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ZAPISNIK

s 29.sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 15.studenog
2016.godine u 18,00 sati u prostoriji Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Danica Glad, Valentin Šipuš, Vladimir Goričanec, Dejan Horvat, Josip Horvat, Ivan Marčec, Vladimir
Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Biljana Bedić, Vesna Halić, Mladen Križaić, Miran Pintarić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI:
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Blaženka Krčmar, tajnica
Mirjana Sečan, referent za opće i upravne poslove
Nikola Štampar, vijećnik Skupštine Međimurske županije
Ana Mikulić, stručna suradnica u REDEA-i
Anja Jakopčević, Ida Kovač, Zoran Fras, predstavnici javnih medija

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i predstavlja novu
djelatnicu Mirjanu Sečan, obzirom da je danas prvi puta na sjednici Općinskog vijeća u našoj općini. Želi
joj puno uspjeha u radu i da se dobro snađe u novom okruženju, u što ne sumnja. 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: Radovi na Adaptaciji Društvenog
doma Sveti Križ su odrađeni. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU već je uplatilo svoj iznos
sufinanciranja, 130.000 kuna.
U tijeku su sljedeće investicije: Prometno i hortikulturno uređenje prostora kod župne crkve i Doma DVD
Mala Subotica, Izgradnja nadstrešnice na groblju Držimurec-Strelec, Adaptacija mrtvačnice i izgradnja
nadstrešnice na groblju Benkovec-Jurčevec i Asfaltiranje ceste u Tihoj ulici u Palovcu. Moram istaknuti da
kasnimo sa svim navedenim investicijama.
Kod investicije Prometno i hortikulturno uređenje prostora kod župne crkve i Doma DVD Mala Subotica
kasnimo jer su projektanti kasnili s dokumentacijom. Sada su radovi u tijeku i nadam se da će do pred
Božić biti gotovi, ako nam vremenske prilike budu dozvolile. Drveće vjerojatno neće biti zasađeno, pa bi
se sadnja izvršila na proljeće.
Kod izgradnje nadstrešnice na groblju Držimurec-Strelec imali smo problema s izmještanjem
magistralnog voda vodovoda. To je sada izvršeno. Radovi na izgradnji nadstrešnice su u tijeku.
Započeli su i radovi na groblju Benkovec-Jurčevec. Za sada je ugovorena izgradnja novog krovišta i
nadstrešnice , a za iduću godinu planira se izvedba fasade, elektroinstalaterski radovi i uređenje okoliša.
Najznačajniji projekti planirani za iduću godinu su Dogradnja i adaptacija Dječjeg vrtića Potočnica te
Uređenje središta naselja Mala Subotica. Tu je došlo do izmjene. Još pretprošla Vlada je za rujan prošle
godine najavila raspisivanje natječaja za mjeru 7.4. i mi smo tada imali u pripremi projekt Uređenja
središta naselja Mala Subotica. Od tada je prošlo više od godinu dana i u tom periodu lokalna
samouprava pripremila je puno projekata. Obzirom da smo dobili informaciju da je puno projekata za
dječje vrtiće i slične objekte koji po kriterijima nose više bodova, morali smo promijeniti strategiju i
idemo s kandidiranjem projekta Dogradnja i adaptacija Dječjeg vrtića Potočnica, jer on nosi daleko više
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bodova od projekta Uređenje središta naselja Mala Subotica. Baš zbog ograničene alokacije sredstava u
ovom djelu i zbog bojazni da bi mogli ispasti s tim projektom, moramo ići u promjenu strategije. Rekli
smo da ćemo sami krenuti u adaptaciju i dogradnju Vrtića, no razmišljajući o tome došli smo do zaključka
da bi se moglo dogoditi da novce uložimo u Vrtić, a na natječaju ne prođemo s projektom Uređenje
središta naselja Mala Subotica, onda nismo puno napravili. Tako sada užurbano pripremamo nedostajuću
dokumentaciju, kako bi imali sve spremno do 12.prosinca, kada bi se trebala početi zaprimati
dokumentacija za mjeru 7.4. Vjerujem da bi trebali proći s tom investicijom. U investiciju Uređenje
središta naselja Mala Subotica krenuli bi sami. Sljedeći mjesec raspisali bi javnu nabavu, kako bi do
proljeća dobili izvođača i krenuli s radovima.
U međuvremenu krenuli smo s izmjenama i dopunama Prostornog plana. Obavljeni su razgovori s
izrađivačem, Zavodom za prostorno uređenje Međimurske županije i postupak je u tijeku.
Bio je raspisan natječaj za ispitivanje kvalitete tla. Mi smo dogovorili da bi mogli sufinancirati 100
uzoraka. No, prijavilo se 7 OPG-a s 48 uzoraka i nismo uspjeli popuniti cijelu kvotu, tako da ove godine
sufinanciramo samo tih 48 uzoraka.
