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Mala Subotica, 12.11.2013.
ZAPISNIK
s 5. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA
održane dana 12.studenoga 2013. godine u 18,00 sati u prostorijama
Općinskog vijeća, Glavna 29A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Valentin Šipuš, Miran Pintarić, Biljana Bedić, Vesna Halić, Dejan Horvat,
Josip Horvat, Željko Jančec, Mladen Križaić, Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Ivana MikacDodlek, Jadranka Sermek, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“
Željka Drljić, predstavnica javnih medija
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i daje riječ
načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o događanjima u Općini od prošle
sjednice. Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je investicija izvedbe kanalizacije u Ulici
A.Stepinca u Maloj Subotici pri samom kraju. Potrebno je napraviti okončanu situaciju
nakon provedbe pregovaračkog postupka javne nabave zbog povećanja prvotno
ugovorenog iznosa investicije. Imamo nekih manjih problema s izvođačem, no, nadamo
se da će se to riješiti.
Prošli tjedan započeli su radovi na izgradnji pješačko-biciklističke staze u Ulici A.Stepinca
u Maloj Subotici. Radove izvodi tvrtka Tegra d.o.o. iz Čakovca. Dio iskopa je završen.
Slivnici se spajaju na oborinsku kanalizaciju. Kod asfaltiranja pješačko-biciklističke staze
povući će se i završni sloj asfalta na dijelu ceste uz stazu. Nadamo se da će vremenske
prilike dozvoliti da se ova investicija završi do kraja godine.
Završena je investicija izgradnje prilaznog puta i parkirališta kod groblja BenkovecJurčevec. Smatram da smo, obzirom na okolnosti, napravili dobar posao. Vrijednost
investicije je 150.000 kuna.
Kod investicije izgradnje nadstrešnice uz mrtvačnicu u Palovcu izvedeno je 95% radova.
Izvođač malo kasni s radovima, a pojavila se i potreba za dodatnim radovima - obnova
fasade na pročelju mrtvačnice. Ukupna vrijednost investicije je cca 330.000 kuna.
Završena je investicija adaptacije prostorija VMO Držimurec-Strelec i tamošnjih udruga.
Predstoji još samo napraviti okončanu situaciju. Vrijednost investicije je cca 320.000
kuna.
Postignut je sporazum s Privrednom bankom Zagreb u dugogodišnjem sporu s DVD-om
Mala Subotica oko imovinsko-pravnih odnosa vezano na nekretninu gdje se nalazi
ispostava Privredne banke Zagreb u Maloj Subotici. Dogovoreno je da će Privredna banka
Zagreb platiti iznos od 105.000 kuna za sufinanciranje troška za etažiranje, otkupa
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zemljišta i sređivanje imovinsko-pravnih odnosa. Pola iznosa isplatiti će po potpisivanju
sporazuma, a ostalo nakon etažiranja kada će se upisati kao vlasnici nekretnine.
Također, DVD-u Mala Subotica donirati će kvalitetan korišteni namještaj i iznos cca
20.000 kuna. Treba istaknuti da je uspostavljena vrlo kvalitetna suradnja s
predstavnicima Privredne banke Zagreb.
Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU stiglo je pozitivno rješenje na
kandidirani projekt za 80%-tno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za
Društveni centar Piškorovec. Uslijediti će raspisivanje javne nabave.
Na natječaju Fonda za zaštitu okoliša, gdje smo kandidirali projekt za sufinanciranje LED
javne rasvjete, nismo prošli. Iz naše županije, uz nas, kandidirao se još samo Grad
Prelog, koji također nije prošao. Pali smo na istim stavkama, vjerojatno je bilo puno
kandidata, pa su bili jako rigorozni. Navedeno je da nismo dostavili suglasnost Elektre u
slučaju potrebe za većom snagom struje, iako je u projektu navedeno da će nam trebati
jedanput manja snaga u slučaju LED rasvjete. Također navode da nismo dostavili
suglasnost Elektre za postavljanje LED rasvjetnih tijela na stupove koji sada nemaju
rasvjetna tijela. Ovaj projekt bi Fond sufinancirao s 40%, a ostalo Općina. Taj natječaj će
se svake godine ponavljati, pa ako prođemo neke naredne godine, ići će nam u prilog
stalno smanjenje cijena LED rasvjete.
