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NAZOČNI VIJEĆNICI:
Danica Glad, Valentin Šipuš, Biljana Bedić, Vladimir Goričanec, Dejan Horvat, Josip Horvat, Ivan Marčec,
Miran Pintarić, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Vesna Halić, Ivana Mikac-Dodlek, Mladen Križaić, Vladimir Mihalic, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI:
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Anja Jakopčević, predstavnica 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: U proteklom
periodu je u Općini bilo prilično živo, što zbog raznih izvješća koje traže ministarstva i Županija, što zbog
projekata koji su u tijeku ili se pripremaju. Nažalost, ministarstva i Županija još uvijek nisu dovoljno
povezana, pa se dupliciraju podaci u izvješćima koje im dostavljamo.
Što se tiče investicija, za Uređenje središta naselja Mala Subotica morali smo na zahtjev Hrvatskih cesta
napraviti izmjene projekta u dijelu odvodnje oborinskih voda, a vezano za projekt rekonstrukcije državne
ceste D3, koji je u fazi izrade glavnog projekta. Mi smo izmjene našeg projekta napravili i sve papire
predali na urbanizam. Ovih dana očekujemo građevinsku dozvolu, kako bi sve bilo spremno za
raspisivanje natječaja za mjeru 7.4. iz Programa ruralnog razvoja. Prema sadašnjim informacijama taj
natječaj planira biti raspisan krajem svibnja ili početkom lipnja ove godine. Znamo da smo taj natječaj
očekivali krajem prošle godine i čuvali novce za to, no, to se iz nekog razloga nije dogodilo.
Gotova je projektna dokumentacija za proširenje i adaptaciju Dječjeg vrtića Potočnica, svi papiri su
spremni i sljedeći tjedan ih predajemo na urbanizam i vjerujem da ćemo kroz mjesec i pol dana imati
građevinsku dozvolu.
U fazi dobivanja je i građevinska dozvola za projekt Razvoj lovačkog turizma. Izrada te projektne
dokumentacije bila je sufinancirana od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Tu smo bili vezani
uz Izmjene i dopune Prostornog plana Općine, jer je jedan dio zemljišta bio izvan Prostornog plana.
Gotovo sve suglasnosti su stigle, potrebno je još samo odraditi neke sitne detalje.
U međuvremenu je izrađena projektna dokumentacija za javnu rasvjetu u naselju Trate i Ulici Z.Šegovića
u Maloj Subotici.
U izradi je projektna dokumentacija za uređenje prostora kod župne crkve i Doma DVD Mala Subotica.
Najprije smo imali jedan idejni projekt s kojim nismo u potpunosti bili zadovoljni, odnosno, kako se
situacija razvijala bile su predložene određene promjene pa je napravljen novi idejni projekt, koji je
prihvaćen od strane mjesnog odbora Mala Subotica i sada je u izradi glavni projekt koji svakako
planiramo ove godine realizirati.
U međuvremenu obavljeni su razgovori s projektantima za projektiranje nadstrešnice na groblju
Benkovec-Jurčevec i na groblju Držimurec-Strelec. Očekujemo idejno rješenje koje će ići mjesnim
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odborima na prihvaćanje i onda bi krenuli s izradom glavnog projekta.
U proteklih 20-ak dana bio sam u tri navrata u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i
Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, vezano za problematiku divlje deponije Molvine, sufinanciranje dva
projekta rekonstrukcije javne rasvjete i zbrinjavanja bio otpada. Što se tiče divlje deponije otpada
Molvine, nekoliko godina je Fond vršio pritisak da krenemo u sanaciju tog odlagališta. Nudio je
sufinanciranje od 40%, što mi nismo prihvatili , zatim je došlo do promjene i dali smo suglasnost Fondu
da on preko fondova EU riješi financijska sredstva. No, izmjenom nekih zakona došlo je do toga da Fond
više to ne može rješavati. Obzirom da nas zakon i EU tjera na sanaciju divljih deponija inače ćemo plaćati
penale, dogovorili smo da idemo ove godine u sanaciju te deponije uz sufinanciranje Fonda sa 75% od
vrijednosti investicije. Ta deponija je 15 godina stajala zatvorena i veći dio otpada je istrunuo, pa će
trebati napraviti izmjene studije i troškovnika koji smo prije napravili, jer će zbog manje količine otpada
sada biti i manji iznos cijene koštanja sanacije. Sljedeći tjedan očekujemo ljude iz Fonda kada bi zajedno
s inspektorom zaštite okoliša Međimurske županije g.Marinovićem probali dogovoriti u kojem obimu bi
išla sanacija. Mislimo da bi vrijednost sanacije iznosila cca milijun kuna.
U Fondu sam bio i radi dva projekta sufinanciranja rekonstrukcije javne rasvjete, jedan je za područje
cijele općine, osim uz državnu cestu gdje trebamo posebno raditi projekt, a drugi za Gornje Trate i Ulicu
Z.Šegovića u Maloj Subotici. Odnio sam im oba projekta i uspio dogovoriti da ih pregledaju prije samog
natječaja kako bi izbjegli bilo kakva iznenađenja nakon raspisivanja natječaja. U narednih desetak dana
očekujemo povratnu informaciju hoće li biti potrebne neke promjene ili dopune.
Prošli petak sam, kao predstavnik Udruge općina RH i član njenog Odbora za zaštitu okoliša, bio na
sastanku s novim ministrom zaštite okoliša i prirode g.Dobrovićem, uz predsjednika Udruge i još četiri
načelnika općina, od kojih je svako zastupao određeno područje. Ministru smo detaljno prenijeli
problematiku nas iz ruralnih područja vezanu za gospodarenje otpadom i dali sugestije što bi trebalo
mijenjati, a da je ujedno u skladu sa zakonom i direktivama EU. Razgovarali smo i o Planu gospodarenja
otpadom koji smo, kao i većina općina, prošle godine napravili. Bilo nam je prije izrade nerazumno što
svaka općina mora za sebe izraditi taj Plan iako nema komunalno poduzeće, ali takav je bio zakon, no,
izgleda da će se ta obveza ukinuti. Pojasnili smo ministru Dobroviću probleme oko bio otpada, koji bi se
drugačije trebao tretirati za ruralna naselja gdje većinsko stanovništvo živi u privatnim kućama i ima
vrtove i gnojne jame i da nije isto bio otpad u gradu i bio otpad na selu. Razgovarali smo i o reciklažnim
dvorištima koje je, prema zakonu, trebala izgraditi svaka općina s više od 2.5000 stanovnika, što nema
nikakvo ekonomsko uporište i tu će se zakon mijenjati. Mi smo u fazi izrade projektne dokumentacije za
reciklažno dvorište, što Fond sufinancira. Obavili smo neke razgovore i za sada smo mišljenja da bi naše
reciklažno dvorište bilo namijenjeno za korištenje 10 000 stanovnika koji gravitiraju, što bi možda bilo
pogodno za susjedne općine Orehovica, Belica, Domašinec i onda te općine ne bi išle u izgradnju svojih
reciklažnih dvorišta. No, to su za sada samo razgovori i razmišljanja.