U međuvremenu ugovorili smo geodetsko snimanje i utvrđivanje granica preostalih nerazvrstanih ulica u
Općini. Znate da smo prošle godine izvršili snimanje tih ulica u naselju Mala Subotica, a po ostalim
naseljima preostalo nam je oko 5 kilometara. Najpovoljnija ponuda bila je ponuda tvrtke Girus d.o.o. iz
Šenkovca, a iznosi 60.500 kuna.
Kao i svake godine, raspisali smo natječaj za dodjelu studentskih stipendija. Odluka o dodjeli stipendija je
u prilogu materijala za sjednicu. Pristiglo je 11 molbi, svi su zadovoljili kriterije natječaja i svima su
dodijeljene stipendije. Dvoje studenata studira u Čakovcu i dobivat će mjesečnu stipendiju u iznosu od
300 kuna, a ostalih devetero studenata studiraju u Zagrebu, Rijeci ili Puli i primat će mjesečnu stipendiju
u iznosu od 500 kuna.
U međuvremenu potpisali smo Sporazum o sufinanciranju rada dvaju osobnih pomoćnika učenicima s
poteškoćama u razvoju. Hrvatski zavod za zapošljavanje financira 50% sredstava, a sufinanciranje drugih
50% dijelimo sa Županijom. Mi za jednog pomoćnika plaćamo 915 kuna plus 50 kn naknadu za prijevoz,
ako ga ima.
U proteklom periodu izvršena je deratizacija u svim naseljima Općine.
U međuvremenu kupili smo auto za koji smatramo da nam može koristiti za različite svrhe. Moći ćemo s
njim i na duži put. Ima pogon na sva četiri kotača i moći će se koristiti u polju. Ima kuku pa ćemo moći
na prikolici, koju ćemo kupiti u narednom periodu, prevoziti strojeve i alate za uređenje zelenih površina
u udaljenija naselja Općine. Auto smo zajedno s porezom platili 95.000 kuna.
Na osnovu provedenog natječaja za sufinanciranje projekata udruga svim udrugama uplaćeni su novci,
prema odobrenom iznosu.
Pretprošli vikend u školskoj športskoj dvorani održana je 16.Smotra dječjeg folklornog stvaralaštva, što
je već tradicionalna manifestacija koja se održava kod nas i tu moram pohvaliti KUU Zvon za trud i
organizaciju, što svake godine na tako lijep način promoviraju našu općinu.
Čestitam i ženama iz udruge Sport za sve Mala Subotica, koje su na Hrvatskom festivalu sportske
rekreacije žena, održanom u Vukovaru, u konkurenciji od 40 ekipa osvojile 2.mjesto te na jako lijep način
promovirale našu općinu.
Sigurno ste već čuli, u srijedu, 30.studenog kod nas će se održati snimanje emisije Lijepom našom. Za te
potrebe osnovan je organizacijski odbor koji radi opsežne i zahtjevne pripreme u nadi da taj projekt
uspješno odradimo. Danas su stigle ulaznice i plakati, a sutra je sastanak organizacijskog odbora, nakon
čega će ulaznice ići u prodaju. Zamislili smo da bi se ulaznice prodavale u prostorijama Općine, a u
nedjelju u društvenim domovima ostalih naselja, kako bi mještanima tih naselja olakšali kupnju. Interes
je velik i nadamo se da nećemo imati problema s prodajom te da neće biti potrebe za prodajom ulaznica
po kafićima i drugdje. Javnost će biti obaviještena o prodaji ulaznica preko web stranice Općine, radija,
razglasa i plakata. Također, želim vas obavijestiti da će se u istoj sportskoj dvorani, dan nakon snimanja
emisije Lijepom našom, 1.prosinca, održati Međimurski festival MEF, pa će dva dana za redom televizija
biti kod nas.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:


Vijećnik Ivan Marčec: Najprije imam apel za Načelnika. Neizdrživo je što Romi rade kod dućana
u Palovcu. Svakodnevno se okupljaju i opijaju. Ljudi uopće ne mogu u miru doći i obaviti kupnju.
Apeliram na Načelnika da reagira kod policije ili vlasnika dućana, neka nešto poduzmu. Pitanje
imam za Predsjednicu Općinskog vijeća. Kako se daleko došlo s projektom Stare škole u Palovcu?