Ovih dana krenule su ovrhe za komunalnu naknadu s naknadom za uređenje voda
fizičkim osobama. Prije toga pozvali smo dužnike da do kraja listopada dođu na dogovor
oko otplate duga. Za one koji nisu došli, pokrenut je postupak ovrhe. To nam nalaže
Zakon, a obvezuje nas i ugovor s Hrvatskim vodama. Taj problem se dugo vuče i mora
se konačno početi rješavati. Zašto da jedni uredno plaćaju, a drugi se prave da ne znaju
za tu obvezu.
U materijalima za sjednicu priložen je Zapisnik o nadzoru inspektora zaštite i spašavanja,
izvršenom dana 24.listopada 2013.godine u našoj općini. Nalaz je pozitivan i nema
zamjerki.
Prošli mjesec, na inicijativu stanovnika Ulice Braće Radića i ulica „novog naselja“ u Maloj
Subotici predvođenih gospođom Smiljkom Kovačić iz Male Subotice, koja je ujedno i
članica Stručnog vijeća ŽUC-a, od strane Općine pokrenuta je čvrsta aktivnost prema HŽ
Infrastrukturi uz pomoć PU Međimurske, ŽUC-a, u namjeri da se postigne izgradnja
branika na prijelazu preko željezničke pruge u Ulici Braće Radića u Maloj Subotici.
Jedna grupa javnih radova je gotova, a oni koji su ostali, radili su na poslovima oličenja
drvenarije na vrtićkim terasama i drvene kućice kod odbojkaškog igrališta udruge SPORT
ZA SVE, na čišćenju zarašćenih poljskih puteva i dr.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:


Vijećnik Miran Pintarić pita Načelnika može li dobiti podatak o prihodu od poreza
na dohodak i prihodu od komunalnog doprinosa za ovu godinu, za period kad je
Štefanec još bio u sastavu naše općine i za period nakon izdvajanja. Daje
primjedbu jer nije dobio materijale za sjednicu putem e-mail adrese kako je bilo
dogovoreno uoči prošle sjednice i pita se čemu onda taj dogovor. Također daje
primjedbu na datum održavanja sjednice jer je tjedan dana prije sazivanja ove
sjednice dao na znanje Predsjednici Općinskog vijeća da večeras radi drugu
smjenu te joj uputio usmeni prijedlog odnosno zamolbu da, prije određivanja
datuma sjednice, kontaktira tih nekoliko vijećnika koji rade u tri smjene i pokuša
odrediti datum sjednice kada i oni mogu, kako bi ravnopravno sudjelovali u radu
Vijeća, jer je on sad otišao s radnog mjesta kako bi bio tu. Smatra da je to
licemjerno i bezobrazno te pita Predsjednicu Općinskog vijeća kad će početi štititi
interese svih vijećnika, a ne samo vijećnike vladajuće koalicije. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da podatak o prihodima od poreza na dohodak i prihodima od
komunalnog doprinosa može dobiti tek na kraju godine kad će se vršiti obračun za
drugih 6 mjeseci ove godine. Smatra da se, iz usporedbe prihoda od poreza na
dohodak za prvih i drugih 6 mjeseci, ne može dobiti realna slika stvari jer se
nekad skidanje povrata poreza vrši prije, nekad kasnije. Što se tiče komunalnog
doprinosa, tu se radi o zanemarivom iznosu jer tih aktivnosti gotovo i nema.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad odgovara da će se od sljedeće sjednice
poštovati dogovor oko slanja materijala putem e-pošte. Napominje da je uzela u
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obzir vijećnikovu najavljenu spriječenost dolaska na ovu sjednicu, ali obzirom da
Načelnika nema naredna tri dana, bila je u nemogućnosti sazvat sjednicu sa
sutrašnjim datumom, kada bi vijećniku odgovaralo. Pojašnjava da se prilikom
određivanja datuma sjednice dogovaraju Predsjednik Vijeća i Načelnik, a teško je
odrediti datum sjednice koji bi odgovarao svim vijećnicima. Vijećnik Mladen
Križaić predlaže da se za sjednicu odredi neki okvirni dan u mjesecu ili sl., pa bi se
vijećnici prema tome mogli lakše ravnati.
