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ZAPISNIK
s 27.sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 21.lipnja 2016.godine
u 18,30 sati u prostoriji Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Danica Glad, Valentin Šipuš, Biljana Bedić, Vladimir Goričanec, Dejan Horvat, Josip Horvat, Vladimir
Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek, Josip Šegović
IZOČNI VIJEĆNICI:
Vesna Halić, Mladen Križaić, Ivan Marčec, Miran Pintarić
OSTALI NAZOČNI:
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Blaženka Krčmar, tajnica
Velimir Kelkedi, predstavnik 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 ovogodišnjem Proračunu
imamo predviđeno dosta investicija, pa je u ovom periodu fokus na pripremi potrebne dokumentacije
kako bi što prije mogli krenuti s izvođenjem radova, pogotovo na onim investicijama za koje smo
predvidjeli financiranje iz Proračuna. Želja nam je kandidirati one projekte koje smo pripremili za
financiranje iz EU fondova i drugih fondova, ali obzirom na okolnosti u Saboru i Vladi, ne znamo koji će
natječaj biti realiziran. Stalno se obećavalo da će natječaj krenuti, ali to se nije dogodilo.
Projekti za investiciju Dogradnje i adaptacije Dječjeg vrtića Potočnica su gotovi, a riješili smo i
imovinsko-pravni problem, jer se jedan dio Vrtića nalazio na školskoj parceli. Dali smo zahtjev za
izdavanje građevinske dozvole. Sve uvjete smo dobili, čekamo još samo suglasnost DUDI-ja, jer je jedna
međa vezana na državno zemljište. Kad stigne i ta suglasnost, dobit ćemo građevinsku dozvolu. U
narednom periodu raspisat ćemo javnu nabavu, kako bi dobili izvođače radova i kako bi, nadam se u
mjesecu rujnu krenuli radovi na dogradnji, prilikom čega bi Vrtić mogao normalno funkcionirati. Plan je
da bi se radovi na dogradnji i dijelom na adaptaciji Vrtića izvodili tijekom jeseni i proljeća, a radovi na
adaptaciji unutrašnjosti starog dijela Vrtića izvodili bi se u periodu školskih praznika, kada je manje djece
u Vrtiću i kada ćemo ih moći preseliti u Školu. Vrtić bi na jesen sljedeće godine trebao biti spreman za rad
s dodatnim skupinama u novim prostorijama, a hol bi oslobodili od privremene prostorije. Obzirom da
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost još nije raspisao natječaj, krenut ćemo s vlastitim
sredstvima, ali nastojat ćemo, ako bude moguće, u dijelu energetske učinkovitosti kandidirati se prema
Fondu i dio sredstava namaknuti iz tog izvora. Krenuti ćemo vlastitim sredstvima jer smatram da je to
najbitnija investicija važna za budućnost naše djece.
Za investiciju Uređenja središta naselja Mala Subotica imamo spremnu svu potrebnu dokumentaciju koja
čeka raspisivanje natječaja Fonda za ruralni razvoj, Mjera 7.4., gdje to namjeravamo kandidirati.
Nažalost, najave još prošle Vlade bile su da će u mjesecu rujnu biti raspisan taj natječaj. Prošlo je već
šest mjeseci nove Vlade, ali nažalost od natječaja ništa. Za ovu investiciju većinu sredstava planirali smo
iz tog Fonda, jer investicija košta blizu 500.000 eura. U narednom periodu ide preseljenje plinske stanice
na novu lokaciju, kako bi prostor ispred Doma kulture Mala Subotica bio spreman za izvođenje radova na
uređenju trga.
Treća velika investicija koja se nalazi u Proračunu je Rekonstrukcija javne rasvjete. Sva projektna
dokumentacija je spremna.
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Ova investicija vezana je za sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. U
razgovoru s ministrom zaštite okoliša i prirode Dobrovićem bilo je rečeno da će natječaj ići u mjesecu
svibnju. No, vjerojatno zbog cijele situacije u Vladi, to se nije dogodilo i ne znamo kada će natječaj biti
raspisan. Dali smo projekt na recenziju u resorno ministarstvo i rečeno nam je da je projekt u redu i
kvalitetan te da ne bi trebalo biti problema u dobivanju sredstava na tom natječaju. Ovdje se radi o
javnoj rasvjeti u svim naseljima Općine, osim uz državnu cestu D3, gdje s postojećim rasporedom
rasvjetnih stupova ne možemo zadovoljiti potrebne uvjete.
Gotovi su i projekti za investiciju Prometno i hortikulturno uređenje prostora kod župne crkve i Doma
DVD Mala Subotica. Rješavaju se još imovinsko-pravni poslovi zajedno sa ŽUC-om. Svi koji su
zainteresirani mogu izvršiti javni uvid koji traje do 27.lipnja. Nakon javnog uvida, taj dio elaborata bi
trebao biti napravljen. U međuvremenu krenuti ćemo s raspisivanjem javne nabave i, nadam se u drugoj
polovici kolovoza krenuti s izvođenjem radova. Novci za tu investiciju osigurani su u Proračunu.