Načelnik Vladimir Domjanić: Poznata mi je ta problematika i ono što ja mogu, i hoću, učiniti
jest da ću obavijestiti o tome policiju i tražiti da više patroliraju kod navedene lokacije i otjeraju
ih. Što poslodavac može učiniti, ne znam, ali tamošnjim djelatnicama sigurno nije lako raditi u
takvim okolnostima. Nažalost, isti problem imamo i u Držimurcu. Predsjednica Općinskog
vijeća Danica Glad, ujedno i predsjednica VMO Palovec: Što se tiče uređenja središta naselja
Palovec, u tijeku je javni uvid u idejno rješenje tog projekta, koji je ove nedjelje održan u
Društvenom domu Palovec, a može se još izvršiti do sutra, u prostorijama Općine. Sva kućanstva
bila su na kućne adrese obaviještena o održavanju javnog uvida. U ponedjeljak ćemo održati
sjednicu mjesnog odbora i donijeti odluku o daljnjem tijeku tok projekta. Imali smo probleme s
projektantom koji je odužio s izradom projekta, pa smo u malom zaostatku s tim, ali projekt ide
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dalje. Ako ga ne uspijemo realizirati ove godine, nastavit ćemo sljedeće. Načelnik Vladimir
Domjanić: Tražili smo mišljenje svih mještana Palovca i zato smo poslali pozive na javni uvid
svim kućanstvima, kako bi se svi mogli izjasniti o uređenju tog prostora. Ne bi htjeli da poslije
vele da je netko uredio taj prostor na svoju ruku.
Vijećnica Jadranka Sermek: Načelnik je na početku iznio da je završen projekt vezan uz
Društveni dom Sveti Križ, a ja se toplo nadam da ćemo onaj dio koji nije planiran u projektu
završiti do kraja godine, kako ne bi imali tako lijepi društveni dom, a u njemu će nam i dalje biti
zima. Načelnik Vladimir Domjanić: Ne bi komentirao.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Koliko će nas koštati projekt Lijepom našom i zna li se program?
Načelnik Vladimir Domjanić: Trošak bi trebao biti minimalan, 5.000 – 10.000 kuna. Ako će nas
i nešto koštati, vjerujem da će vrijediti te promocije, ipak se taj događaj ne događa svaki dan.
Imamo i što pokazati, od pojedinaca do udruga. Vjerujem da bi se mogli i pokriti s ulaznicama i
sponzorima. Cijena ulaznice biti će 40 kuna. Emisija će se na televiziji prikazivati u dva djela, prvi
dio 17.prosinca, a drugi 24.prosinca. Vjerujem da će gledanost biti velika, pogotovo naših ljudi
koji žive u inozemstvu, a neće biti doma za blagdane, a i naših ljudi doma. Nadam se da ćemo se
lijepo promovirati. Program se zna i biti će objavljen na web stranici Općine.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 9
vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da su izočni vijećnici ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Otvara
29.sjednicu Općinskog vijeća i predlaže iz priloženog dnevnog reda u materijalima za sjednicu povlačenje
točke 8.Zaključak o određivanju suca porotnika Općinskog suda Čakovec i suca porotnika za mladež
Općinskog suda Čakovec, jer se do početka sjednice nije uspio prikupiti potreban broj kandidata za
određivanje suca porotnika, pa prvotno predložene točke 9. i 10. postaju točke 8. i 9. Daje na
prihvaćanje takav, izmijenjeni DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika s 28.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Mala Subotica od
2015. do 2020. godinu (konačni prijedlog nacrta Plana nalazi se na web stranicama Općine)
Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica
Donošenje Odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša Općine Mala Subotica
Donošenje Odluke o ažuriranju Plana zaštite i spašavanja Općine Mala Subotica
Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu
Ugovora o zakupu :
a) Mandica Markovinović-Kramar
b) Vladimir Mađarić
c) Anica Belić
d) Suzana Bubek
Donošenje Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području
Općine Mala Subotica
Zaključak o imenovanju člana Uprave groblja Općine Mala Subotica
Donošenje Odluke o donaciji za obnovu vukovarskog vodotornja

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 28.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Vijećnik Josip Horvat traži da se na 3.stranici Zapisnika kod njegovog iznošenja prijedloga, umjesto
teksta „to proštenje tjedan dana odmakne od proslave kod Šenštatskog svetišta“ stavi tekst „proštenje
kod Šenštatskog svetišta tjedan dana odmakne od „benkoskog“ proštenja. Zapisnik s 28.sjednice
Općinskog vijeća Općine Mala Subotica, uz navedenu primjedbu, jednoglasno je prihvaćen.
Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Mala Subotica od
2015. do 2020. godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Već duže vrijeme radimo na izradi Strateškog razvojnog programa
Općine i puno je truda uloženo. Na prošlim sjednicama već sam iskazao nezadovoljstvo zbog nedolaska
većine vijećnika na organizirane radionice vezane za izradu Strategije. Znači, bilo je prilika i vremena da
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se komentira, nadopunjuje i dade svoje mišljenje, ali nije bilo baš odaziva. Sada smo došli do završnog
čina i ako će netko eventualno imati neku primjedbu, moći će je iznijeti, ali danas ne bi trebali ići u neku
opširnu raspravu odnosno nema potrebe za tim. Gospođica Mikulić iz REDEA-e iznijet će detalje o samoj
Strategiji, a ja ću samo reći da je ovo dokument koji nam je temelj za ono što će se u našoj općini
događati u narednom periodu, a ujedno i temelj za kandidiranje projekata prema EU fondovima, pa je
stoga bitno da je danas donesemo. Iako, za vrijeme izrade odnosno do donošenja Strategije vrijedio je
naš Program ukupnog razvoja. No, natječaji nisu bili raspisani, a mi smo došli do kraja s našom
Strategijom, pa predlažem da je danas usvojimo. Ova Strategija u punom je iznosu financirana iz EU
fonda, iznosom od 84.000 kuna.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja stručnu suradnicu u REDEA-i, Anu Mikulić,
koja je bila nositeljica izrade naše Strategije te joj prepušta riječ.
Ana Mikulić: Kao što je Načelnik već spomenuo, strateško planiranje bitno je zbog EU fondova. Obzirom
na programsko razdoblje, ovaj Strateški razvojni program odnosi se na razdoblje 2015.-2020. Nažalost,
kasnili su natječaji iz kojih su se financirale strategije i sada ostaje 3-4 godina da se napravi ono što je
njome planirano. Ako se nešto i ne realizira, prebacuje se na u novu Strategiju za novo programsko
razdoblje, koje će biti 2021.-2027. Ovu Strategiju možete produžiti, jer su u njoj sadržani projekti koji su
uvijek aktualni i relativno su novi, i takvih natječaja uvijek bude. Ovaj dokument nije velik, ima 70-ak
stranica. Išli smo u samu srž. Aktivnosti izrade ovog Programa počele su u prosincu 2015.godfine.
Održane su dvije radionice, u siječnju i ožujku ove godine. Na radionicama pridružile su se 23 osobe.
Ovaj program 100% je financiran sredstvima EU, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Dosta dugo smo čekali mišljenje Ministarstva zaštite okoliša o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš i ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, jer bez toga Strategija ne može biti prihvaćena. U ovom
dokumentu postavili smo 13 mjera. Do tih mjera došli smo tako što smo na radionicama pobrojali
probleme Općine i onda su ih članovi radne skupine rangirali. Svih 20 problema Općina ne može sama
riješiti, već u suradnji s nadležnim ministarstvima, ustanovama i službama. Rješavanjem tih problema
došli smo do dva cilja koje želimo ostvariti do 2020.godine. Također, definirali smo viziju odnosno željeno
buduće stanje Općine, gdje mi Općinu Mala Subotica do 2020.godine vidimo kao mjesto bogate tradicije,
u kojem moderna društvena i komunalna infrastruktura čine savršen spoj za život i rad. Vizija će se
ostvariti realizacijom dvaju strateških ciljeva. Prvi cilj je Kvalitetniji uvjeti za život lokalne zajednice, a
drugi Poticajno poduzetničko okruženje. Prvi cilj bavi se više društvenom i komunalnom infrastrukturom,
a drugi jačanjem konkurentnosti poljoprivrede i poduzetništva. Stavili smo dva učinka Strategije. Prvi je
Povećanje broja zaposlenih u Zoni poduzetništva, koja je dosta uspješna i svake godine povećava se broj
zaposlenih. Predviđamo da bi se provedbom mjera iz ove Startegije broj zaposlenih u Zoni poduzetništva
povećao 30% do 2020.godine. Drugi učinak je Povećanje postotka priključenosti na sustav vodoopskrbe,
jer se planira aglomeracija i samim time nadogradnja vodoopskrbnog sustava. Provedbom aglomeracije i
rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava, udio priključenosti do 2020.godine iznosio bi 80%, što je neki
županijski prosjek. Izračunali smo da bi za ostvarenje oba postavljena cilja trebali iznos od 81.878.500
kuna, od toga oko 74.000.000 kuna za prvi cilj, a oko 7.400.000 kuna za drugi cilj. Predviđamo i izvore
financiranja, oko 47% financirala bi Općina, oko 37% išlo bi iz fondova EU, a preostalo iz državnog i
županijskog proračuna te ostalih izvora. Izradili smo akcijski plan provedbe 2016.-2018. Preporuka je da
se nakon toga izradi akcijski plan za 2019. i 2020. Akcijski plan provedbe prikazuje koja se aktivnost po
zadanoj mjeri mora provesti, koliko ona košta, kolika je početna vrijednost i dr. Ovu provedbu pratiti će
općinska uprava, koja će jednom godišnje raditi Izvještaj o realizaciji ciljeva, prioriteta i mjera te
uspješnosti upravljanja provedbom.
Načelnik Vladimir Domjanić: Nakon svega iznesenog, dodat ću komentar sa statističkim podacima.