Prije dva tjedna tvrtka koju su angažirale Hrvatske ceste vršila je izmjere zemljišta i potpisivanje
suglasnosti vlasnika za otkup zemljišta za državnu cestu. Vidimo da pripreme teku i očekuje se da nakon
kanalizacije krene u realizaciju rekonstrukcija državne ceste. Obzirom da se u Štefancu gradi kanalizacija,
trudimo se i pokušavamo dogovoriti da bi možda rekonstrukcija državne ceste išla do Male Subotice u
I.fazi, gdje bi onda bile izvedene i pješačke staze.
Ove subote održao se značajan događaj u našoj Zoni poduzetništva, otvorenje novog proizvodnog pogona
tvrtke Haix obuća d.o.o., koja trenutno zapošljava 750 ljudi s tendencijom rasta i širenja te povećanja
zaposlenosti. Iz ove tvrtke proizvodi ruku naših ljudi odlaze na tržište cijelog svijeta, za sada u 75
zemalja svijeta. Za svaku pohvalu.
Što se tiče Proračuna, redovno se puni, na nivou prošle godine. Obzirom da spadamo u potpomognuta
područja II.skupine, i ove godine trebali bismo dobiti određena sredstva kao direktna pomoć od Države.
U prijedlogu ovogodišnjeg državnog proračuna za nas je predviđen iznos od 2.388.806 kuna, a prošle
godine dobili smo 2.013.000 kuna, što znači da se za ovu godinu predviđa povećanje za 18%. Nadam se
da tu neće doći do nikakvih izmjena i da će državni proračun kao takav, što se tiče državnih pomoći, biti
prihvaćen. Ovih dana možemo čuti u medijima kako se vode rasprave o potpomognutim područjima, koja
općina tu spada, koja ne, je li to objektivna podjela. Smatram da mi sasvim zasluženo spadamo u tu
kategoriju i dobivamo tu pomoć zbog velikog broja stanovnika pripadnika nacionalne manjine, od kojih u
proračunu nema nikakvih prihoda.
U četvrtak će se u Međimurskim vodama održati sastanak projektnih timova svih aglomeracija
Međimurja. Postupak dosta dobro ide, ima malih kašnjenja u odnosu na plan, ali nadam se da će se
ostvariti predviđanja da će sljedeće godine započeti izgradnja kanalizacije.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je u petak raspisalo natječaj za Program održivog razvoja
lokalne zajednice. Natječaj za taj Program bio je raspisan svake godine, a ove godine se u državnom
proračunu za njega planira iznos od 40 mil.kuna za cijelu Republiku Hrvatsku, dok se za našu županiju
planira iznos od 2.129.000 kuna, što je malo i ne možemo puno očekivati, ali 100 do 200 tisuća kuna bi
mogli dobiti, što je ipak nešto novaca. Svake godine dobivali smo određena sredstva iz ovog Programa,
nisu to bila veliki iznosi, prošle godine je bilo 100.000 kuna. Prijavit ćemo dva projekta, Adaptaciju i
uređenje Društvenog doma Sveti Križ i Prometno-hortikulturno uređenje prostora kod župne crkve i
Doma DVD Mala Subotica. Ovaj drugi projekt kandidiramo već dvije godine, do sada nismo imali uspjeha,
vidjet ćemo kako će sada proći.
Iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju stigli su rezultati natječaja za
sufinanciranje izrade Strategije razvoja Općine u okviru mjere 7.1. iz Programa ruralnog razvoja, na koji
smo se javili prošle godine. Nažalost, mi smo ispod crte, odnosno, prošlo je 240 općina, a mi smo 273. i
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imamo 35 bodova. Mislim da mi nismo ništa pogriješili, Agencija je radila bodovanje prema popisu
stanovništva iz 2011.godine, iako smo naveli da smo općina ispod 5.000 stanovnika. Naime, općine do
5.000 stanovnika dobivaju 25 bodova, a one iznad 5.000 stanovnika 15 bodova. Prema popisu
stanovništva iz 2011.godine mi imamo više od 5.000 stanovnika, jer je k nama spadao i Štefanec, pa su
nam dodijelili 15 bodova. Smatram da bi bilo ispravno da nam dodijele tih 10 bodova koji nam pripada,
jer su se kod nas mijenjale granice poslije popisa stanovništva. Obzirom da imamo mogućnost prigovora,
danas smo ga poslali i nadamo se da će ga uvažiti. Ako nam daju tih 10 bodova onda sigurno dobivamo
te novce za sufinanciranje.
U proteklom periodu izvršena je zamjena dogorjelih žarulja u Općini. Obzirom da rasvjeta svijetli cijele
noći i vremenske prilike su dosta loše, ima puno vlage, žarulje češće dogorijevaju i tu imamo nešto veći
trošak.
Pred kraj godine dogovorili smo s Čakomom da će cijena odvoza otpada ostati ista do kraja ožujka i da
ćemo do tada odlučiti što ćemo dalje, no sada smo pomakli taj rok do 1.5., obzirom na razgovore u
Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. U utorak, 22.3. u Domu kulture Mala Subotica Čakom će održat
tribinu na kojoj će građani moći dobiti nove informacije o odvozu i zbrinjavanju otpada. Moje mišljenje
oko smeđih kanti je da bi bilo dobro da se zadrže, ali situacija je takva da bi u slučaju povećanja cijene
sva kućanstva plaćala veću cijenu, a usluge odvoza bio otpada koristio bi vrlo mali broj kućanstava i vrlo
teško će se na takav način dalje zadržati ta usluga. Zbog svega toga, a i zbog razmišljanja u Ministarstvu
zaštite okoliša i prirode da će se određene stvari mijenjati, još uvijek ne znamo što ćemo napraviti s tim
povećanjem cijene odvoza.
Vezano za pitanje o postavljanju bankomata u Palovcu, koje je na prošloj sjednici postavio vijećnik Miran
Pintarić, bio sam na razgovoru u Privrednoj banci i rekli su da će ispitati situaciju, ali čini im se da nema
ekonomske podloge za to.
Uz materijale za sjednicu dobili ste i Izvješće Međimurskih voda o količini otpadnih voda dopremljenih s
područja naše općine na Pročistač u Čakovcu, zatim Zapisnik o stručnom nadzoru nad arhivskim i
registraturnim gradivom Općine, Zapisnik o inspekcijskom nadzoru inspektorice za zaštitu i spašavanje i
Podnesak Trgovačkom sudu u Bjelovaru vezano za spor s Općinom Orehovica kojim dajemo primjedbe na
vještački nalaz koji je izradila sudska vještakinja i pokazala potpuno nepoznavanje cijele situacije.