Projekt Adaptacije Društvenog doma Sveti Križ i projekt Prometno i hortikulturno uređenje prostora kod
župne crkve i Doma DVD Mala Subotica kandidirali smo prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova
EU i dobili smo sufinanciranje projekta Adaptacije Društvenog Doma Sveti Križ u iznosu od 130.000 kuna,
pri čemu se moram zahvaliti ministru Horvatu koji nam je pomogao oko toga. Ta investicija iznosi 330.00
kuna. Raspisali smo pozivnu javnu nabavu. Najpovoljnija je ponuda tvrtke Bratić d.o.o. iz Svetog Križa.
Ovih dana ugovorit ćemo radove i čim bude moguće, krenuti s njima.
Sljedeće dvije investicije odnose se na izgradnju nadstrešnice na groblju Benkovec-Jurčevec i groblju
Držimurec-Strelec. Zajedno s članovima mjesnih odbora prihvaćeni su idejni projekti, a gotovi su i glavni
projekti. Kod projekta za nadstrešnicu Držimurec-Strelec pojavio se problem, jer se ispostavilo da ispred
mrtvačnice gdje treba biti nadstrešnica ide magistralni vod vode, tako da sad moramo dodatno izraditi
projekt izmještanja, jer se radi o plastičnim cijevima koje je opasno ostaviti ispod, a i Međimurske vode
zahtijevaju da se izmjeste. U međuvremenu biti će gotovi troškovnici i prije samog dobivanja građevinske
dozvole ići ćemo u raspisivanje javne nabave da dobijemo izvođače. Investicija na groblju BenkovecJurčevec je malo zahtjevnija jer idemo u prekrivanje postojećeg krovišta i izradu fasade. Za ove obje
investicije novci su osigurani i čim bude moguće krećemo s radovima, kako bi do blagdana Svih svetih te
investicije završili.
Što se tiče stambenog naselja Gornje Trate, znate da smo tamo otvorili 50-ak gradilišta i prošle godine
krenuli s uređenjem, najprije prometnica iskopom i navozom šljunka da bi svi vlasnici imali pristup do
svojih parcela, zatim napravili smo jedan dio elektroenergetskih instalacija za priključke na onom dijelu
gdje je bilo potrebno, odnosno gdje su izgrađene kuće i skoro za sve parcele postavljen je kabel za javnu
rasvjetu. U narednom periodu kreće se s izgradnjom druge trafostanice i preostalog dijela instalacija za
priključke po parcelama. Dogovoreno je da će ove godine ići i izgradnja plinovoda u tom naselju.
Trenutno smo pri kraju projektiranja prometnica i odvodnje oborinskih voda za to naselje, što će biti
podloga za izradu projekta vodovoda i kanalizacije. Dogovaramo s Međimurskim vodama da, čim to bude
gotovo, krenu u izradu projektne dokumentacije.
Za investiciju kod stare škole u Palovcu čeka se idejno rješenje tvrtke Dosa d.o.o. iz Palovca. Ako bude to
sve spremno, ova investicija bi mogla ove godine krenuti.
Pri kraju je izrada projekta za reciklažno dvorište u Zoni poduzetništva. Obzirom da projektant malo
kasni, a izrada tog projekta sufinancira se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
uputili smo Fondu dopis kojim molimo za razumijevanje, a priložili smo i zahtjev za građevinsku dozvolu
predan na urbanizam. Nadamo se da će Fond isplatiti svoj dio sredstava. Izrađivaču projekta napomenuo
sam da u slučaju da Fond radi kašnjenja dokumentacije ne isplati svoj dio sufinanciranja, Općina će
njemu svoj dio sufinanciranja platiti, a ostalo će morati snositi sam.
Što se tiče Strateškog razvojnog programa Općine, nadam se da ćemo na sljedećoj sjednici imati
usvajanje istog. Moram istaknuti da nisam sretan, jer ste se slabo odazivali na radionice koje su bile
organizirane, a bili ste uredno pozivani da se uključite u izradu Strateškog razvojnog programa. Nadam
se da neće biti problema radi toga. Uvažena nam je Žalba na Odluku Agencije za plaćanje u poljoprivredi
prema kojoj smo bili ispod praga dobivanja sredstava za izradu Strateškog razvojnog programa, jer su
nas prema starim podacima, uvrstili u općine s više od 5.000 stanovnika koje dobivaju manje bodova,
tako da ćemo dobiti ukupno financiranje u iznosu 84.000 kn.
Vezano na odluku o cijeni zemljišta u našoj Zoni poduzetništva o kojoj smo prošli put odlučivali, u
međuvremenu smo prodali parcelu od 9.000 m2, zadnju s lijeve strane u smjeru Orehovice, tvrtki Stil
d.o.o. iz Palovca, s kojom smo sklopili ugovor na 12-mjesečnu otplatu u ratama.