Tijekom 2014.godine u našoj Općini rođeno je 44 Roma i 26 Hrvata, a umrla su 3 Roma i 50 Hrvata,
tako da je te godine ostao 41 Rom više, a 24 Hrvata manje. Mislim da brojke sve govore.
Vijećnik Vladimir Mihalic: U Strategiji imamo projekciju na nekih 82 mil.kuna, a na lokalni proračun
računa se gotova s 50%. Do te godine, otprilike, naš ukupan proračun neće biti red veličine tih 50%, pa
smatram da je ovaj program jako ambiciozan. Pitanje je ostvarivosti svega navedenog, očito će trebati
izvući jednu ili dvije stvari i na njima raditi sljedećih pet godina. Zanima me, kada ste radili ovaj
proigram, je li u financijski iznos uplanirano onih pet godina, računajući inflaciju, cijene investicija i sl.?
Ana Mikulić: Uzeli smo u obzir koliko se za neke projekte može dobiti iz EU fondova, koliko nešto košta,
a bitno je da se financijski plan može svake godine mijenjati.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Kod prioriteta Jačanje konkurentnosti poljoprivrede, Mjera 2.1.1. Jačanje
znanja poljoprivrednika i poboljšanje proizvodnog procesa, misli li se tu na poboljšanje tehnologije ili na
poljoprivredno sajmište odnosno tržnicu te kakva su vaša dosadašnja iskustva s drugim općinama i kako
je tamo išlo sufinanciranje? Je li Strategija podložna promjenama? Ana Mikulić: Što se tiče Mjere
2.1.1., tu se misli na tzv. „soft“ aktivnosti. Npr. besplatne edukacije, koje između ostalog provodi i
REDEA, Hrvatska gospodarska komora, Savjetodavna služba, a Općina također može organizirati
edukacije. Imamo iskustva sa Strategijom u Gradu Mursko Središće i Općini Štrigova. Tamo smo počeli
izradu Strategije prošlo ljeto i prema planu za 2016.godinu oni su već dosta toga napravili, jer su
unaprijed znali koje projekte će provoditi. Što se tiče sufinanciranja, većina općina priprema se za ovaj
natječaj iz Programa ruralnog razvoja i nešto za Program održivog razvoja zajednice, a nešto ide i
direktno preko Fonda za zaštitu okoliša. Strategija je podložna promjenama, iako svi navedeni projekti su
dosta realni. U Strategiji su navedene sve potrebe koje Općina ima. U Strategiju se može staviti i nešto
što se sada ne može financirati, ali , tko zna, možda će se moći u neko buduće vrijeme.
Načelnik Vladimir Domjanić: Kod izračuna Strategije vodili smo se mišljenjem da će konačno ići
decentralizacija sredstava prema lokalnoj samoupravi, ali čini mi se da sada idemo u drugom smjeru.
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Strategija je rađena tako da su unutra stavljeni svi projekti, jer smo mišljenja da je bolje tako, a ne da
dođemo u situaciju da nešto nemamo, a pojavila bi se mogućnost da izvučemo sredstva iz EU fondova.
Što se tiče okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, Mjera 2.1.2., prijavili smo se Agenciji za
poljoprivredno zemljište i iskazali želju da nas uzmu u obzir za komasaciju. Kada ćemo doći na red, ne
znamo.
Prijedlog Odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa općine Mala Subotica od
2015. do 2020. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ana Mikulić napušta sjednicu.

Ad.3. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić: Prema novom Zakonu o udrugama trebali smo donijeti Pravilnik o
financiranju javnih potreba i mi smo ga ove godine donijeli. Obzirom da je to bio prvi Pravilnik i bilo je tu
dosta dilema, kad su se stvari iskristalizirale, odlučili smo napraviti novi Pravilnik, potpuno usklađen sa
svim zakonima.