Vijećnik Dejan Horvat upozorava da je ponovno u funkciji alternativni put za
prijevoz šljunka sa šljunčare u Držimurcu, a time je Romima opet omogućena
organizirana krađa šume, što mještani naselja Držimurec i Strelec više ne mogu
trpjeti. Traži da se tvrtci Pavlic-asfalt-beton iz Goričana uputi dopis kojim se traži
da na taj put ponovno postave barikade i time spriječe daljnje krađe. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da će se poslati dopis i ističe da je navedena tvrtka
na cesti za Piškorovec izvodila proširenje puta bez riješenih imovinsko-pravnih
odnosa s vlasnicima parcela, pa nam zbog toga možda uslijedi povlačenje
suglasnosti od strane Općine Domašinec, za prijevoz šljunka tim putem.
Vijećnik Josip Horvat pita je li sporazumom s Privrednom bankom Zagreb riješeno
i pitanje prilaza njihovoj ispostavi u Maloj Subotici, koji je sada na privatnoj
parceli. Obzirom da se je na parkiralištu kod groblja Benkovec-Jurčevec nedugo
iscrtavalo parkiralište, pita zašto tada nije iscrtana i horizontalna signalizacija u
Ulici Benkovec kako je on to predložio na prethodnoj sjednici. Vijećnik pita kako to
da je mjesni odbor Mala Subotica, na svojoj sjednici kod točke o planiranim
projektima za sljedeću godinu, raspravljao o projektu uređenja središta naselja
Mala Subotica kad se zna da je to općinska investicija i ne mogu ti novci biti
predviđeni za mjesni odbor Mala Subotica. Dodaje da opet podsjeća na potrebu
rješavanja problema „benkoske vuličke“ u Maloj Subotici, kako se ne bi planiralo
samo uređenje središta naselja kod Doma kulture Mala Subotica, jer središte
naselja nije samo sjeverno od Glavne ulice nego i južno. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da se prilaz Ispostavi Privredne banke Zagreb nije
sporazumom rješavao. Na pitanje o isctravanju horizontalne signalizacije
odgovara da je nakon prošle sjednice razgovarao s predstavnicima tvrtke Crtorad
d.o.o. iz Varaždina, koja je tada iscrtavala horizontalnu signalizaciju u našoj
općini, ali nije postignut dogovor i oni nisu htjeli iscrtati predloženo. Jedan manji
dio iscrtavanja pristupnog puta kod groblja Benkovec-Jurčevec izvršila je tvrtka
Tegra d.o.o. iz Čakovca koja je tamo i izvodila radove, a najveći dio, koji se
odnosio na parkirališta, iscrtali su naši djelatnici na javnim radovima. Pokušat
ćemo s njima iscrtati neke jednostavnije linije u Ulici Benkovec, ali svakako ne
možemo znak odnosno natpis „STOP“. Na pitanje o problemu „benkoske vuličke“
ponavlja da tom problemu treba ozbiljno pristupiti jer tu ima dosta neriješenih
imovinsko-pravnih odnosa. Na pitanje o investiciji uređenja središta naselja Mala
Subotica odgovara da ona jest općinska i da nitko nije rekao da će se ona
financirati sredstvima koja su namijenjena mjesnom odboru Mala Subotica te ne
vidi problem ako se o njoj raspravilo na njihovoj sjednici.
Vijećnik Vladimir Mihalic pohvaljuje početak izvedbe pješačko-biciklističke staze u
Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici. Dodaje da je primijetio da se ide u izvedbu
podignute staze kao što je na suprotnoj strani u toj ulici. Na temelju razgovora sa
stanovnicima te ulice, predlaže da se ne ide u podizanje staze nego u proširenje
ceste, kako bi se moglo lakše parkirati ispred ograda, a i voda se ne bi zadržavala
na tom djelu javne površine, nego na cesti. Također, takva izvedba bi pojeftinila
cijelu investiciju. Svjestan je da bi podignuta staza smanjila prometnu brzinu te
frekventne ulice ali tomu bi najviše doprinijelo rješavanje problema raskrižja s
Glavnom ulicom. Ističe da bi bilo dobro među stanovnicima Ulice A.Stepinca
provesti anketu o pitanju podignute ili spuštene staze te pokazati senzibilitet
prema njima u toj problematici. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je o
izvedbi podignute staze odluku donijela struka. Na cijeloj dužini te ceste biti će
postavljeno 25 slivnika, pa misli da neće doći do zadržavanja vode na cesti,
možda samo na zelenoj površini između kuća i staze, ali taj problem je rješiv
priključivanjem kućanstava na oborinsku kanalizaciju. Smatra da će parkiralište
biti otežano samo kod 2-3 kućanstva, a proširenje ceste dovelo bi do veće
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prometne brzine tom ulicom, a zna se da je to jako frekventna ulica. Što se tiče
samog raskrižja s državnom cestom, to će se riješiti projektom rekonstrukcije
državne ceste. Vijećnik Miran Pintarić predlaže Načelniku da, u rješavanju te
problematike, ode pogledati rješenje na raskrižju u Domašincu, tamo gdje se
skreće za Gardinovec, postavljen je otok i znak. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da se tu ne radi o istom slučaju, jer je kod nas riječ o raskrižju s
državnom cestom. Vijećnica Vesna Halić nadovezuje se na investiciju izvedbe
pješačko-biciklističke staze u Ulici A.Stepinca pitanjem ima li uopće potrebe za
tom investicijom kad se ionako u dogledno vrijeme planira izvedba ceste kraj
groblja Mala Subotica-Štefanec prema Zoni poduzetništva, čime bi se rasteretio
promet Ulicom A.Stepinca. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će se
izvedbom ceste kraj groblja smanjiti samo teretni promet Ulicom A.Stepinca, a
ostali ne. Ovu investiciju ŽUC sufinancira sa 70 % sredstava, što nije zanemarivo.