Također tražimo da na sljedeće ročište, kao svjedokinja, dođe predsjednica arbitražnog vijeća koje je
donijelo odluku vezano za taj spor, jer želimo da istu pojasni obzirom da je dosta nerazumna.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:




Vijećnik Valentin Šipuš: Opet pitam kao i na prošloj sjednici od koje je prošlo dva i pol
mjeseca, je li što poduzeto vezano za pružni prijelaz u Ulici Braće Radića u Maloj Subotici. Jedino
što je novo od prošli put je to da se raspao najlon kojim su znakovi bili prekriveni. To stvarno više
nije normalno, kao da se netko igra s ljudskim životima, sva sreća da željeznički promet nije gust
kao nekad. Nadam se da će odgovorni nešto napraviti u što kraćem vremenu i da se do tada neće
ništa loše dogoditi. Također, želim reći, vezano na apel vijećnika Vladimira Mihalica na prošloj
sjednici, kod mosta u Ulici Braće Radića u Maloj Subotici nema nikakvog smeća, niti ga je bilo
zadnjih godinu dana. Načelnik Vladimir Domjanić: Vezano za pružni prijelaz, nismo samo mi
urgirali, već i ŽUC i policija. Problem je što je tamo došlo do smjene vlasti, ne može se naći nitko
odgovoran, svi znaju za taj problem, ali dalje ništa od toga, ništa konkretno. Tehnički pregled još
nije napravljen i nažalost, preostaje nam čekati i nadati se da se ništa loše neće dogoditi.
Vijećnik Miran Pintarić: Proučio sam Izvješće Međimurskih voda o količini otpadnih voda
dopremljenih na pročistač u Čakovcu i neke stvari su mi čudne, gotovo ima samo dovoz iz Male
Subotice, i to je dovoz od pravnih osoba i uopće nema dovoza od fizičkih osoba u cijeloj Općini,
što jako bode u oči. Odnosi li se taj dovoz od pravnih osoba u Maloj Subotici samo na Općinu ili
ne? Ima li Općina odnosno komunalni redar kakvu kontrolu nad odvozom od fizičkih osoba, jer
priča se da se odvozi od fizičkih osoba, malo tu, malo tamo. Može li se to kako prekontrolirati?
Drugo pitanje, zna li se možda podatak o broju zaposlenih u Haixu, a da su iz naše općine i može
li se tražiti od Haixa da prilikom zapošljavanja daju prioritet ljudima iz naše općine, radi ustupaka
koje im je Općina dala? Načelnik Vladimir Domjanić: Što se tiče Izvješća o dovozu otpadnih
voda, svakodnevno vodimo borbu s koncesionarom i s onima koji ilegalno obavljaju usluge
odvoza. Zabrinjava podatak u Izvješću da uopće nema dovoza od fizičkih osoba, a znamo da se
odvozi od fizičkih osoba i da jedan dio tih otpadnih voda završi i na polju. U više navrata uhvatili
smo koncesionara na djelu i bio je kažnjen za to. Dovoz od pravnih osoba iz Izvješća odnosi se na
Općinu, Haix i druge pravne osobe. Što se tiče zaposlenika u Haixu, prema mojim informacijama
zaposleno ih je 53-oje iz naše općine. Općina nije Haixu dala nikakve ustupke, oni su sve uredno
platili. Jako su zahvalni jer je Općina sve što je bilo u njenoj obvezi odradila u najkraćem roku i
najkvalitetnije što se moglo, a i dala je podršku prilikom ishođenja građevinske dozvole. Mi
nemamo druge mogućnosti osim reći lijepu riječ za nekog tko je poslao molbu za posao. Radi se
o privatnom poduzetništvu i stranom investitoru koji traži najkvalitetniju radnu snagu. Mislim da
je od svih stranih tvrtki u našem okruženju tvrtka Haix obuća d.o.o. najkvalitetnija, najviše vodi
računa o radnicima i plaće su relativno solidne u odnosu na branšu u kojoj djeluje.
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Vijećnik Josip Horvat: Obzirom na izneseno od vijećnika Mirana Pintarića, mislim da je veći
ekološki problem ogromna količina mulja dovezena na oranicu kod nadvožnjaka u Benkovcu,
zdesna od voćnjaka. Predlažem da donesemo odluku o zabrani dovoza mulja na području naše
općine. Također, predlažem da se prilikom rekonstrukcije državne ceste, uz nju, sa svake strane
naprave putevi za traktore, kao što su Slovenci napravili uz cestu prema Murskoj Soboti. Tada
traktori ne moraju ići na glavnu cestu. Ne znam, možda je tako nešto u planu, ako nije, bilo bi
dobro da se taj problem riješi na taj način. Zatim, što se tiče problema „benkoske vuličke“ mislim
da problema nema. Obzirom da me Načelnik uključio u rješavanje te problematike, bio sam kod
gospodina Lajtmana i on je rekao da ga treba pozvati na dogovor, da je spreman dati pola metra,
a zauzvrat bi mu Općina napravila ogradu. Druga lokacija, od „križnog dreva“ do „grunta“
gospođe Gregorinčić je općinska i ucrtana te tu ne treba ništa poduzimati. Treća lokacija kog
gospodina Treske, također nije sporna, jer je on sam to potvrdio, pa prema tome nema nikakve
zapreke da se taj problem riješi. Općina novce ima, rješenje imamo, samo treba krenuti. I pitanje
za Načelnika-obzirom da kruže razne priče, je li plaćeno i po kojoj cijeni, zemljište kod groblja
Benkovec-Jurčevec? Načelnik Vladimir Domjanić: Što se tiče mulja, taj mulj dovozi naš
koncesionar Gospodarstvo Juras. Čim smo to doznali digli smo buru, pozvali koncesionara na
razgovor i rekli mu da više ne dovozi mulj te komunalni redar mu je zaračunao novčanu kaznu.
Inače, nema nikakve zakonske zapreke za taj mulj, odnosno, sva ispitivanja pokazala su da taj
mulj nije otrovan ni kancerogen, jedino se ne preporuča za sadnju gomoljastih poljoprivrednih
proizvoda odnosno onih koji se sada u zemlju. Međimurske vode imaju sve potrebne certifikate za
taj mulj, no, ako bi to bilo tako dobro onda oni ne bi plaćali da se mulj odvozi, već bi ga prodavali
i mislim da je potpuno jasno o čemu se tu radi. O ovom slučaju više može reći komunalni redar.
Komunalni redar Mladen Braniša: Koncesionar je bio praćen, utvrđeno je da dovozi mulj na
dva mjesta u Općini, jedno je naveo vijećnik Horvat, a drugo je u Palovcu, pozadi kod
podvožnjaka, također na privatnu njivu. Kontaktirao sam vlasnike njiva jesu li to dozvolili, ništa
nisu znali i bili su zaprepašteni. Koncesionar je dobio nalog da zbrine mulj u najkraćem roku.
Vidjet ćemo što dalje možemo učiniti, kad zakonski rok prođe. Kontaktirao sam i poljoprivrednu
inspektoricu, koje je rekla da se ne miješamo i da je sve u skladu. Načelnik Vladimir
Domjanić: Vezano za rješavanje „benkoske vuličke“, u nekoliko navrata naveo sam kakvi su se
problemi javili kad sam krenuo u rješavanje toga, i onda sam odustao, ali sam isto tako rekao da
ćemo ove godine pokušati to riješiti i iza toga stojim. Zemljište kod groblja Benkovec-Jurčevec
još nije plaćeno, jer nisu sređeni imovinsko-pravni odnosi, a dogovorena je cijena od 2 eura/čhv.