Mirjana Sečan: Najprije smo se dvoumili oko čl.10 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, zato jer
su neke općine, a među njima i naša općina, donijele Pravilnik koji je propisao Načelnik, a zatim se iz
sadržaja Pravilnika vidjelo da je Načelnik donio Pravilnik, odlučio tko će dobiti sredstva i njemu se bilo
moguće žaliti. Znači, nije bilo nikakve diobe odgovornosti. Konzultirali smo se s županijskim Uredom
državne uprave i Uredom za udruge Vlade RH, koji su nam dali mišljenje da bi kao prvo Pravilnik trebalo
usvojiti Općinsko vijeće. Pravilnikom smo precizirali uvjete prema kojima se dodjeljuju sredstva
udrugama iz proračuna, kako se izvještava i povrat sredstava. U čl.16 Pravilnika navedeni su uvjeti kada
se neposredno mogu dodijeliti financijska sredstva i vidimo da postoje udruge koje se nikad ne moraju
javljati na natječaj, kao što su DVD-ovi, Hrvatska gorska služba, Crveni križ i dr. No, ista društva mogu
se javiti na natječaj ako imaju projekt koji izlazi van okvira njihove redovne djelatnosti, npr. vatrogasci
žele opremiti igralište za djecu. Pravilnik je rađen na bazi Pravilnika koji je kao obrazac objavljen na web
stranici Ureda za udruge Vlade RH, isto kao i obrasci koji su se ove godine udrugama činili jako
komplicirani. No, oni su nužni jer udruga mora objasniti za što troši sredstva, mora razraditi financijsku
konstrukciju projekta i mora biti odgovorna za trošenje. Za sljedeći natječaj opet ćemo organizirati
radionice za udruge i pomoći ćemo im, i u ispunjavanju ako treba. Sljedeća godina je baš specifična, radi
lokalnih izbora, pa će sljedeći natječaj ići dosta brzo. Obzirom da udruge imanju obvezu financijskog
izvještavanja prema Ministarstvu financija do kraja ožujka, zamolit ćemo udruge da to učine prije, jer bi
nama trebali već u veljači predati novu dokumentaciju, a izvješća za ovu godinu trebala bi biti pokrivena.
Obzirom da Načelnik već krajem ožujka neće moći potpisivati ugovore, Općinska vijeća će biti
raspuštena, morat ćemo požuriti cijeli postupak i raspisati natječaj u veljači, a možda već i krajem
siječnja. Natječaj prema Zakonu mora biti otvoren najmanje 30 dana, a treba nam vremena da se
pregleda sva dokumentacija, rasprave proračuni projekata, prođu rokovi za žalbu i to je već period od
dva mjeseca.
Vijećnica Jadranka Sermek: Mislim da bi svakako trebalo organizirati radionicu, jer udruge dosta
„lutaju“.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Obzirom da dosadašnju metodologiju rada, ovo je za udruge velika
promjena. Predlažem da im se dostavi ovaj novi Pravilnik, jer ne bi bilo dobro da neka udruga stekne
dojam da joj nisu dati neki podaci kako bi bila eliminirana u postupku. Mirjana Sečan: Svakako ćemo
udrugama dostaviti novi Pravilnik. Održat ćemo jednu veću, zajedničku radionicu, ali mislim da bi bilo
dobro pojedinačno proći ispunjavanje obrazaca, pa bi se udruge mogle javiti u Općinu da im damo termin
za pojedinačnu edukaciju.
Načelnik Vladimir Domjanić: Udruge moraju znati da ako ne opravdaju sredstva za ovu godinu, neće
se moći kandidirati na natječaj sljedeće godine.
Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mala Subotica jednoglasno je
prihvaćen.

Ad.4. Donošenje Odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković: Dana 21.9. ove godine iz Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec
dobili smo dopis kojim se nalaže usklađivanje Procjene ugroženosti sa Zakonom. Promjene se
prvenstveno odnose na nuklearne elektrane, NE Krško u Republici Sloveniji i NE Pakš u Republici
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Mađarskoj. Od četiri zone pripravnosti, obzirom na udaljenost od nuklearne elektrane, dvije zone odnose
se i na područje naše općine. NE Krško od državne granice udaljena je oko 10 kilometara, a od Male
Subotica oko 92 kilometara. NE Pakš udaljena je od državne granice oko 74 kilometara, a od Male
Subotice oko 181 kilometar. Na slici 1. prijedloga Odluke prikazana je zona EPD-proširena planska
udaljenost, koja se odnosi na ljudsko zdravlje, a na slici 2. Zona ICPD-planska udaljenost za ograničenje
konzumacije prehrambenih proizvoda, koja se odnosi na kvalitetu hrane. Također, navedeni su i postupci
u određenim fazama nesreće.
Postupak ažuriranja Procjene ugroženosti provela je ovlaštena pravna osoba Ustanova za obrazovanje
odraslih Defensor iz Varaždina.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o ažuriranju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Ad.5. Donošenje Odluke o ažuriranju Plana zaštite i spašavanja Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković: Ova Odluka također je inicirana dopisom Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje Čakovec, od 21.rujna, kojim se nalaže usklađenje Plana zaštite i spašavanja sa Zakonom.
Ova Odluka nadovezuje se na prethodnu Odluku, jer se radi o zaštiti i spašavanju od nuklearnih i
radioloških nesreća, odnosno postupanje u takvim situacijama. Plan je ažuriran u skladu s ažuriranjem
Procjene ugroženosti, a ažuriranje Plana provela je ista ovlaštena pravna osoba koja je provela i
ažuriranje Procjene ugroženosti.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o ažuriranju Plana zaštite i spašavanja Općine Mala Subotica jednoglasno je
prihvaćen.