Planiramo zeleni dio ove ulice, nakon izvedbe staze, urediti u jedinstvenom štihu.
Vijećnik Željko Jančec pita da li će se na groblju Držimurec-Strelec, na mjestu
gdje su izvađene čemprese, nešto saditi. Zatim pita na čijem zemljištu se nalazi
stari transformator na ulazu u naselje Strelec, iz smjera Palovca. Predlaže da
Općina, osim što je dala izraditi platnene vrećice na kojima su vezilje KUU ZVON
izvezle grb i natpis Općine, izradi neki promidžbeni materijal kako bi se imalo što
ponijeti na gostovanja u druge općine ili države, a možda bi bilo dobro krenuti u
pripremu nove općinske monografije. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će
se na groblju Držimurec-Strelec saditi živica, zatim, da se stari transformator
nalazi na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske te da će prijedloge vezane na
općinski promidžbeni materijal prenijeti svojem zamjeniku g.Braniloviću koji vodi
taj sektor. Vijećnik Vladimir Mihalic, vezano na općinsku promidžbu, predlaže
označavanje granica Općine postavljanjem natpisnih ploča, što smatra puno
kvalitetnijim potezom na tom planu. Načelnik Vladimir Domjanić podržava taj
prijedlog i dodaje da će ga nastojati realizirati.
Vijećnik Ivan Marčec pita kako to da je na groblju Palovec kontejner za lampaše
prazan, a lampaši porazbacani oko njega. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara
da je jučer izvršeno pražnjenje kontejnera za lampaše od strane tvrtke Univerzal
d.o.o. iz Varaždina, ali obzirom da je puhao jak vjetar popraćen kišom, nisu
uspjeli pobrati lampaše koji nisu stali u kontejner već je dogovoreno da ih naši
radnici na javnim radovima pokupe i ubace u kontejnere. To su radili danas, na
svim grobljima.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad utvrđuje da je nazočno 14 vijećnika te da
postoji kvorum. Otvara 5.sjednicu Općinskog vijeća te predlaže dopunu dnevnog reda
dostavljenog vijećnicima u materijalima za sjednicu, s točkom 9. koja glasi: “Donošenje
Odluke o produženju roka trajanja koncesije za sakupljanje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada“ jer je u međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o komunalnom
otpadu, a još nema podzakonskih akata kojima bi se rukovodili kod pripreme nove
koncesije. Vijećnici su jednoglasno prihvatili dopunu dnevnog reda te im je podijeljen
prijedlog Odluke. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje sljedeći DNEVNI RED
na prihvaćanje:
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica (Izmjene i
dopune - pročišćeni tekst - CD)
3. Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Mala Subotica (Izmjene i dopune - pročišćeni tekst - CD)
4. Prijedlog ugovora o prijenosu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu
vodoopskrbu
5. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Mala Subotica za 2014.godinu
6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom
vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u Općini Mala Subotica za
2014.godinu
7. Izvješće o radu komunalnog redara Općine Mala Subotica
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8. Prijedlog Odluke o visini naknade strankama po vijećniku za 2013.godinu
9. Donošenje Odluke o produženju roka trajanja koncesije za sakupljanje, odvoz i
odlaganja komunalnog otpada
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Usvajanje Zapisnika sa 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik sa 4.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno
prihvaćen.