Vijećnik Ivan Marčec: Prenosim pritužbe mještana na Čakom, pošalju uplatnice tri mjeseca
unatrag i ljudi se pogube u praćenju plaćanja, ogorčeni su radi toga i to bi trebalo promijeniti.
Također, na računu je navedena stavka Otklanjanje otpada kojeg je nepoznata osoba odbacila u
okoliš, u iznosu od jedne kune, pa se pitam kada oni to pokupe nekakav otpad iz naših šuma ili
drugih lokacija, a još nam žele dići cijenu, to je malo bezobrazno. Imam pitanje za komunalnog
redara- Je li pogledao otpad od pekare u Palovcu i je li došla inspekcija? To je ruglo koje se ne
može dalje trpjeti, a i leglo glodavaca. Pitanje je kako ta pekara uopće ima dozvolu za rad,
obzirom kako izgleda unutrašnjost. Ako se tamo neće ništa promijeniti, pozvat ću televiziju, pa će
se onda možda nešto poduzeti, to tako dalje ne može. Načelnik Vladimir Domjanić: Što se tiče
Čakoma, obzirom da i mi dobivamo pritužbe na navedeno, u Čakomu su rekli da su imali
problema s informatičkom kućom koja im je radila program za uplatnice i račune i ti problemi su
se nastavili. Znam da to nije u redu i da to ne bi smjelo tako biti. Mi stalno vršimo pritisak na njih
da to isprave i da to tako više ne rade. Kod problema otpada od pekare u Palovcu, komunalni
redar je odradio sve kako treba. Prije dva tjedna prijavio je slučaj sanitarnoj inspekciji, koja je
došla pogledati stanje na terenu, pozvala je vlasnika na razgovor, pa je pozvala mene na
razgovor i pojasnila mi da je vlasnik u teškoj financijskoj situaciji, tvrtka je u stečaju, banka je
sjela na nekretnine i ona je s njim dogovorila da u roku tjedan dana makne taj otpad, što je
vlasnik obećao i učiniti. Očito to nije izvršio i ja ću sutra nazvati inspektoricu da vidim što će dalje
poduzeti.
Vijećnica Jadranka Sermek: Pitam Načelnika ima li kakvu informaciju o investiciji na groblju
Podbrest, gdje se gradi staza i ograda. Možda je Općina Orehovica obavijestila našu općinu o toj
investiciji, kolika je njena vrijednost, tko se složio s projektom, obzirom da ja kao članica Uprave
toga groblja i kao predsjednica mjesnog odbora Sveti Križ nemam nikakvu informaciju o tome,
niti me je itko kontaktirao. Obzirom na suvlasničke odnose koje tamo imamo, jer dijelimo
zajedničko groblje, smatram da je red da nas je netko nešto i pitao. Načelnik Vladimir
Domjanić: Stvarno je čudno da predsjednica mjesnog odbora Sveti Križ i članica tamošnje
Uprave groblja nema nikakvu informaciju o tome, ali ni ja nisam znao da se tamo nešto gradi.
Nedugo sam razgovarao s načelnikom Bukalom i on je spomenuo nekakvu gradnju na groblju, ali
ja sam automatski mislio da se radi o groblju u Orehovici, sad vidim da se radi o groblju u
Podbrestu. Nismo primili nikakav zahtjev za suglasnost ili nešto slično, tako da nemamo nikakve
informacije o toj investiciji.
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Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 9
vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Vesna Halić, Mladen Križaić, Vladimir Mihalic, Ivana
Mikac-Dodlek i Josip Šegović ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Otvara 25.sjednicu Općinskog vijeća te
predlaže izmjene predloženog dnevnog reda u materijalima za sjednicu na način da se izuzme točka 19.
Prijedlog Izmjena i dopuna Smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mala
Subotica za 2016.godinu, i točka 20. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena i dopuna Analize sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Mala Subotica za 2015.godinu, a prijašnje točke 21. i 22.
postanu točke 19. i 20. Obrazloženje za takve izmjene dnevnog reda daje pročelnik Franjo Janković:
Mi smo materijale već napravili, a u međuvremenu je bio inspekcijski nadzor inspektorice za zaštitu i
spašavanje. Pripremili smo i napravili male izmjene, ali, obzirom na novi Zakon o civilnoj zaštiti, potrebno
je napraviti temeljite izmjene, koje se sad već rade i bilo bi bespredmetno sad donositi te dvije odluke
predviđene pod točkama 19. i 20. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na prihvaćanje
takav, izmijenjeni DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2015.godinu
Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan 31.12.2015.
Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2015. godine
Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda iz 2015.godine
Prijedlog Odluke o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Potočnica“
Mala Subotica za 2015.godinu
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Mala Subotica
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u Općini
Mala Subotica za 2015.godinu
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa javnih potreba sportskim društvima
Općine Mala Subotica za 2015.godinu
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine
Mala Subotica za 2015.godinu
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2015.godinu
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa
održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2015.godinu
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih
pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2015. godini
Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka II. Sporazuma o osnivanju JVP-Čakovec istupanjem
grada Preloga iz Sporazuma
Prijedlog Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima
od požara
Prijedlog Odluke o ažuriranju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Mala
Subotica
Prijedlog Odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za Općinu Mala Subotica
Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2015.godinu
Zaključak o potvrđivanju Planova rada DVD-a za 2016.godinu

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 24.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Vijećnica Jadranka Sermek ukazuje da u posljednjoj rečenici kod točke 7. u Zapisniku treba umjesto riječi
„akcija“ pisati riječ „vježba“. Uz navedenu primjedbu, Zapisnik s 24.sjednice Općinskog vijeća Općine
Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za
2015.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Obzirom da smo imali rebalans Proračuna pred sam kraj godine nema
velikih odstupanja. Prihodi su ostvareni u iznosu od 8.560.491,10 kuna, a bili su planirani u iznosu od
8.711.816,11 kuna, s tim da tu nije uključen iznos od 100.000 kuna što je Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova EU, za nerazvrstanu cestu u Strelcu-Držimurcu platilo direktno izvođaču. Obavijest je
došla kasnije, pa će to biti proknjiženo ove godine. Vidimo da imamo višak prihoda o iznosu od
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2.429.395,86 kuna, što su novci koji su bili predviđeni za mjeru 7.4. i za sufinanciranje projekta javne
rasvjete. Te investicije nisu išle prošle godine, novci su ostali i nadamo se da ćemo ih ove godine utrošiti.