Ad.6. Donošenje Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu
Ugovora o zakupu :
a)
Mandica Markovinović-Kramar
b)
Vladimir Mađarić
c)
Anica Belić
d)
Suzana Bubek
Načelnik Vladimir Domjanić: Bivša Općina Čakovec i Dom zdravlja sklopili su sporazum kojim je
Općina Čakovec prepustila korištenje poslovnih prostora u svojem vlasništvu za ordinacije opće medicine
i stomatološke ordinacije Domu zdravlja. Isti je sklapao ugovore o zakupu s liječnicima i stomatolozima,
iako je prostor zapravo bio u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Nažalost, nakon svih tih godina
tijekom kojih se ništa nije ulagalo u naš objekt, mi preuzimamo sklapanje ugovora s liječnicima i
stomatolozima. Samim time, nameće nam se važan i hitan projekt sanacije tog objekta. Objekt je u jako
lošem stanju i biti će potrebno uložiti oko 2 mil.kuna za sanaciju. Također, izvana će trebati ugraditi lift,
da se bolesnicima olakša dolazak na prvi kat. Svakako, velik posao.
Mirjana Sečan: Najjednostavnija situacija je kod zubne tehničarke Suzane Bubek. Ona je 2013.gdoine s
Domom zdravlja sklopila Ugovor o zakupu, na 5 godina, sa mjesečnom zakupninom od 1.250 kuna.
Nakon isteka Ugovora, dana 18.12.2018.godine, Općina može 60 dana prije ponuditi novi ugovor, možda
s izmijenjenim stavkama zakupnine. Ona može to prihvatiti, ali i ne mora. U slučaju da prihvati, ne
moramo raspisivati novi natječaj, što je u skladu sa Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.
Nejasna situacija bila nam je s ordinacijama opće medicine i stomatološkom ordinacijom. Malo je duže
trajalo dok smo dobili točnu informaciju. Radi se o tome da su liječnici opće medicine i stomatološka
ordinacija ujedno i koncesionari. Oni plaćaju koncesijsku naknadu Međimurskoj županiji, a plaćaju i zakup
Domu zdravlja. Zakonodavac je stavio u odnos zavisnosti koncesijsku naknadu i zakupninu, zbrojene
zajedno ne smiju prelaziti određeni iznos. Zakupnina je bila zakonom određena u iznosu od 1.250 kuna,
isto toliko i koncesijska naknada. U Obrazloženju prijedloga Odluke, u tablici, prikazan je taj omjer. Ono
što nas je također zbunjivalo je da su prvi ugovori bili potpisani 2008.godine na 1.250 kuna, zatim su se
zakupnine konstantno mijenjale, da bi 2015.godine bili potpisani ugovori prema kojima do 31.5. plaćaju
250 kuna, a od tog datuma nadalje 750 kuna. Konzultirala sam se s gospođom Sonjom Tošić-Grlač iz UO
za društvene djelatnosti Međimurske županije, koja mi je pojasnila da su se nekakvim dogovorom
Međimurska županija i Dom zdravlja usuglasili da će dijeliti taj ukupan iznos, što je prikazano u tablici na
drugoj stranici Obrazloženja, gdje vidimo da će koncesijsku naknadu u iznosu od 1.250 kuna uzimati
Međimurska županija, a zakupninu u iznosu od 250 kuna Dom zdravlja, što bi ukupno za liječnike
odnosno stomatologa iznosilo 1.500 kuna. Od 1.6.2017.godine koncesijska naknada iznosila bi 750 kuna,
isto toliko i zakupnina, što je ukupno 1.500 kuna. Ovo su obrazlagali činjenicom da će Dom zdravlja
odnosno Međimurska županija ulagati u objekte Doma zdravlja. Mi smo zaključili da već jako dugo nisu
ništa uložili. Ono što u ovom trenutku mi možemo učiniti, obzirom da je i dalje na snazi zavisnost
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koncesijska naknade i zakupnine i ne možemo utjecati na visinu istih, možemo samo preuzeti situaciju
kakva jest. Ako u dogledno vrijeme dođe do izmjene Zakona, a gospođa Sonja Tošić-Grlač je rekla da se
očekuje, onda bi pregovarali za neku veću zakupninu. Posebna situacija je kod doktorice MarkovinovićKramar. Ona u veljači navršava 65 godina i dala je zahtjev za produljenje obavljanje djelatnosti do
31.12.2017.godiine. Hoće li dati za dalje, ne znamo. Ukoliko neće, moći ćemo s Domom zdravlja potpisati
Ugovor o zakupu, jer njima je osnivač Županija pa za njih ne trebamo provoditi natječaj, prema prije
spomenutom zakonu. Natječaj će provoditi Dom zdravlja, vezano na mrežu zdravstvenih ustanova i
ordinacija, jer mora osigurati 30% ordinacija na svome području, a sada je negdje na 20%. Bez obzira na
tijek tog procesa, kod nas će uvijek biti dvije ordinacije opće medicine.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Sve stoji što ste naveli, ali s jednom stvari se definitivno ne slažem. U čl.4.
