektra traži
određenu naknadu za isključivanje struje u transformatoru za vrijeme popravka. Mi smo ovih
godina najčešće četiri puta godišnje vršili popravak javne rasvjete, a preporuka je da se češće
popravlja. Pripremamo se za natječaj i pokušat ćemo naći model koji je najprihvatljiviji za nas i
kojim bi se riješili postojeći problemi. Načelnik Vladimir Domjanić: Smatram da vodimo
dovoljno računa da javna rasvjeta svijetli. Istina je da ako jedna žarulja prestane svijetliti, ne
možemo ju istog trenutka ići mijenjati, tako bogati nismo. Prije popravka javne rasvjete
komunalni redar ima zadatak da navečer provjeri po cijeloj općini koje žarulje ne svijetle.
Obzirom da smo prije mjesec dana promijenili sve žarulje koje nisu svijetlile, nemoguće je da
navedena žarulja u Glavnoj ulici ne svijetli dva mjeseca. Što se tiče problema s oborinskim
vodama, u cijelom novom naselju uz oborinske vode problem su i podzemne vode. Navedeni
problem u Ulici Tomaša Goričanca je zato što je kapelica napravljena na uzdignutom terenu. Mi
smo im u više navrata slali dopis u kojem tražimo da naprave upojne bunare kako se ne bi sva
oborinska voda slijevala u Ulicu Tomaša Goričanca. Nažalost, o tome se nije vodilo računa
prilikom gradnje kapelice i sad su tu nastali problemi i mještani s pravom negoduju. U ovom
trenutku vrlo teško možemo riješiti taj problem, jedino možemo ponoviti dopis da se naprave
upojni bunari. Taj problem riješit ćemo prilikom izvođenja kanalizacije. Komunalni redar
Mladen Braniša: Što se tiče uređenja prije spomenutih privatnih lokacija, za lokaciju stare
pošte, kućanstva Dominić, prijava je išla toliko daleko da je g.Lesar, građevinski inspektor,
upoznat sa situacijom, bio je na terenu i izvršio je postupanje. Nešto se uredilo, dio fasade i
prozori, a ove godine se i kosilo. Kod lokacije na adresi Benkovec 4, prvi korak je napravljen,
porušena su stabla, ali s tim kućanstvom ide malo teže. Sad su ostali panjevi, a znamo što će se
dogoditi na proljeće, tu će biti izrasline i opet novi problem u skoro vrijeme. Vidjet ćemo dokle tu
možemo ići, obzirom da se radi o privatnom posjedu.
Vijećnica Jadranka Sermek: Vezano na javnu rasvjetu, samo bih istakla da ako se vodi briga o
naselju ne čeka se sjednica Općinskog vijeća da se prijavi koja žarulja ne svijetli, već se to može
prijaviti u Općinu bilo koji dan, što sam osobno već puno puta učinila.
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Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 12 vijećnika
te da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Biljana Bedić i Josip Šegović ispričali svoj nedolazak na
sjednicu. Otvara 24.sjednicu Općinskog vijeća te daje na prihvaćanje sljedeći DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2015.godinu
Prijedlog Plana razvojnih programa investicija i kapitalne donacije za razdoblje
od 2016 - 2018. godine
Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2015. godinu
Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2015. godinu
Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih
usluga građana i kućanstva u 2015. godini
Usvajanje Analize zaštite i spašavanja za općinu Mala Subotica u 2015.godini
Prijedlog smjernica zaštite i spašavanja za 2016. godinu
Prethodna suglasnost za promjenu cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i
biorazgradivog komunalnog otpada

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 23.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 23.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi i prihvaćen je s 11 glasova ZA i 1
SUZDRŽANIM (M.Pintarić).