Sukcesija s Općinom Orehovica opet je živnula. U materijalima za sjednicu dobili ste i Zapisnik sjednice
Vijeća za rješavanje sporova u postupku podjele imovine, održane 19.5.2016.godine. Općina Orehovica je
u 3-4 navrata prošle godine od Ministarstva uprave tražila da se postupak ponovno pokrene. Mi
smatramo da na to nemaju pravo jer su u roku od 30 dana od Odluke arbitražne komisije imali pravo
žalbe, ali nisu je iskoristili. U međuvremenu je taj spor završio na Trgovačkom sudu u Bjelovaru, pa je
zatim izvršeno sudsko vještačenje koje je dalo nekakve čudne rezultate. Na traženje Općine Orehovica
bila je zakazana sjednica arbitražne komisije u Varaždinu na kojoj se predsjednik komisije g.Koketi nije
pojavio. Mi nismo pristali da se bez predsjednika komisije uopće raspravlja. Nakon toga dogovoreno je da
bi sljedeća rasprava bila u mjesecu lipnju, međutim, stigao je dopis da je odgođena na 7.9. ove godine.
Vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati. U međuvremenu je, iz ne znam kakvih intervencija,
Privredna banka Zagreb počela skidati s našeg računa iznos koji mi dobivamo za stanove u postotku od
34,72%, s čime se nismo složili i odmah smo reagirali. Odvjetnik Ivković i ja bili smo na tu temu u
Zagrebu u Privrednoj banci na sastanku, gdje smo im predočili detalje koji su bitni iz Odluke arbitražne
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komisije, a to je da se radi samo o onim stanovima koji su na području Općine Orehovica i naše općine,
na što je glavna menedžerica bila začuđena i ništa joj nije bilo jasno. Rekli su nam da se moraju
posavjetovati sa svojom pravnom službom i da će nam tek nakon toga moći reći zašto su tako postupili.
Slijedi problematika sufinanciranja boravka djece u našem Vrtiću. Obzirom da u našem Vrtiću imamo 4
grupe s 20-23 djece, a da bi djeci omogućili adekvatan razvoj, vrlo ga je teško postići sa sadašnjim
brojem odgojiteljica, a nije ni u skladu s pedagoškim standardima, pa postoji potreba za dodatnim
zapošljavanjem. Sada Vas samo informiram, ali planiramo napraviti analizu cijele situacije, pa ćemo onda
o tome raspravljati. Jasno da bi sada bilo nepopularno dizati cijenu boravka u Vrtiću. Dogovorili smo se
da se od 1.rujna zaposli jedna odgojiteljica na puno, a jedna na pola radnog vremena, iako bi trebale
dvije odgojiteljice na puno radno vrijeme, ali moramo vidjeti koliki će biti troškovi i koliko će točno biti
djece. Vjerujem da će to biti tema za prvu jesensku sjednicu Općinskog vijeća. Ako i odlučimo zadovoljiti
pedagoške standarde i povećati broj odgojitelja u Vrtiću, veći dio povećanja troškova trebala bi snositi
Općina kako roditelje ne bi dodatno opterećivali. Tu moram spomenuti i apel nekolicine roditelja s dvoje
ili troje djece u vrtićima da ne plaćaju istu cijenu kao roditelji koji imaju samo jedno dijete u vrtiću. U
međuvremenu se pojavila i inicijativa određenog dijela roditelja za produženim boravkom u Školi tijekom
trajanja školske godine. Škola je na tu temu provela anketu među roditeljima i prijavljeno je 23-oje djece
po cijeni koštanja od 900 kuna mjesečno po djetetu. U anketi su se roditelji mogli izjašnjavati za postotak
financiranja. Bilo im je ponuđeno financiranje/sufinanciranje 100%,75%, 50% i 25%. Mi za ovu godinu u
Proračunu nemamo sredstva za to, ali pripremit ćemo i tu simulaciju za prvu jesensku sjednicu, da
vidimo što možemo učiniti. Smatram da, ako budemo išli u sufinanciranje produženog boravka, da to
vjerojatno neće moći biti više od 25%. Podsjećam da ćemo određena sredstva ove godine dati za dizalo
koje treba izgraditi u Školi, što smo i predvidjeli Proračunom. Ono što je neophodno i za što Škola nema
novaca, je opremanje informatičke učionice. Za sad razgovori idu u smjeru nabavke novih kompjutera za
tu učionicu, jer su postojeći zastarjeli.
Prema novom zakonu, od 1.srpnja ove godine Općina će sklapati ugovore o zakupu poslovnog prostora s
liječnicima koji se nalaze u našem objektu. Iznos zakupa je simboličan. Znamo da je taj objekt trošan i
trebat ćemo ga u narednom periodu adaptirati, pa nam predstoji izrada energetskog certifikata i izrade
projektne dokumentacije za isti.