Prihodi su uglavnom onako kako smo predvidjeli, nema nikakvih posebnih razlika, izvršenja su par posto
više, niže. Prijenos viška iz 2014.godine iznosi 318.700,88 kuna, tako da su prošlogodišnji izvorni prihodi
iznosili 8.241.790,22 kuna, a planirani su bili u iznosu od 8.393.115,23 kuna. Što se tiče rashoda,
uglavnom su ispod planiranih. Vodili smo računa o svakoj kuni. Dodat ću, vezano na temu koja je ovih
dana aktualna, o troškovima osobnog automobila načelnika-volontera, nisam si naplatio niti jednu kunu
za osobni automobil, iako sam dosta odlazio u Zagreb i drugdje. Prihodi i rashodi su u planiranim
omjerima. Čuli ste koliko toga se priprema za ovu godinu, nadam se da ćemo biti popraćeni novcima iz
ministarstava i fondova, iako imamo i svojih investicija koje ćemo financirati direktno iz Proračuna. Ako
uzmemo novce koju su ostali iz prošle godine i dodamo iznos direktne pomoći iz državnog proračuna,
imamo na raspolaganju blizu 5 mil.kuna za investicije i trebat ćemo dobro zasukati rukave da ih
utrošimo. Predlažem da se prihvati ovo izvršenje Proračuna za prošlu godinu. Vijećnik Miran Pintarić:
Što je s donacijom Grada Čakovca za nadstrešnicu na groblju Mala Subotica-Štefanec? Vidim da je
sufinanciranje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća gotovo 100% realizirano, kako je to prošlo? Na
što se odnosi iznos kod stavke Energetsko certificiranje javnih objekata u vlasništvu Općine i je li za to
bio raspisan neki natječaj? Gdje je zapela izrada panoa dobrodošlice? Vidim da je za stipendije planirano
više nego što je utrošeno, pa predlažem da se za dalje povećaju stipendije, jer znanost i obrazovanje su
bitni. Načelnik Vladimir Domjanić: Odgovorit ću redom. Donacija Grada Čakovca nije ostvarena. Bilo
je dogovoreno s Gradom da će to riješiti, a pred kraj godine rekli su da nemaju novaca. Sada su zatražili
da im dostavimo papire, pa se nadam da to vodi k realizaciji. Sufinanciranje energetske učinkovitosti
obiteljskih kuća je dobro prošlo, sve je plaćeno, sve riješeno, nadam se na zadovoljstvo svih. Iznos kod
stavke Energetsko certificiranje javnih objekata u vlasništvu Općine odnosi se na pripremu projekata,
odnosno troškove postupka. Na tu temu, nedavno sam bio na sastanku u Domu zdravlja, vezano za ovu
našu zgradu u kojoj se nalaze obiteljski liječnici i zubar. Inicijativa Doma zdravlja je da Općina dalje
iznajmljuje te prostore direktno korisnicima koji već sad koriste taj prostor. Do sada je činio Dom
zdravlja. Obzirom da je objekt u jako lošem stanju, trebat će napraviti projekt rekonstrukcije i obaviti
energetsko certificiranje objekta, a zatim kandidirati Fondu zaštite okoliša za energetsku učinkovitost.
Vjerojatno će trebati izvršiti prekrivanje i zamjenu stolarije, uglavnom dosta veliki zahvat. Nažalost, sve
te godine Dom zdravlja nije ništa ulagao, a objekt je naš. Mi smo već obavili pripremu da se taj objekt
gruntovno prenese na nas. Narednih dana uslijediti će razgovor s pravnom službom Doma zdravlja oko
daljnjih koraka. Za panoe dobrodošlice imali smo gotovo rješenje, no, nismo bili zadovoljni s njim pa smo
odustali od toga, ali bit će. Što se tiče stipendija, nekoliko studenata je zamrznulo status na godinu dana
jer nisu stekli uvjete i u fazi mirovanja su. Iduće godine oni će opet aktivirati status i njima će se dalje
isplaćivati stipendije, pa je tu određeni neiskorišteni iznos. Inače, razmišljamo da bi za sljedeću
akademsku godinu išli u izmjenu kriterija za stipendiranje, gdje bi se malo povećao iznos za
sufinanciranje stipendija. Vijećnik Miran Pintarić: Vidim da ste ovaj put dobro planirali i dobro izvršili
Proračun i, iako sam vijećnik iz oporbe, nemam primjedbi i prihvatit ću ovo izvršenje Proračuna.
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2015.godinu
jednoglasno je prihvaćen.

Ad.3.Prijedlog Odluke o stanju obveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2015.godine
Načelnik Vladimir Domjanić: Kad pogledamo naše obveze vidimo da ih nema i možemo reći da smo
uzorni i imamo čistu situaciju, osim, naravno, spora s Općinom Orehovica, koji ne znamo kako će završiti.
Potraživanja Hrvatskih voda nije naš dug, već dug fizičkih i pravnih osoba za slivnu vodnu naknadu, za
što mi vodimo postupak naplate. Kod potraživanja Općine, veliki nenaplaćen iznos je za porez na tvrtku i
naziv i za porez na potrošnju, čiju naplatu vrši Porezna uprava. To je iznos koji se nakupio u proteklih 20
godina, tu su pripisane i kamate. Što se tiče poreza na potrošnju, zadnjih godina se uredno naplaćuje. U
stavci Zakup poljoprivrednog zemljišta prikazana su ukupna potraživanja za narednih 15 godina. Proces
legalizacije još traje, pa ima još potraživanja za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade.
Kod grobne naknade nalaze se potraživanja od početka naplaćivanja. Sad svake godine naplatimo više
nego izdamo zaduženja, jer naplaćujemo i stara potraživanja. Potraživanja za komunalnu naknadu
fizičkih osoba iznose 299.862,49 kuna. Radi usporedbe, dajem podatak da je isto potraživanje na dan
31.12.2012.godine iznosilo 663.000 kuna, a u ove tri godine naplaćena su stara potraživanja u iznosu od
360.000 kuna. Mislim da smo tu napravili jedan iskorak i puno naplatili, a svjesni smo i da jedan dio
nećemo moći naplatiti. Potraživanja za komunalni doprinos odnose se na proces legalizacije, koji je u
tijeku. Kod komunalne naknade za pravne osobe nismo toliko uspješni, radi se o starim potraživanjima i
trebati ćemo jednom napraviti otpis onoga što više nema osnove za naplatu. Prema iznosu za novčane
kazne možete vidjeti koliko je komunalni redar efikasan. Mislim da malo koja općina kažnjava svoje
građane kao mi, ali, nažalost, postupak provodi Fina i mi smo tu nemoćni jer je dosta velik iznos
nenaplaćen. Potraživanja od prodaje građevinskog zemljišta odnose se na gradilišta u Piškorovcu.
Potraživanja od prodaje poljoprivrednog zemljišta odnose se na državno zemljište, kod čega mi
dobivamo dio u ratama. Stanje žiro-računa na dan 31.12.2015.godine iznosio je 532.051,71 kuna, a
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iznos od 2 mil.kuna oročili smo do 1.4. ove godine, a mislim da ćemo moći to malo produžiti. Nažalost,
kamate su vrlo male. Vijećnik Miran Pintarić: Koliko je prema vašoj procjeni potraživanja nenaplativo?