Ad 2. Prijedlog II.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2015.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Pred nama su II.Izmjene i dopune Proračuna. U I.Izmjenama i
dopunama i II.Izmjenama i dopunama imamo povećanje Proračuna u odnosu na izvorni Proračun, za cca
1.400.000 kuna. Tri glavne sastavnice zbog kojih je došlo do povećanja Proračuna su: pomoć iz
proračuna gdje smo rebalansom državnog proračuna dobili iznos od 800.000 kuna, zatim komunalni
doprinos i prodaja građevinskog zemljišta u Zoni poduzetništva. Kod ostalih stavaka bile su samo sitne
izmjene pa se može vidjeti da smo ostali dio Proračuna realno planirali. Bilo je teško planirati porez i
prirez na dohodak zbog povećanog povrata poreza. Što se tiče rashoda, nema nekih posebnih
odstupanja. Ako pogledamo stavku po stavku fiksnih troškova, vidimo da su tu napravljene samo sitne
korekcije. Istaknuo bih da smo ipak uštedjeli što smo izbore za mjesne odbore održali istovremeno s
parlamentarnim izborima. Ove godine nismo trebali izdvajati sredstva za sufinanciranje udžbenika za
osnovnoškolce. Ostvarene su i neke uštede zahvaljujući klimatskim uvjetima, manje smo izdvajali za
čišćenje snijega i grijanje. Istina je da nismo ostvarili investicije koje smo planirali, ali to su pretežno
investicije koje su vezane za novce iz ministarstava i EU fondova jer ove godine gotovo da i nije bilo
natječaja za novce iz EU fondova. Određene novce dobili smo iz ministarstva, ali to nisu bili neki
značajniji iznosi osim onih 700.000 kuna za energetsku učinkovitost obiteljskih kuća. Taj posao je
završen i odrađen do kraja bez nekih posebnih primjedbi. Svi koji su dobili subvenciju odradili su poslove
na svojim kućama i Fond je svima uplatio novce kao i Općina svojih 5% koliko je sufinancirala. Za iduću
godinu predvidjeli smo iznos od 30.000 kuna za sufinanciranje 5% za one koji će dobiti sufinanciranje
Fonda. Vidjet ćemo na koji način će taj proces ići sljedeće godine, možda preko Fonda, a možda i kako
drugačije. Sufinanciranje Općine pogotovo će biti bitno jer je Fond sada smanjio sufinanciranje na 40%.
Obzirom da Proračun mora biti uravnotežen, ukazujem na dvije stavke koje su tu kako bi prihodi bili
jednako rashodima i one neće biti ostvarene ove godine, povećana su sredstva za uređenje središta
naselja Mala Subotica i ostavljena su sredstva za javnu rasvjetu. Kako sada stvari stoje, nakon što smo
platili sve račune, ostaje nam cca 2,5 mil kuna kao što smo rekli na prošloj sjednici i moći ćemo na
proljeće krenuti s planiranim investicijama. Vijećnik Miran Pintarić: Jesu li sredstva iz stavke Donacije
iz Proračuna namjenska ili Općina s njima raspolaže kako želi i odnose li se sredstva na stavci Donacija
Grada Čakovca na novce za mrtvačnicu u Maloj Subotici. Načelnik Vladimir Domjanić: Sredstva koja
dobivamo iz državnog proračuna jer smo općina na potpomognutom području nisu strogo namjenska i
služe za funkcioniranje općine. Ove godine je to bio iznos od 2 mil.kuna. Donacija Grada Čakovca odnosi
se na mrtvačnicu u Maloj Subotici i te novce očekujemo ovih dana.
Prijedlog II.Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2015.godinu jednoglasno je
prihvaćen.