U dva navrata održali smo licitaciju za prodaju zemljišta u romskom naselju Piškorovec i prodali 20
parcela. Tamo je velika potreba za izgradnjom kuća jer se povećava broj stanovnika, djeca rastu i velik je
nedostatak životnog prostora. Obzirom da tamo imamo detaljni plan, mislim da je prodaja parcela
pametno rješenje. Dali smo im mogućnost otplate na 12 rata. Radi se o iznosima od 6 do 8 tisuća kuna
po parceli. Nekoliko kupaca plaća nešto, a neki su platili samo 500 kuna za licitaciju. Mi smo se
ugovorima ogradili i upisali na gruntovnicu, kako se ne bi mogle dalje prodavati parcele. Svjestan sam da
će naplata ići jako teško, ali ipak je bolje da te obitelji imaju parcele s određenim međama i da grade po
nekom planu. Uputili smo ih i pismeno i usmeno što trebaju dalje poduzeti, upisati se u gruntovnicu,
izraditi projekte, ishoditi građevinsku dozvolu i ostalo. Svjesni smo da će osim upisa u gruntovnicu teško
biti nešto od toga, ali pritisak s njihove strane bio je velik jer realno, njima je prijeko potreban životni
prostor.
Dajem odgovor na postavljeno pitanje na prošloj sjednici vezano za troškove javne rasvjete, koja sad
svijetli cijelu noć. Troškovi javne rasvjete za prvih 5 mjeseci prošle godine iznosili su 69.000 kuna, a za
isti period ove godine 92.000 kuna. Razlika je 23.000 kuna. Smatram da to nije tako velik novac, a ljepše
je kad su naselja osvjetljenja. Također, čini mi se da je malo pao broj noćnih krađa, čemu je možda
doprinijela i noćna javna rasvjeta.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:




Vijećnik Vladimir Goričanec: Imam pitanje vezano uz problematiku udruga. Znamo da su se
neki zakoni mijenjali i da bi udruge trebale popuniti neke nove obrasce kako bi dobile sredstva iz
proračuna. Prošlo je već pola godine, a ništa se nije napravilo. Udrugama su ti novci neophodni,
neke udruge od njih žive. Zanima me što se radi na tom planu i kada će to biti riješeno. Načelnik
Vladimir Domjanić: Natječaj je pri kraju i mislim da će sljedeći tjedan ići van. Ni jedna udruga
ne može reći da je bila zakinuta jer svaka koja je registrirana prema novom zakonu i tražila je
novce, dobila ih je. Sredstva su osigurana i nadam se da su udruge pripremile projekte, jer je
otprije poznat cijeli postupak.
Vijećnik Josip Horvat: Obzirom da imamo jednog županijskog vijećnika iz naše Općine, zanima
me je li kad pozvan na sjednicu Općinskog vijeća, ako nije, zašto? Drugo pitanje, čuo sam na
radiju da se naveliko priča o poduzetničkoj zoni Općine Orehovica. Vjerujem da se tu radi o
nekadašnjoj poduzetničkoj zoni Međimurje, pa me zanima ima li tu zonu sad samo Općina
Orehovica ili je imamo i mi, o čemu se tu radi? Načelnik Vladimir Domjanić: Županijskog
vijećnika nismo zvali na sjednice, jednostavno se nismo sjetili toga. Što se tiče poduzetničke zone
Općine Orehovica, ne znam o čemu se tu točno radi. Postoji poduzetnička zona koja je ucrtana u
Prostorni plan Međimurske županije. Mi smo svojevremeno razgovarali s Zavodom za prostorno
uređenje Međimurske županije da mi s naše strane napravimo urbanistički plan za tu zonu i da
krenemo s tim, ali za sad za to nema sluha na Županiji. Cijela zona kakva je zamišljena mislim da
je teško ostvariva. Ono što bi bila realna opcija je polako širenje naše Zone poduzetništva.
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Vijećnik Vladimir Mihalic: Kakve su informacije oko izvođenja kanalizacije u našoj općini? Je li
se što pomaklo u rješavanju problematičnog raskrižja Glavne ulice, Ulice A.Stepinca i Ulice
B.Radića u Maloj Subotici? Načelnik Vladimir Domjanić: Za kanalizaciju se kontinuirano
priprema nedostajuća dokumentacija i sve je u fazi projektiranja. Mi smo dio jedne aglomeracije
zajedno s općinama Podturen, Belica, Domašinec, Dekanovec, koje se spajaju na pročistač u
Podturnu, a Sveti Križ pripada aglomeraciji Podbrest. Znamo da su prvotno bili napravljeni
projekti na način da je svaka općina imala svoj pročistač. Kad je došla europska komisija, rekla je
da je to ludost. Sada je potrebno izvršiti preprojektiranje, jer se sad spajamo na pročistač u
Podturnu umjesto u Držimurcu. Tu ima dosta posla. Europska komisija Jaspers dala je zeleno
svijetlo za projekt. Slovenci rade punom parom na pripremi dokumentacije, kako bi se na
proljeće iduće godine projekt mogao kandidirati prema EU fondovima, jer Država više to ne
financira. Istovremeno se radi na dodatnoj dokumentaciji za aglomeraciju Podbrest. Po meni,
realno bi radovi na kanalizaciji za našu aglomeraciju mogli početi na jesen iduće godine, a