Ad.2. Suglasnost na Statut Dječjeg vrtića“Potočnica“Mala Subotica
Ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“ Marija Molnar pojašnjava da temeljem Izmjena i
dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potrebno je izvršiti i izmjene i
dopune Statuta Dječjeg vrtića, na što pak osnivač treba dati svoju suglasnost. U
nastavku izlaganja nabraja izmjene i dopune Statuta. Vijećnik Miran Pintarić pita tko
predlaže izmjene i dopune Statuta i je li se zbog toga, kako se na prošloj sjednici
predlagalo, sastao općinski Odbor za Statut i Poslovnik, na što predsjednica Općinskog
vijeća Danica Glad odgovara da izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića predlaže i donosi
Upravno vijeće Dječjeg vrtića, a Općinsko vijeće daje samo suglasnost, pa se iz tog
razloga za to nije tražila još i suglasnost navedenog Odbora.
Suglasnost na Statut Dječjeg vrtića“Potočnica“Mala Subotica dalo je 13
vijećnika, a 1 vijećnik je bio SUZDRŽAN (M.Pintarić).
Ad 3. Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg
vrtića“Potočnica“Mala Subotica
Ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“ Marija Molnar pojašnjava da iz istih razloga
navedenih u prethodnoj točci treba izvršiti izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjim
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, na što osnivač treba dati svoju suglasnost. U
nastavku izlaganja nabraja izmjene i dopune Pravilnika. Vijećnik Vladimir Mihalic smatra
da je, o ovoj i prethodnoj točci, Odbor za Statut i Poslovnik, kao radno tijelo osnivača,
trebao raspraviti i dati svoje mišljenje. Predlaže da se ubuduće tako radi.
Suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
„Potočnica“Mala Subotica dalo je 13 vijećnika, a 1 je bio SUZDRŽAN (M.Pintarić)
Ad 4. Prijedlog ugovora o prijenosu izgrađene komunalne vodne građevine za
javnu vodoopskrbu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovaj ugovor, kojem su ugovorne strane tvrtka
Međimurske vode d.o.o. Čakovec i naša općina, odnosi na već izgrađenu vodovodnu
mrežu u naselju Piškorovec. Potpisivanjem ovog ugovora, vlasništvo nad navedenom
komunalno vodnom građevinom, sa svom pratećom dokumentacijom, prenosi se na
Međimurske vode.
Prijedlog ugovora o prijenosu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu
vodoopskrbu prihvaćen je s 13 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (M.Pintarić).
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Ad.5. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Mala Subotica za
2014.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se, temeljem Zakona o vodama, gradnja
komunalnih vodnih građevina provodi prema planu kojeg donosi Općinsko vijeće.
Predloženim planom predviđa se izgradnja vodovodne mreže Ulice Z.Šegovića u Maloj
Subotici, radovi na izgradnji odvodnog sustava Mala Subotica I.faza (naselja Držimurec,
Strelec, Palovec) za koje je provedena javna nabava i izabran je izvođač, te izgradnja
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda –Držimurec, u ukupnom iznosu plana od
20.151.425 kuna. Vijećnik Mladen Križaić traži pojašnjenje izvora sredstava za investiciju
izvođenja radova na izgradnji vodovodnog sustava Mala Subotica, I.faza. Načelnik
Vladimir Domjanić iznosi da je za tu investiciju provedena javna nabava i izabran izvođač
te da su u Hrvatskim vodama predviđena sredstva za tu investiciju. Znači, to su državni
novci i sve ovisi o rebalansu državnog proračuna. Možda će se financiranje te investicije
prebaciti na fondove EU. Vijećnik Josip Šegović pita koji je rok za donošenje ovog plana,
prije ili sa donošenjem našeg proračuna za 2014.godinu. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da se ta sredstva ne moraju osiguravati u našem proračunu jer investicija ide
preko Međimurskih voda, a ovaj plan treba biti donesen dokraja mjeseca studenog kako
bi bio uvršten u plan investicija Međimurskih voda za narednu godinu. Vijećnik Miran
Pintarić predlaže da se u članku 1. predloženog Plana, u nabrojenim Izvorima financiranja
građevina za javnu odvodnju, makne Naknada za priključenje, jer je još nema. Navedeni
prijedlog vijećnici su jednoglasno prihvatili.