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Ad.3. Prijedlog Plana razvojnih programa investicija i kapitalne donacije za razdoblje
od 2016 - 2018. godine
Pročelnik Franjo Janković: Svake godine krajem godine potrebno je donijeti Plan razvojnih
programa investicija i kapitalne donacije za sljedeće tri godine. Ovaj Prijedlog Plana sadrži planirane
rashode Proračuna za investicije i kapitalne donacije u 2016., 2017. i 2018.godini. Planirani rashodi za
investicije i kapitalne donacije u 2016.godini preslikani su iz Proračuna za 2016.godinu. Većina investicija
planira se za 2016.godinu, a nekoliko njih proteže se kroz više godina ili se planiraju za neku od sljedećih
godina, a to su: adaptacija i dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica-planirana za 2016. i 2017.godinu
procijenjene vrijednosti 1.200.000 kuna, zatvaranje odlagališta otpada Molvine-planirana za 2017.godinu
procijenjene vrijednosti 6 mil.kuna, izgradnja ostale komunalne infrastrukture prema DPU Zorana
Šegovića-planirana za 2016. i 2017.godinu procijenjene vrijednosti 1 mil.kuna, izgradnja komunalne
infrastrukture prema DPU Športske ulice u Palovcu-planirane za 2018.godinu procijenjene vrijednosti
400.000 kuna, izgradnja sportskog centra kod Škole-planiran početak za 2018.gdoinu procijenjene
vrijednosti 7 mil.kuna i izgradnja Društvenog centra Piškorovec-planirana za 2017. i 2018.godinu
procijenjene vrijednosti 2.962.500 kuna, koja se planira financirati iz socijalnih fondova EU. Svi iznosi
navedeni u prijedlogu Plana su bez PDV-a jer se radi o procijenjenoj vrijednosti. Vijećnik Miran
Pintarić: Molim pojašnjenje investicije Adaptacija i dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica i financiranje iste.
Načelnik Vladimir Domjanić:Ide se u dogradnju dviju prostorija za dodatne dvije skupine, jasličku i
vrtićku te adaptacija postojećeg objekta koja se odnosi na fasadu, krovište, instalacije vode i kanalizacije
i potrebno je pojačati izvor toplinske energije. Što se tiče financiranja, čekamo mogućnost da određen dio
sredstava dobijemo izvan našeg proračuna. Troškovnik je rađen tako da se radovi mogu izvoditi u dvije
faze. Ukoliko bi po formiranju nove Vlade iznos pomoći iz državnog proračuna ostao isti bilo bi poželjno
da i sami krenemo u realizaciju tog projekta obzirom na ozbiljnu potrebu za povećanjem prostora Vrtića.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Prošle godine ste za tu investiciju planirali 1,5 mil.kuna? Načelnik Vladimir
Domjanić: Da, nismo sigurni hoćemo li dobiti novce iz Fonda ili ministarstva. Projekti su gotovi, slijedi
ishođenje građevinske dozvole i na proljeće ćemo biti spremni za taj projekt. Realizaciju planiramo kroz
dvije godine i to nam je prioritetna investicija.
Prijedlog Plana razvojnih programa investicija i kapitalne donacije za razdoblje od 2016 2018. godine jednoglasno je prihvaćen.
Ad.4. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2015. godinu
Pročelnik Franjo Janković: Uz Izmjene i dopune Proračuna za 2015.godinu obvezni smo donijeti
i Izmjene i dopune ovog Programa koji se jednim dijelom financira iz sredstava komunalnog doprinosa,
a jednim dijelom iz ostalih proračunskih sredstava. Komunalni doprinos prvotno je bio planiran u iznosu
od 150.000 kuna, dok sada iznosi 610.000 kuna, a razlog povećanja je u naplati komunalnog doprinosa
u iznosu cca 300.000 kuna od tvrtke HAIX obuća d.o.o. koja je išla u izgradnju nove proizvodne hale i
zbog dvostruko većeg iznosa komunalnog doprinosa prilikom legalizacije od planiranog. Sredstva ovih
Izmjena i dopuna Programa raspoređena su na javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu
rasvjetu. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2015. godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad.5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2015. godinu
Pročelnik Franjo Janković: Sredstva za ovaj Program planirana su izvorno u iznosu od 505.000
kuna, a izvedena su u iznosu većem za 22.626,31 kuna, što se prvi puta dogodilo. Sredstva ovog
programa raspoređena su na: odvodnju oborinskih voda u iznosu od 60.000 kuna, čišćenje snijega u
iznosu od 30.000 kuna, održavanje javnih površina u iznosu od 37.050,52 kuna, održavanje
nerazvrstanih cesta u iznosu od 192.000 kuna, na održavanje groblja u iznosu od 55.575,79 kuna i na
javnu rasvjetu u iznosu od 153.000 kuna. Vijećnik Miran Pintarić: Je li Općina nešto financirala za
popravak nasipa? Načelnik Vladimir Domjanić: Da, kupili smo jednu cijev i žablji poklopac, ukupno u
iznosu cca 3.000 kuna.
Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2015. godinu jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.6. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i
socijalnih usluga građana i kućanstva u 2015. godini
Načelnik Vladimir Domjanić: Za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i
kućanstva ove godine ukupno smo izdvojili 1.138.197,93 kuna. Najviše sredstava utrošeno je za
sufinanciranje polaska vrtića i jaslica, iznos od 777.760 kuna. Za tekuće donacije-drva za ogrjev izdvojen
je iznos od 170.000 kuna, za predškolu iznos od 14.000 kuna, za donacije na osnovu zamolbi i sl. iznos
od 35.000 kuna, za Crveni križ iznos od 21.437,93 i za stipendije iznos od 120.000 kuna. Vijećnica
Jadranka Sermek: Dodajem samo da se dvije stavke u okviru donacija na osnovu zamolbi i sl. odnose
na pomoć dvjema obiteljima koje su bile pogođene požarom i zato ta stavka dosta odskače od planirane.
Načelnik Vladimir Domjanić: Da, jednoj obitelji pogođenoj požarom data je pomoć u iznosu od 10.000
kuna, a drugoj u iznosu od 6.000 kuna. U toj stavci sadržan je i iznos od 11.000 kuna za 68 božićnih
paketa koje su mjesni odbori potrebitim obiteljima podijelili prošli tjedan. Vijećnik Miran Pintarić: Još
uvijek se sredstva za drva za ogrjev dobivaju prema popisu koji daje Centar za socijalnu skrb i radi li se o
gotovini? Načelnik Vladimir Domjanić: Da, radi se o građanima koji dobivaju socijalnu pomoć. Mi
dobijemo novce prema popisu Centra i dužni smo ih podijeliti u gotovini. Vijećnik Vladimir Mihalic:
Mjesni odbor Mala Subotica uoči Božića podijelio je božićne pakete i to je hvalevrijedna akcija primjerena
za ovo doba godine koja neka se svakako nastavi, a mogao bi se i povećati broj paketa.
Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih
usluga građana i kućanstva u 2015. godini jednoglasno je prihvaćen.
Ad.7. Usvajanje Analize zaštite i spašavanja za općinu Mala Subotica u 2015.godini
Pročelnik Franjo Janković: Općinski Stožer zaštite i spašavanja na svojoj 3.sjednici održanoj
dana 22.12.2015.godine razmatrao je stanje zaštite i spašavanja u Općini te donio ovu Analizu koju je
dužan dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje. Ova Analiza sadrži podatke o datumu imenovanja
Stožera, datumu održavanja osposobljavanja Stožera, o ustroju Vatrogasne zajednice područja Općine
Mala Subotica, Orehovica i Belica, o broju DVD-a koja djeluju na području Općine i njihovim aktivnostima
vezanim uz zaštitu i spašavanje, o komunalnim i drugim tvrtkama te javnim ustanovama i udrugama koje
su se mogle uključiti u zaštitu i spašavanje na području Općine. Ističem da su tijekom mjeseca svibnja
DVD-a izvršila edukaciju djece u našem Vrtiću, a dana 6.11. organizirali su javnu vatrogasnu vježbu pod
nazivom „Benzinska postaja Petrol 2015.“ Općina godišnje izdvaja sredstva za redovito funkcioniranje
DVD-a, a ona se dijelom koriste za nabavku opreme DVD-a. Za potrebe GO Crvenog križa Čakovec
Općina je ove godine izdvojila iznos od 7.425 kuna, a za potrebe DVD-a nabavila je muljne pumpe u
vrijednosti 5.568,75 kuna. Vijećnica Jadranka Sermek: Kod naziva vatrogasne vježbe „Benzinska
postaja Petrol 2015.“ u točki 4.c. Analize potrebno je dodati riječi: „Sveti Križ“, jer se vježba tako zvala.