Načelnik Vladimir Domjanić: Što se tiče komunalne naknade, mali dio je nenaplativ. Kod poreza na
tvrtku i poreza na potrošnju nenaplativo je negdje oko 80%. Tako da od ukupnih potraživanja Općine
nenaplativo je cca 700.000 kuna. Vijećnik Miran Pintarić: Ako izuzmemo 1,5 mil.kuna što će doći za
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta kroz 15 godina, to je negdje polovica preostalog iznosa.
Predlaže da se onima kojima će se otpisati dug uskrati izdavanje određenih potvrda, odobrenja ili sl.
Načelnik Vladimir Domjanić: Zakonski je taj dug nenaplativ i zato će biti otpisan, pa nije moguće to
provoditi.
Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja
31.12.2015.godine jednoglasno je prihvaćen.

Općine
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Subotica

na
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Ad.4. Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2015.godine
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je proračunski višak na dan 31.12.2015.godine iznosio
2.429.395,86 kuna, a odnosi se na porez na dohodak u iznosu od 929.395,86 kuna i na tekuće pomoći iz
državnog proračuna u iznosu od 1.500.000 kuna. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2015.godine jednoglasno je prihvaćen.
Ad.5.Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda iz 2015.godine
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se ovom odlukom višak prihoda iz 2015.godine u iznosu od
2.429.395,86 kuna prenosi i raspoređuje u Plan Proračuna za 2016.godinu. Nitko se ne javlja za
raspravu.
Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda iz 2015.godine jednoglasno je prihvaćen.
Ad.6. Prijedlog Odluke o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Mala Subotica za 2015.godinu
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja Mariju Molnar, ravnateljicu Vrtića i prepušta
joj riječ. Ravnateljica Marija Molnar pozdravlja sve nazočne i iznosi: Izvršenje financijskog plana
Vrtića za 2015.gdoinu razmatralo je i prihvatilo Upravno vijeće Vrtića na svojoj 24.sjednici održanoj
29.2.2016.godine. Vrtić je poslovao pozitivno, kao i inače. Od 1.9.2015.godine nas je više zaposlenih
zbog nove odgojno-obrazovne skupine, pa su rashodi za plaće nešto veći. Također, imali smo i dodatne
rashode za opremanje prostorije za dodatnu skupinu, zatim, trebalo je promijeniti aparate za gašenje, pa
smo imali vrtićki rođendan i jedna odgojiteljica je išla u mirovinu. Vijećnik Miran Pintarić: Jesu li u
stavci proračuna Rashodi za zaposlene uključeni i rashodi za zaposlene u Vrtiću, odnosno, vode li se
zaposlenici Vrtića kao zaposlenici Općine? Načelnik Vladimir Domjanić: Ne vode se kao zaposlenici
Općine. Naime, Općina sufinancira 600 kuna po djetetu i to isplaćuje Vrtiću. Vrtiću roditelji plaćaju drugih
600 kuna po djetetu i iz toga Vrtić isplaćuje plaće. Iznos za plaće Vrtića je onaj naveden u Izvršenju
vrtićkog proračuna. Od ove godine, po novom, u općinski proračun za 2016.godinu uključen je i vrtićki
proračun. Vijećnik Valentin Šipuš: Pohvaljujem rukovodstvo i zaposlenike Vrtića za dobar rad i
smatram da svi moramo biti ponosni što imamo takav Vrtić, čestitke od mene.
Predsjednica
Općinskog vijeća Danica Glad: Također pohvaljujem rad Vrtića koji već duži niz godina, od kad je
ponovno došao pod okrilje Općine, dobro radi i uredno posluje i nadamo se da su roditelji zadovoljni.
Vijećnica Jadranka Sermek: Pohvaljujem Vrtić jer se uključuje u sve društvene aktivnosti koje Općina
organizira i uvijek su prvi. Ravnateljica Marija Molnar: Zahvaljujem se na pohvalama i prenijet ću ih
ostalim zaposlenicima. Nadam se da su i roditelji zadovoljni. Uvjeti za rad ove pedagoške godine puno su
bolji i puno se kvalitetnije može raditi s jednom skupinom predškolaca od 25-ero djece i s jednom od 18ero djece. Nedugo je bila sanitarna inspekcija i ocijenjeni smo s odličnim. Mi se zaista trudimo, ali možda
bi trebalo razmišljati o našim plaćama. Malo sam se raspitala u okolnim vrtićima, naše plaće su među
najnižima. Načelnik Vladimir Domjanić: Znam da vaš posao nije lagan i dobro ga obavljate. Iako,
uvijek se može bolje. Držimo se ekonomske situacije u kojoj se nalazimo, a i nije da su vaše plaće baš
tako male. Planiramo vam poboljšati uvjete rada, projekti su gotovi, ako ne ove, sljedeće godine sigurno
krećemo s radovima. Znam da drugi vrtići nemaju veću cijenu i ne vidim baš prostora da bi mogli više
izdvajati nego izdvajamo. Napravite usporedbu s ostalim vrtićima, pa ćemo vidjeti.
Prijedlog Odluke o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Mala Subotica za 2015.godinu jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.7. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Načelnik Vladimir Domjanić: Pred kraj godine donijeli smo odluku za dodatno radno mjesto. No, Vlada
je promijenila iznos minimalne plaće, a obzirom da je naš komunalni radnik imao minimalnu plaću, mora
se mijenjati koeficijent, tako da se tu ništa bitno ne mijenja. Nismo išli u promjenu osnovice, već je
promijenjen koeficijent, prije je bio 1, a sada je 1,10. Vijećnik Miran Pintarić: Osnovica je određena
kolektivnim ugovorom ili kako drugačije? Načelnik Vladimir Domjanić: Pravilnikom o unutarnjem redu.
Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika jednoglasno je
prihvaćen.
Ad.8. Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković: Dobili smo nalaz Državne revizije koja je u našoj i drugim općinama vršila
kontrolu vezano na uspostavu Registra imovine. Manje-više sve općine idu redoslijedom da najprije
Općinsko vijeće donese Odluku o uspostavi Registra imovine kojom se propisuje način uspostave,
sadržaj, oblik i način vođenja Registra. Po stupanju na snagu ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel
započet će izradu Registra, koji treba biti ustrojen najkasnije do 31.12.2016.godine. Sve promjene u
stjecanju, otuđenju i raspolaganju nekretninama kao i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima
tijekom kalendarske godine, Jedinstveni upravni odjel dužan je ažurirati najkasnije do 31.12. tekuće
godine. Kako bi podaci bili javno dostupni, Registar će biti objavljen na općinskim stranicama. Prilog
Odluci su dvije tablice iz kojih se vidi što će se upisivati u Registar. To je popis poslovnih udjela i popis
nekretnina, znači cjelokupna imovina. Vijećnik Miran Pintarić: Pretpostavljam da ćete to raditi u exel
tablici? Pročelnik Franjo Janković: Ne znamo još, ali trebalo bi izgledati nešto poput tih oglednih
tablica. Vijećnik Miran Pintarić: Nudim se da Vam napravim aplikaciju za to, a vi ćete si onda složiti
tablicu i unijeti podatke. Pročelnik Franjo Janković: Dapače, može. Načelnik Vladimir Domjanić:
Prihvaćamo i zahvaljujemo se na ponudi.