prijedloga Odluke, za Mrkovinoć-Kramar, Belić i Mađarić, piše da je Ugovor o zakupu sklopljen na
neodređeno vrijeme. To ne može biti, jer prema Zakonu o obveznim odnosima mora pisati do nekog roka
ili do isteka koncesije. Predlažem da svakome od njih stavite rok do kada imaju koncesiju. Mirjana
Sečan: Mi moramo preuzeti ugovore kakvi jesu, ali prijedlog je prihvatljiv i možemo tako staviti.
Prijedlog Odluka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o prijenosu Ugovora o
zakupu :
a)
Mandica Markovinović-Kramar
b)
Vladimir Mađarić
c)
Anica Belić
d)
Suzana Bubek,
uz izmjenu u prijedlogu Odluka koje se odnose na Mandicu Markovinović-Kramar, Vladimira
Mađarića i Anicu Belić, u članku 4. stavak 2. na način da se briše točka i piše zarez, a iza
zareza dodaje se tekst „do isteka ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe
opće/obiteljske medicine.“, jednoglasno je prihvaćen.

Ad.7. Donošenje Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području
Općine Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić: Iako se na kraju prijedloga Odluke nalazi obrazloženje istog, bitno je
naglasiti da u zadnje vrijeme na grobljima jako puno ulažemo u mrtvačnice, nadstrešnice i ostalo, a
ubiremo malo grobne naknade. Iznos od grobne naknade nije dovoljan za uređenje zelenih površina na
grobljima, a kamoli za ostale potrebe na grobljima kao što su odvoz i zbrinjavanje otpada, pa predlažemo
povećanje grobne naknade. Općina smo sa skoro najnižom grobnom naknadom u Međimurju. Zadnje
izmjena visine grobne naknade bile su pred deset godina. Tada je određena grobna naknada za uski grob
u visini od 70 kuna, a za široki grob u visini od 90 kuna. Ovom Odlukom predlaže se grobna naknada za
uski grob u visini od 85 kuna, a za široki 115 kuna. Smatramo da to neće biti značajno povećanje za
korisnike grobnih mjesta, ali za Općinu hoće, u ukupnoj masi sredstava.
Mirjana Sečan: Izmjena dosada važeće općinske Odluke odnosi se i na izmjene vezane na prošle godine
donesen Zakon o pogrebničkoj djelatnosti, prema kojem su van snage stavljeni svi ugovori o koncesiji za
prijevoz pokojnika. Prijevoz pokojnika postao je dio slobodnog tržišta za pravne osobe koje obavljaju tu
vrstu djelatnosti. Isto je i s organizacijom ukopa, ali ne i sa samim ukopom.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Ovo je nepopularna mjera, ali obzirom da smo zadnjih par godina nešto više
ulagali u groblja, može biti opravdana.
Prijedlog Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine
Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 8. Zaključak o imenovanju člana Uprave groblja Općine Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić: Zbog smrti Josipa Drka iz Držimurca, člana Uprave groblja zaduženog za
groblje Držimurec-Strelec, potrebno je imenovati novog člana Uprave groblja od strane Općinskog vijeća.
Mjesno odbor Držimurec-Strelec predložio je da to bude Vladimir Patafta iz Držimurca, što se ovim
prijedlogom Zaključka i predlaže.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Zaključak o imenovanju člana Uprave groblja Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
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Ad. 9. Donošenje Odluke o donaciji za obnovu vukovarskog vodotornja
Načelnik Vladimir Domjanić: Smatram da i naša općina treba dati doprinos obnovi vukovarskog
vodotornja, spomenika slobode i ovom Odlukom predlažemo donaciju u iznosu od 10.000 kuna. Mislim da
je to umjeren iznos, obzirom na veličinu naše općine i njene prihode.
Vijećnica Jadranka Sermek: Prigoda je dobra, uoči Dana sjećanja na Vukovar.
Vijećnik Ivan Marčec: Nemam ništa protiv ove donacije, ali mislim da bi vukovarski vodotoranj trebali
obnavljati oni koji su ga rušili, a ne mi.
Prijedlog Odluke o donaciji za obnovu vukovarskog vodotornja jednoglasno je prihvaćen.

Načelnik Vladimir Domjanić, povodom Dana sjećanja na Vukovar, poziva sve da se u četvrtak, 17.11.
pridruže paljenju lampaša uz državnu cestu u Maloj Subotici. Okupljanje je u 17 sati, kod zgrade Općine.
Sudjelovat će i djeca iz Osnovne škole i članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata.

Sjednica je završena u 19,55 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Danica Glad