trajanje izvođenja bilo bi najmanje dvije godine. Što se tiče problematičnog raskrižja, nije se
ništa pomaklo. Zajedno s ŽUC-om i policijom radili smo na tome da se semafori koji se planiraju
micati u Čakovcu radi izgradnje rotora, presele na naše raskrižje, što bi se dosta brzo moglo
realizirati, no, došlo je do zastoja i vrlo je teško reći kako će se to dalje odvijati. Imao sam
određene sastanke u Gradu Čakovcu gdje sam apelirao da bi dio državne ceste od Štefanca do
Male Subotice išao prije u rekonstrukciju od ostalog dijela državne ceste koja prolazi kroz našu
općinu, ali zasad nema pozitivnog odgovora. Mislim da će se taj problem teško riješiti prije
kompletne rekonstrukcije te državne ceste pa ćemo morati pričekati da se posloži nova Vlada i da
to krene. Jasno mi je da je to raskrižje jako veliki problem, ali nisam u mogućnosti reći da će to u
skorije vrijeme biti riješeno. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Trenutno je
geodetski elaborat rekonstrukcije te državne ceste u katastru, znači da se radi na tome, samo
treba još malo strpljenja. Gotovo sam sigurna da se problematično raskrižje neće moći rješavati
prije rekonstrukcije te državne ceste. Vijećnik Josip Horvat: To raskrižje je zapravo smiješno,
jer pješački prijelaz nije obilježen na svim stranama. Trebalo bi za početak bar to riješiti, što je
vrlo jednostavno, treba samo iscrtati crte. Načelnik Vladimir Domjanić: To je dobra primjedba,
vidjet ću što se da učiniti. Vijećnik Vladimir Mihalic: Nevezano na početak rekonstrukcije
državne ceste, smatram da bi preseljenje prometne signalizacije koje je bilo spomenuto trebalo
realizirati. Bilo bi to privremeno rješenje, ali bolje to nego ovako kako je sada.
Vijećnik Josip Šegović: Pozorno sam slušao načelnikovo izvješće i pročitao zapisnik s prošle
sjednice, primijetio sam da se kod iznošenja informacija o određenim projektima puno puta
ponavlja, pa mu savjetujem da ubuduće može samo reći je li ostala ista situacija s nekim
projektom u odnosu na prošli put ili se nešto promijenilo. Imam pitanje za pročelnika vezano uz
natječaj za adaptaciju Društvenog doma Sveti Križ. Je li natječaj proveden, komisija je svoje
odradila? Pročelnik Franjo Janković: To je u završnoj fazi, čeka se još odluka o odabiru.
Vijećnik Josip Šegović: Moje sljedeće pitanje vezano je za zahtjev za produženi boravak.
Načelniče, zvali su me neki roditelji koji su zainteresirani za produženi boravak i rekli mi da su
sigurni iz razgovora s vama da će to danas biti na dnevnom redu, pa sam ostao iznenađen jer
vidim da ne ide dopuna dnevnog reda. Oni su rekli da mi vijećnici odbijamo da Općina sufinancira
produženi boravak uz izliku jer nema sredstava, a vijećnici se danas prvi put susreću s tim.
Vjerujem da im niste tako rekli, vjerojatno su vas krivo razumjeli. Mislim da ste danas u izvješću
malo prejudicirali i rekli da nemamo sredstava za to, treba pričekati tu točku na dnevnom redu
sjednice da se donese odluka hoće li biti tog sufinanciranja. Vidim da ide zapošljavanje dviju
odgojiteljica, znači, za predškolski odgoj se izdvajaju sredstva, a za školski ne. Samo želim da se
pričeka odluka vijećnika o tome i da se prije ne govori da vijećnici to ne podržavaju. Načelnik
Vladimir Domjanić: Što se tiče mojeg izvješća, bio sam detaljan, ali ima i onih koji rijetko
dolaze, pa sam smatrao da će tako lakše pratiti. Vezano za produženi boravak, nisam nikome
rekao ni obećao da će to danas biti na dnevnom redu. Rekao sam da ću danas na sjednici o tome
izvijestiti vijećnike, a ako je to netko shvatio da će biti na dnevnom redu, krivo je shvatio. Nisam
rekao da su vijećnici protiv toga, već da Osnovna škola nije naša obveza, ona se financira iz
drugih sredstava. Naša obveza je Dječji vrtić i tu se zalažem da postignemo mogući maksimum.
Napravit ćemo simulaciju za produženi boravak i izračunati možemo li to sufinancirati ili ne. To je
nešto novo što do sada nismo imali i mi u ovogodišnjem Proračunu nemamo predviđene te
novce. Nisam govorio roditeljima da to ne može ići, već sam konkretno govorio o tome kakva je
situacija. Jako je teško odrediti kriterije za sufinanciranje produženog boravka, jer bi se lako
moglo dogoditi da oni koji imaju potrebe za produženim boravkom, a nemaju sredstava za
sufinanciranje, njihovo dijete neće ići, a sufinancirali bi nekoga tko bi mogao sam financirati, a
možda nema veliku potrebu za produženim boravkom. Znamo da u Školi nemamo mali broj djece
i znamo kamo bi to moglo voditi. Bez dobre analize o tome se ne može donijeti odluka. Stoga
molim da se od strane vijećnika ništa ne obećava i ne govori da nema sluha za tako nešto.