Prijedlog Odluke o uspostavi Registra imovine Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
u Općini Mala Subotica za 2015.godinu
Pročelnik Franjo Janković: Ovo Izvješće sadrži podatke o sakupljaču otpada, o Planu gospodarenja
otpadom, o postotku kućanstava obuhvaćenim organiziranim odvozom komunalnog otpada, o količini
sakupljenog otpada, o načinu i provedbi sakupljanja otpada te o problematici odvoza u romskom naselju
Piškorovec. Od 1.siječnja prošle godine sakupljač otpada u našoj općini je GKP Čakom d.o.o., a do tada je
bila tvrtka Murs-ekom d.o.o. Prošle godine, u odnosu na 2014.godinu, za 16% povećan je broj zaduženih
kućanstava, ukupno je odvezeno 15% više ambalažnog otpada, a 40% manje glomaznog otpada,
sveukupno je odvezeno 4% više svih vrsta otpada. Vezano na romsko naselje Piškorovec, 111
kućanstava je zadužilo kante, gotovo sva kućanstva i taj otpad se odvozi, ali nažalost, ne plaća se.
Predlažem da se ovo Izvješće, kao takvo, prihvati. Vijećnik Miran Pintarić: Od ukupnog broja
kućanstava zaduženo je 82% ? Načelnik Vladimir Domjanić: Da, jer imamo puno praznih kućanstava
koja su uključena u ukupan broj i kad se ona izuzmu imamo zadovoljavajući podatak.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom u Općini
Mala Subotica za 2015.godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad.10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa javnih potreba sportskim
društvima Općine Mala Subotica za 2015.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Za javne potrebe sportskih društava za 2015.godinu planirano je ukupno
101.000 kuna, a utrošeno je ukupno 100.000. Ima malih odstupanja planiranog od izvršenog, no, ništa
značajno. Vijećnik Miran Pintarić: Svi su dobili obećano? Načelnik Vladimir Domjanić: Manje-više,
da. Iz pričuve smo pomogli da zaživi novoosnovana Nogometna škola, jedinstvena na nivou Općine, u
koju spadaju pioniri, kadeti i juniori s područja cijele Općine. To je jedna zdrava aktivnost koju svakako
želimo podržati i ove godine će za njih biti izdvojeno još više novaca, kako bi potakli što više djece u
uključivanje u nogometnu školu gdje će se s njima kvalitetno raditi, i na edukativnom i na sportskom
planu.
Izvješće izvršenja Programa javnih potreba sportskim društvima Općine Mala Subotica za
2015.godinu jednoglasno je prihvaćeno.
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Ad.11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa javnih potreba u kulturi
Općine Mala Subotica za 2015.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Za javne potrebe u kulturi za 2015.godinu planirano je ukupno 55.000
kuna, a izvršeno ukupno 57.100 kuna. Sredstva su dodijeljena kako je prikazano u tabeli u materijalima.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Izvješće izvršenja Programa javnih potreba u kulturi Općine Mala Subotica za 2015.godinu
jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općini Mala Subotica u 2015.godini
Pročelnik Franjo Janković: Ovu Izvješće potrebno je usvojiti do kraja ožujka sukladno Zakonu o
komunalnom gospodarstvu. Pred kraj prošle godine ovaj Program uskladili smo s II. rebalansom
proračuna, tako da nema nekih bitnih odstupanja od plana, osim u investicijama koje su prije pojašnjene.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Izvješće izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za Općini Mala
Subotica za 2015.godinu jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2015.godini
Pročelnik Franjo Janković: Ovdje se radi o održavanju komunalne infrastrukture koja se financira iz
komunalne naknade. Ovaj program također je krajem prošle godine usklađen s II. rebalansom
proračuna, tako da nema nekih bitnih odstupanja. Kod održavanja javnih površina i groblja koje obavljaju
komunalni radnik i javni radovi, troškovi za benzin, popravak strojeva i za plaće dijele se u omjeru 40:60.
Vijećnik Ivan Marčec: Kako to da je tako velika razlika u planiranom i utrošenom kod troškova benzina
i troškova popravka strojeva? Načelnik Vladimir Domjanić: U izvršenju Proračuna za troškove benzina
planirano je 30.000 kuna, a utrošeno je 27.684,64 kuna, tako da pretpostavljam da je ovdje došlo do
pogreške u raspodjeli tih troškova na komunalne radnike. To ćemo provjeriti i napisati ispravno. Vijećnik
Miran Pintarić: Je li u troškovima za plaće za komunalne radnike uključen i iznos koji Država
sufinancira? Predlažem da Općina kupi kosilicu nekoj udruzi, klubu, vatrogascima i neka oni kose javne
površine. Načelnik Vladimir Domjanić: U navedenim troškovima nije uključeno sufinanciranje Države.
Što se tiče prijedloga, mislim da to ne bi išlo. Sve dok će ići javni radovi, koristit ćemo ih, a ako
eventualno prestanu, onda ćemo vidjeti kako dalje.
Izvješće izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u
2015.godini, uz potrebne ispravke raspravljenih stavki Izvješća, jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje
novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2015.godini
Načelnik Vladimir Domjanić: Temeljem Odluke o sredstvima o ostvarivanju novčanih pomoći i
socijalnih usluga građana i kućanstava u 2015.godini planirana su sredstva u iznosu od 958.824,00 kuna,
a izvršena u iznosu od 1.127.963,97 kuna. Vijećnik Miran Pintarić: Ponovno apeliram na povećanje
stipendija. Načelnik Vladimir Domjanić: Na jesen će Povjerenstvo pripremiti prijedlog izmjena
Pravilnika, koji će se razmotriti i od sljedeće akademske godine izmijenjen primijeniti.
Izvješće izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga
građana i kućanstava u 2015.godini jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka II. Sporazuma o osnivanju JVP-Čakovec
istupanjem Grada Preloga iz Sporazuma
Načelnik Vladimir Domjanić: Obzirom da je došlo do istupanja Grada Preloga iz Javne vatrogasne
postrojbe Čakovec, njihov postotak udjela raspodijeljen je na gradove i općine koje su bile zainteresirane.
Mi nemamo potrebe ni razloga povećavati naš udio u JVP Čakovec jer to nosi i određene obveze.
Predlažem da prihvatimo ovaj prijedlog II.Dodatka Sporazuma kojim mi nećemo sudjelovati u raspodjeli
udjela Grada Preloga.