Analiza zaštite i spašavanja za općinu Mala Subotica u 2015.godini, uz dopunu u točki 4.c.,
jednoglasno je prihvaćena.
Ad.8. Prijedlog Smjernica zaštite i spašavanja za 2016. godinu
Pročelnik Franjo Janković: Ove Smjernice predlažu se temeljem usvojene Analize zaštite i
spašavanja, a služe za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine u narednoj
godini. Naglasak se stavlja na provođenje osposobljavanja operativnih snaga zaštite i spašavanja te
postrojbe civilne zaštite, na vođenju brige o djeci, na kontinuiranom opremanju DVD-a, na nabavi
najpotrebnije opreme za sustav zaštite i spašavanja, na kontinuiranom nadzoru nad vodom za piće i
kuhanje, proizvodnjom i prodajom namirnica, odlaganjem otpadnih tvari, na uključivanju zdravstvenih
ustanova, poljoprivrednih zadruga i svih udruga u sve akcije zaštite i spašavanja, na smanjenju rizika
pojave zaraznih bolesti u epidemijskom obliku, na nastavku suradnje s javnim ustanovama i dr. Kod
točke 6. navedeno je cijepljenje pasa u Piškorovcu koje će se, nadamo se, konačno možda i dogoditi
sljedeće godine jer se planira uključiti Država. Vijećnik Miran Pintarić: Tko će financirati to cijepljenje?
Načelnik Vladimir Domjanić: Još uvijek nije ništa točno definirano, po Novoj godini krenut će se u
akciju da se napravi popis pasa. Vijećnik Miran Pintarić: Postavlja se pitanje motivacije, zašto oni drže
te pse, a ne brinu se za njih. Nisam za to da im se još više daje, jer njih samo zanima gdje će što dobiti,
samo traže, traže i traže, a uzimaju i ono što nije njihovo. Predsjednica Općinskog vijeća Danica
Glad: U ovom postupku koji se planira provesti njima se nudi sufinanciranje Države za čipiranje i
cijepljenje pasa koje će ostaviti kod sebe, prilikom čega bi oni snosili jedan dio tih troškova.
Prijedlog Smjernica zaštite i spašavanja za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.9. Prethodna suglasnost za promjenu cijene javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
Načelnik Vladimir Domjanić: Za ovu točku u materijalima za sjednicu dobili ste dva dopisa
tvrtke GKP Čakom d.o.o. iz Čakovca koji su vezani za povećanje cijene odvoza otpada i promjenu režima
odvoza otpada. Do izlazaka materijala za sjednicu razgovori o toj problematici s direktoricom TkalčecAvirović bili su u tijeku, no danas je obavljen završni razgovor i dogovoreno je da ostaje sve po starom
sljedeća tri mjeseca, a do tada ćemo vidjeti ima li realne osnove za povećanje cijene, a možda do tada
bude donesen i Plan gospodarenja otpadom RH, zbog kojeg bi se određene stvari pojasnile. U ta tri
mjeseca nastojat ćemo razgovorima i dodatnom argumentacijom doći do rješenja kako dalje, pa bi onda
o tome detaljnije raspravili. Stoga predlažem da ne dademo prethodnu suglasnost za promjenu cijene.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Načelnika da se ne izda Prethodna suglasnost za
promjenu cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog
komunalnog otpada.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad i načelnik Vladimir Domjanić svima nazočnima žele sretnu i
uspješnu novu 2016.godinu i pozivaju ih na prigodan domjenak.

Sjednica je završena u 19,15 sati.

Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Danica Glad