Trebamo svi biti realni i zajedno donijeti odluku. Vijećnik Josip Šegović: Iznio sam samo ono
što su mi roditelji rekli. Ništa im nisam obećavao, rekao sam im da će se poštovati odluka
Općinskog vijeća. Vijećnik Vladimir Mihalic: Školski odbor se treba sastati prije početka nove
školske godine, nakon što dobije punu informaciju o tome, o njoj mora raspraviti i dati prijedlog
koji Škola upućuje Općini.
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Vijećnik Dejan Horvat: Apeliram na načelnika da kontaktira ŽUC i zatraži da se izgradi pješački
prijelaz uz „glavnu“ cestu u Držimurcu kod spajanja s cestom koja vodi prema Piškorovcu, zbog
česte opasnosti od jurećih automobila. Imam i pitanje, je li Grad Čakovec izvršio obvezu prema
Općini u vezi groblja Mala Subotica-Štefanec? Načelnik Vladimir Domjanić: Za pješački prijelaz
ću vidjeti u ŽUC-u što se da učiniti, a Grad Čakovec još nije izvršio spomenutu obvezu.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 10
vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da su izočni vijećnici ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Otvara
27.sjednicu Općinskog vijeća te predlaže izmjene redoslijeda točaka predloženog dnevnog reda u
materijalima za sjednicu na način da točka 5. postaje točka 2., točka 6. postaje točka 3., točka 2. postaje
točka 4., točka 3. postaje točka 5. i točka 4. postaje točka 6. Predsjednica Općinskog vijeća Danica
Glad daje na prihvaćanje takav, izmijenjeni DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Prijedlog Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica
3. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Zone
poduzetništva Mala Subotica
4. Prijedlog Odluke u istupanju Općine Mala Subotica iz Lokalne akcijske grupe za područje
središnjeg Međimurja
5. Prijedlog Odluke u pristupanju Lokalnoj akcijskoj grupi „Međimurski doli i bregi″
6. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica
7. Prijedlog Odluke pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Mala Subotica
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 26.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 26.sjednice Općinskog vijeća Mala Subotica nema primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
Ad.2. Prijedlog Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine
Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić: Kada smo prošle godine išli u Izmjene i dopune Prostornog plana radi
proširenja Zone poduzetništva zbog potrebe za proširenjem tvrtke Međimurje metali d.o.o., proširili smo
Zonu za onoliko koliko je tvrtki Međimurje metali trebalo, u toj liniji po cijeloj dužini s te strane Zone.
Prilikom toga tvrtka Haix obuća d.o.o. kupila je susjednu parcelu na kojoj su se uzgajale patke, no, ono
što mi nismo znali i gdje je vjerojatno došlo do nesporazuma, je da je kupila i dvije susjedne parcele, jer
se radilo o istom vlasniku i radi potrebe za povećanjem parkirališta. Kako bi riješili taj nastali problem,
ovim Izmjenama i dopunama u Prostorni plan uvrstili bi i te dvije parcele, jer je zahtjev tvrtke Haix obuća
d.o.o. realan. Naravno, išle bi i Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Zone poduzetništva.
Mislim da je izgradnja parkirališta na tim parcelama kvalitetno rješenje, obzirom na naš plan da se izgradi
cesta uz groblje, jer tada zaposlenici ne bi morali izlaziti automobilima na županijsku cestu za Orehovicu.
Ja sam predstavnicima Haix-a rekao da pretpostavljam da će vijećnici o tome pozitivno razmišljati i da,
ako se donese Odluka da se ide u Izmjene i dopune Prostornog plana, da će onda oni financirati troškove
tih Izmjena i dopuna, ali i troškove Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Zone poduzetništva,
koje trebamo napraviti bez obzira hoćemo li ići u Izmjene i dopune Prostornog plana. Predsjednica
Općinskog vijeća Danica Glad: Obzirom da je izrazila želju da pojasni problematiku, pozvali smo
predstavnicu tvrtke Haix obuća d.o.o. gospođu Mateju Dragoja, koju pozdravljam i dajem joj riječ.