Slijedi rasprava vijećnika i predlagača o načinu izračunavanja udjela gradova i općina u JVP Čakovec
nakon istupanja Grada Preloga. Načelnik Vladimir Domjanić: Potpuno je nejasno i zbunjujuće kako su
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računali nove postotke. Vijećnik Miran Pintarić: Obzirom da naša Općina nije preuzela ništa od Grada
Preloga, mislim da bi morala ostati na istom postotku, a postotak onih koji su preuzeli udio Grada trebao
bi se povećati. Vijećnik Josip Horvat: Slažem se s vijećnikom Pintarićem. Vijećnica Jadranka
Sermek: To se ne računa tako, gleda se ukupni postotak koji se dijeli. Predsjednica Općinskog vijeća
Danica Glad: Obzirom da je potpuno nejasno kako je napravljena raspodjela udjela Grada Preloga i
trebat će to provjeriti odnosno pogledati osnovni Sporazum, dajem na glasovanje II.Dodatak Sporazuma
o osnivanju JVP Čakovec, uz napomenu da će se ispitati navedeni postoci novih udjela, da budu kako
trebaju biti.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Dodatka II. Sporazuma o osnivanju JVP-Čakovec istupanjem
Grada Preloga iz Sporazuma prihvaćen je sa 6 glasova ZA, 2 PROTIV (J.Horvat i M.Pintarić) i 1
SUZDRŽANIM (V.Šipuš).
Ad.16. Prijedlog Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima
od požara
Pročelnik Franjo Janković: Ovom Odlukom određuje se donošenje Plana upoznavanja stanovništva s
opasnostima od požara i Programa upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara, postupcima koje
treba poduzeti kao i način na koji u konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću
od požara. Plan upoznavanja stanovništva s opasnosti od požara Općinsko vijeće će donijeti u roku 5
mjeseci od dana na stupanja na snagu ove Odluke. Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od
požara donijet će se u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu Plana upoznavanja stanovništva s
opasnostima od požara. Stanovništvo Općine upoznat će se s neposrednom opasnošću od požara
vatrogasnom sirenom koju će uključiti DVD Mala Subotica, DVD Palovec i DVD Držimurec-Strelec, a DVD
Sveti Križ putem dojave-kurira, jer DVD Sveti Križ nema vatrogasnu sirenu. Vijećnik Valentin Šipuš:
Podržavam predloženo, ali želim ukazati na činjenicu da je sve to vremenski jako rastegnuto. Trebat će 5
mjeseci da se donese Plan i vjerojatno će trebati još 5 mjeseci da se stanovništvo upozna s opasnostima.
Postoji svega tri znaka uzbunjivanja, tvrdim da 95% naših građana ne zna što koji znak znači. Na
konkretnoj edukaciji se jako slabo radi, iako je donesen novi Zakon o civilnoj zaštiti, zapravo se samo
mijenja naziv zakona. Mi smo pravi primjer za slabu edukaciju. Imali smo jednu i to je sve, na tome je
ostalo. Apeliram da se u što kraćem roku donese Plan upoznavanja stanovništva s opasnostima od
požara. Pročelnik Franjo Janković: Prihvaćamo apel, u prijedlogu Odluke naveden je krajnji rok, a mi
ćemo pokušati to napraviti i ranije.
Prijedlog Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima
od požara jednoglasno je prihvaćen.
Ad.17. Prijedlog Odluke o ažuriranju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu
Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković: Prema nalogu inspektorice zaštite okoliša, a sukladno Zakonu o zaštiti od
požara, trebamo jednom godišnje ažurirati Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Procjenu
ugroženosti. U našem Planu nije bilo nikakvih izmjena i dopuna. Vijećnik Valentin Šipuš: Zanima me
ima li Općina uvid u to što Haix koristi u svojoj proizvodnji i postoji li kakva opasnost za okolno
stanovništvo, ako se nešto desi. Smatram da bi Općina trebala imati informacije o tome, jer znamo da se
uvijek može nešto desiti, bez obzira kako oni bili dobro opremljeni ili pripremljeni. Dati ću primjer
Čateksa za koji se zna da u procesu proizvodnje koristi amonijak i ako dođe do havarije, zna se da će se
oblak proširiti za određeni broj minuta do određene lokacije i da treba uzbuniti određeno stanovništvo.
Načelnik Vladimir Domjanić: Sukladno Zakonu, Haix mora imati dozvolu za korištenje određenih
materijala, boja, ljepila i sl. i ima redovne kontrole, tako da tu nema nikakvih nejasnoća. Oni ne koriste
otrovna ljepila i imaju minimalne zalihe toga, tako da vjerujem da eventualna havarija ne bi imala lošeg
utjecaja na okolno stanovništvo. Zaštiti od požara pridaju maksimalnu pažnju i imaju svoju vatrogasnu
postrojbu, jer ipak se tu nalazi 95% njihove proizvodnje. Mislim da možemo biti bezbrižni. Vijećnica
Jadranka Sermek: Prema mojim informacijama, Haix još uvijek nije uspio posložiti vatrogasni sustav u
firmi. Već su mijenjali nekoliko ljudi zaduženih za to, tako da tamo to još ne funkcionira. Radi se o velikoj
firmi i to je jako zahtjevan posao. Načelnik Vladimir Domjanić: Informirat ćemo se o svemu
iznesenom, ali vjerujem da nema razloga za brigu.
Prijedlog Odluke o ažuriranju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Mala
Subotica jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.18. Prijedlog Odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih
nesreća za Općinu Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković: Ovom Odlukom zapravo konstatiramo da se u našoj Procjeni ugroženosti
ništa nije mijenjalo. Obzirom da je donesen novi Zakon o civilnoj zaštiti, naša Procjena ugroženosti na
snazi je do 1.8.2017.godine i do tada ćemo morati donijeti Procjenu rizika. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za Općinu Mala
Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.19. Zaključak o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2015.godinu
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Sva četiri DVD-a uredno su podnijela svoja financijska
izvješća za 2015.godinu i ista su vijećnici dobili u materijalima. Vijećnik Miran Pintarić: U Izvješćima
DVD-a zbunjuje me stavka prihoda od Općine, ne poklapa se s općinskim proračunom. Računovotkinja
Ljiljana Cerovečki: U općinskom proračunu odvojeno se iskazuju dotacije, investicije, žetvena
ophodnja, a u financijskim izvješćima DVD-a prikazuje se sve zajedno.
Financijska izvješća DVD-a za 2015.godinu jednoglasno su prihvaćena.
Ad.20. Zaključak o potvrđivanju Planova rada DVD-a za 2016.godinu
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Sva četiri DVD-a uredno su podnijela svoje planove rada
za ovu godinu i ona su dostavljena vijećnicima u materijalima za sjednicu. Vijećnik Josip Horvat:
Obzirom da je nevjerojatno što DVD Sveti Križ nema vatrogasnu sirenu, predlažem da se nabava iste
uključi u Plan DVD Sveti Križ. Vijećnica Jadranka Sermek, ujedno i predsjednica DVD Sveti Križ: Mi se
uopće nećemo buniti ako nam Općina kupi električnu sirenu. Predsjednica Općinskog vijeća Danica
Glad: Mi samo potvrđujemo Planove rada DVD-a, ne donosimo ih. To radi svaki DVD za sebe, pa se
prijedlog ne može prihvatiti.
Planovi rada DVD-a za 2016.godinu prihvaćeni su s 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (J.Horvat).

Sjednica je završena u 21,20 sati.

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