Plan gradnje komunalnih vodnih građevina općine Mala Subotica za
2014.godinu, uz usvojeni prijedlog vijećnika Mirana Pintarića, jednoglasno je
prihvaćen.
Ad.6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu
pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u Općini Mala
Subotica za 2014.godinu
Pročelnik Franjo Janković ističe da je ovaj program potrebno donijeti kako bi ga
Međimurske vode uvrstile u svoj plan za 2014.godinu. Podložan je promjenama tijekom
godine sukladno prilivu sredstava komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.
Sadrži iste investicije kao i Plan iz prethodne točke.
Plan gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom
vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u Općini Mala Subotica za
2014.godinu jednoglasno je prihvaćen.
Vijećnica Ivana Mikac zbog drugih obveza napušta sjednicu.

Ad.7. Izvješće o radu komunalnog redara Općine Mala Subotica
Vijećnicima je Izvješće o radu komunalnog redara dostavljeno u materijalima za
sjednicu. Vijećnik Josip Horvat pita komunalnog redara postoji li mogućnost žalbe na
novčanu kaznu, ako da, da li se na nju mora odgovoriti. Komunalni redar Mladen Braniša
odgovara da na Rješenje-Novčana kazna, nema pravo žalbe dok na Rješenje-Obvezni
prekršajni nalog, postoji mogućnost prigovora u roku od 8 dana. Kod novčanih kazni
uključena je mogućnost umanjenja iznosa kazne za 50%, u slučaju kada se kazna plati u
roku od 24 sata. Vijećnik Miran Pintarić nije zadovoljan naplatom novčanih kazni, a
primjećuje da u Izvješću nije baš obrađena aktualna tema pasa lutalica i problem
nanošenja blata na prometnice od strane poljoprivrednika. Komunalni redar Mladen
Braniša odgovara ponavljanjem načina naplate novčane kazne navedenog u Izvješću,
zatim pojašnjava da se, nažalost, problem zbrinjavanja pasa lutalica ni na državnom, ni
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na regionalnom nivou, ne rješava. Općina mora postupak zbrinjavanja 1 psa lutalice
platiti 825 kuna. Poljoprivrednike koji nanose blato na prometnice upozorava se na preko
medija, ŽUC-a i policije. Vijećnik Dejan Horvat dodaje da ako Općina misli kažnjavati
poljoprivrednike za nanošenje blata na ceste, neka najprije sanira poljske puteve.
Vijećnik Miran Pintarić pita, na temelju neprovjerenih informacija, što činiti ako
koncesionar za odvoz sadržaja septičke jame dođe s polupunom cisternom, kome se
javiti. Komunalni redar Mladen Braniša odgovara da korisnik vrlo jednostavno može sam
odrediti je li cisterna na dolasku prazna ili ne, pa na licu mjesta reagira prema
koncesionaru. U slučaju da dođe do daljnjeg problema, može se njemu javiti odnosno
prijaviti problem. Vijećnik Dejan Horvat ukazuje komunalnom redaru na problem
„pojavljivanja“ novog smeća na lokaciji poslije mosta u Držimurcu te dodaje da bi se s
tom problemom on morao itekako pozabaviti, jer kruže priče da se smeće dovozi iz
gradova, putem plaćenih odvozitelja. Ako se na takvo što neće na vrijeme reagirati,
začas će cijelo naselje Držimurec biti okruženo hrpama smeća. Načelnik Vladimir
Domjanić ističe da u periodu kad Općina ima komunalnog redara ima manje smeća u
okolišu Općine, ali nismo do kraja zadovoljni. Vijećnik Mladen Križaić predlaže da se, prije
glasovanja o prihvaćanju izvješća, iz naziva Izvješća makne tekst „na traženje vijećnika
Horvat Josipa“, što su vijećnici jednoglasno prihvatili.