Gospođa Mateja Dragoja: Zahvaljujem što ste mi dopustili da budem tu. Kao projekt menadžer bila
sam zadužena za sve dosadašnje građevinske projekte u tvrtki Haix obuća d.o.o., pa tako i za izgradnju
parkirališta. Htjela bih istaknuti da je vjerojatno došlo do nesporazuma između Općine i nas. Mi smo
smatrali da su sve tri parcele koje smo kupili od vlasnika Dominića, ušle u Izmjene i dopune Prostornog
plana koji je bio donesen krajem prošle godine. Pokrenuli smo postupak za izgradnju parkirališta, projekti
su gotovi. Uputili smo zahtjev prema Urbanizmu i prošli tjedan slučajno smo saznali da se ne može
graditi na sve tri parcele. Realna je potreba Haix-a da se izgradi parkiralište, obzirom da imamo puno
djelatnika, a u planu su nova zapošljavanja do kraja godine. Kao što znate, prošle godine izgradili smo
novu halu koja je napola prazna, nije popunjena proizvodnjom. Kad se popuni, biti će otvoreno još 100
radnih mjesta i parkirališta nam predstavljaju jako veliki problem, posebno oko 14 sati, kada su obje
smjene istodobno u tvrtki. Svi znamo da prilikom odlaska i dolaska zaposlenika nije moguće proći ulicu
gdje je crkva, zbog velikog prometa. Molila bih vas za razumijevanje i da odlučite da se te dvije parcele
uvrste u Prostorni plan. Što se tiče troškove, u ovom trenutku ovlaštena sam odobriti da ćemo pokriti
polovicu troškova, a za ostalo moram pitati moje nadređene i naknadno vam javiti. Izašli ste nam u
susret i prošle godine kada ste radili izmjenu Prostornog plana zbog parcele predviđene za reciklažno
dvorište, na kojoj smo izgradili novu halu. Želim da znate da nam ne misli prijeći u naviku da svake
godine tražimo izmjene Prostornog plana. Znam da je bila donesena odluka Općinskog vijeća da se Zona
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ne širi prema naselju, ali ovo će stvarno biti parkiralište, koje će biti uređeno. Izgraditi ćemo prilaz našim
parcelama i zgradama s one strane gdje tvrtka Međimurje metali d.o.o. ima ulaz, tako da, kada jednom
bude izgrađena cesta uz groblje, svi automobili moći će tamo ulaziti i izlaziti, prilikom čega bi došlo do
rasterećenja prometa prema naselju. Vijećnik Vladimir Mihalic: Smatram da ste kao projekt menadžer,
nakon što ste kupili parcele, trebali napraviti uvid i provjeriti može li se na njima graditi. Obzirom da
velite da smo uvijek dosad pokazali dobru namjeru, bilo bi korektno od vas da preuzmete obvezu i
odgovornost, da ne opterećujemo Proračun, da podmirite troškove Izmjena i dopuna Prostornog plana.
Moje odluke kao vijećnika, pogotovo za inicijative iz područja gospodarstva, uvijek će biti pozitivne, ali
ova proračunska sredstva su sredstva svih građana, a ne pojedinca i o tome treba voditi brigu. Gospođa
Mateja Dragoja: Potpuno vas razumijem i primljeno je na znanje. Nisam rekla da će ostati na tome da
mi snosimo polovicu troškova, već da u ovom trenutku mogu toliko potvrditi. Provjeriti ću s nadređenima
i možda vam već u četvrtak javiti povratnu informaciju. Kada smo kupovali te parcele znali smo da se na
tim parcelama ne smije graditi i u tom trenutku naša namjera je bila samo da se makne farma koja je
tamo bila, nismo imali nikakvih namjera s tim parcelama. Kasnijim koracima je s Općinom bilo
dogovoreno da se ide u Izmjenu Prostornog plana, prilikom čega smo smatrali da su bile uključene sve tri
kupljene parcele, a očito je negdje došlo do nesporazuma. Vijećnik Josip Šegović: Možemo li znati o
kojim sredstvima se radi? Načelnik Vladimir Domjanić: Radi se iznosu od 40-50.000 kuna. Vijećnica
Jadranka Sermek: Postoji li mogućnost da se u cijelu ovu proceduru Izmjena Prostornog plana još
uključe i oni koji su malo „zaspali“, u smislu promjene građevinske parcele u poslovnu? Načelnik
Vladimir Domjanić: Neke sitne izmjene će se moći napraviti. Podsjećam da se zakon promijenio i više
se ne može raditi ciljana izmjena, nego mora ići cijela procedura. Vijećnik Dejan Horvat: Je li tvrtka
Haix obuća d.o.o. platila i prijašnje Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Zone? Načelnik Vladimir
Domjanić: Da, u punom iznosu. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Gospođo Dragoja,
zahvaljujemo vam na sudjelovanju i pojašnjenju, a o donesenoj odluci ćemo vas obavijestiti.
Gospođa Mateja Dragoja napušta sjednicu.
Načelnik Vladimir Domjanić: Naglašavam da ću inzistirati da oni plate Izmjene i dopune i Prostornog
plana i Urbanističkog plana Zone. Ovom prilikom želim istači jedan detalj vezan uz tvrtku Međimurje
metali d.o.o. Znate da je s njom bio postignut dogovor da prilikom proširenja Zone radi njihovih potreba
širenja, idemo u proširenje uz uvjet da tvrtke preseli sjedište tvrtke u našu općinu. Obzirom da to nisu
napravili, danas sam razgovarao s vlasnikom te tvrtke i poslan nam je pismeni odgovor da će do kraja
godine sjedište tvrtke preseliti u našu općinu.