Izvješće o radu komunalnog redara Općine Mala Subotica, uz prihvaćen
prijedlog vijećnika Mladena Križaića, jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.8. Prijedlog Odluke o visini naknade strankama po vijećniku za 2013.godinu
Prijedlog Odluke dostavljen je vijećnicima u materijalima za sjednicu. Vijećnik Josip
Šegović ukazuje na pogrešku u nazivu predložene Odluke gdje treba izbaciti riječi „i
izborne promidžbe“ što ovom odlukom ne odlučujemo. Isto treba učiniti i u
čl.1.predložene Odluke. Predlaže da bi bilo dobro za vijećnice odrediti neki dodatak na
osnovnu naknadu kao što je i Županijska skupština donijela za svoje vijećnice. Vijećnik
Miran Pintarić predlaže da se za vijećnice odredi uvećana naknada za 10% u odnosu na
vijećnike. Vijećnik Vladimir Mihalic ukazuje na pogrešku u nazivu prijedloga Odluke gdje
treba izbaciti riječ «strankama» te na pogrešku u čl.1. predložene Odluke gdje treba
zamijeniti riječ „stranaka“ s riječi „aktivnosti“. Predlaže da se ne dodjeljuje nikakva
naknada vijećnicima na što reagira vijećnik Valentin Šipuš i ističe da, iz vlastitog iskustva
kao nezavisni vijećnik koji Državnom uredu za reviziju mora dostavljati izvješća o radu i
financijska izvješća i koji je pokušao objasniti nadležnima da se odriče naknade te mu je
pojašnjeno da, vijećnik se ne može odreći naknade, Općina vijećniku mora isplatiti
kakvu-takvu naknadu, a onda vijećnik s njom raspolaže kako želi. Na to vijećnik Vladimir
Mihalic predlaže naknadu vijećnicima u iznosu od 1 kune.
Predlagačev prijedlog Odluke o visini naknade vijećnicima za 2013.godinu, s
predloženim izmjenama vijećnika Josipa Šegovića i vijećnika Vladimira Mihalica,
prihvaćen je s 10 glasova ZA, 2 PROTIV (V.Mihalic, V.Šipuš) i 1 SUZDRŽANIM
(M.Pintarić).
Prijedlog vijećnika Vladimira Mihalica da naknada iznosi 1 kunu, nije prihvaćen
s 10 glasova PROTIV, 2 ZA (V,Mihalic, V.Šipuš) i 1 SUZDRŽANIM (M.Pintarić).
Prijedlog vijećnika Mirana Pintarića da za vijećnice naknada iznosi 10% više u
odnosu na vijećnike, prihvaćen je s 8 glasova ZA, 1 PROTIV (I.Marčec) i 4
SUZDRŽANA.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad konstatira da je prihvaćen
predlagačev prijedlog Odluke o visini naknade vijećnicima za 2013.godinu s
predloženim izmjenama vijećnika Josipa Šegovića i vijećnika Vladimira Mihalica,
uz povećanje naknade vijećnicama za 10%.
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Ad.9. Donošenje Odluke o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje
sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je do potrebe donošenja ove odluke došlo zbog
stupanja na snagu novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom, dok podzakonski
akti za njegovo provođenje nisu doneseni. Problem je zbrinjavanje bio otpada, nisu
stvoreni uvjeti za reciklažna dvorišta, a ne može se raspisati koncesiju za zbrinjavanje
dijela otpada. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da se o toj problematici raspravilo i na
Kolegiju gradonačelnika i načelnika. Još uvijek se ne zna kako će taj problem biti riješen
na nivou Županije, koliko će reciklažnih dvorišta biti. Ističe da se, nažalost, nalazimo se u
zrakopraznom prostoru. U raspravi dalje sudjeluju vijećnici Željko Jančec, Valentin Šipuš,
Miran Pintarić i Josip Horvat. Vijećnik Vladimir Mihalic ukazuje na zakonsku obvezu
raspisivanja koncesije. Vijećnik Josip Šegović predlaže da se produlji rok na godinu dana
ako za to postoji osnova i ako Zakon dozvoljava. Pročelnik Franjo Janković ističe da
Zakon daje mogućnost produljenja za 6 mjeseci, a možda će trebati produljiti još za 6
mjeseci.
Odluka o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje sakupljanja, odvoza i
odlaganja komunalnog otpada prihvaćena je s 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM
(V.Mihalic).

Načelnik Vladimir Domjanić daje vijećnicima pisani prijedlog proračuna za 2014.godinu
na razmatranje do 25.studenoga. Poziva ih da do tada dostave primjedbe i amandmane
jer će zatim, o prijedlogu proračuna i pristiglim prijedlozima i amandmanima, raspraviti
Odbor za proračun i financije te definirati konačan prijedlog proračuna, za sljedeću
sjednicu.

Sjednica je završena u 20,30 sati.
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