Prijedlog Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Mala
Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.3. Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Zone
poduzetništva Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković: Ova točka nadovezuje se na prethodnu točku, a radi se o Izmjenama i
dopunama Urbanističkog plana Zone u smislu proširenja za 2 dokupljene parcele tvrtke Međimurje metali
d.o.o i 3 tvrtke Haix obuća d.o.o. Načelnik Vladimir Domjanić: Tražiti ćemo od tvrtke Međimurje
metali d.o.o. da zajedno s tvrtkom Haix obuća d.o.o. sufinancira troškove ovih Izmjena i dopuna, jer će i
za njih trebati raditi iste. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o III. Izmjenama i dopunama Urbanističkog
poduzetništva Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

plana

uređenja

Zone

Ad.4. Prijedlog Odluke o istupanju Općine Mala Subotica iz Lokalne akcijske grupe za područje
središnjeg Međimurja
Načelnik Vladimir Domjanić: Znate da smo bili pristupili LAG-u središnje Međimurje. Krenuli smo
dobro, napravili smo čak i Strategiju razvoja i bila su nam odobrena sredstva resornog ministarstva za
početak djelovanja. No, to nije zaživjelo. Uz nas, tu su bile još članice Općine Domašinec, Belica,
Podturen, Pribislavec i Grad Čakovec. Grad Čakovec nije baš bio zainteresiran za to, a on je činio većinu
LAG-a. Sastajali smo se, ali nismo se mogli dogovoriti oko iznosa sufinanciranja, jer je Grad Čakovec
predlagao da bi svi isto sudjelovali, s čime se općine nisu slagale i, nažalost, sve je ostalo na mrtvoj
točki. Prema novim direktivama EU, LAG-ovi dobivaju na dodatnom značaju, a kod kandidiranja projekata
članovi LAG-a dobivaju dodatne bodove. Obzirom da se novom LAG-u sada priključuju i Općina Belica,
Pribislavec i Domašinec, a Općina Podturen se već prije priključila, predlaže se naše istupanje iz ovog
LAG-a i priključenje LAG-u Međimurski doli i bregi, koji je aktivan, gdje se radi punom parom, imaju
zaposlene radnike i oni su daleko najdalje otišli.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o istupanju Općine Mala Subotica iz Lokalne akcijske grupe za područje
središnjeg Međimurja jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.5. Prijedlog Odluke o pristupanju Lokalnoj akcijskoj grupi „Međimurski doli i bregi“
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Pojašnjenje ove točke izneseno je kod prethodne točke.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o pristupanju Lokalnoj akcijskoj grupi „Međimurski doli i bregi“ jednoglasno
je prihvaćen.
Ad.6. Prijedlog Odluke o dojeli javnih priznanja Općine Mala Subotica
Vijećnica Jadranka Sermek, ujedno i predsjednica Povjerenstva za javan priznanja: Povjerenstvo za
javan priznanja održalo je 8.6. svoju sjednicu na kojoj su pristigli prijedlozi za dodjelu javnog priznanja
prihvaćeni sukladno općinskoj Odluci o dodjeli javnih priznanja. Povjerenstvo je jednoglasno donijelo
prijedlog za dodjelu općinskih priznanja Đurđi Horvat iz Male Subotice Plaketa Općine Mala Subotica „Grb
Općine Mala Subotica“ i DVD Držimurec-Strelec Pečat Općine Mala Subotica. Vijećnik Josip Šegović:
Prije svega govorim u svoje osobno ime, a i u ime Kluba vijećnika HDZ-a. U cijelosti podržavamo ovaj
prijedlog, pogotovo što se tiče gospođe Đurđe Horvat, jer smatramo da je svojim dosadašnjim aktivnim
radom u društvenom životu, aktivnostima i kao ravnateljica Škole i kao djelatnica Škole i kao djelatnica
nekih udruga , a posebno u dugogodišnjem radu općinskih struktura kao što je Općinsko poglavarstvo,
Općinsko vijeće, zavrijedila ovu nagradu. Također, smatramo da je i DVD Držimurec-Strelec svojom
aktivnošću zavrijedio ovu nagradu. Vijećnik Vladimir Mihalic: Je li bilo još prijedloga osim ovih?
Vijećnica Jadranka Sermek: Ne.
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.7. Prijedlog Odluke pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine
Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković: Na prošloj sjednici istakli smo da trebamo donijeti ovu odluku, a da bi ona
mogla doći do Općinskog vijeća, najprije smo je morali uputiti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, od
koje smo na nju dobili suglasnost. Vijećnici bi je samo trebali potvrditi glasovanjem. Vijećnica Jadranka
Sermek: Jeste li u međuvremenu provjerili broj članova iz naše općine u udrugama koje obuhvaćaju i
naselja izvan naše općine, na što smo prošli put ukazali, i jeste li korigirali broj članova prema realnim
podacima? Pročelnik Franjo Janković: Provjerili smo i korigirali.
Prijedlog Odluke pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Mala Subotica
jednoglasno je prihvaćen.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad poziva vijećnike na svečanu sjednicu, u petak, 1.7. u
18,00 sati i da se svakako odazovu na ostala događanja povodom tradicionalnog obilježavanja Dana
Općine.
Sjednica je završena u 20,00 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Danica Glad

