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ZAPISNIK
sa 6. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane
dana 17.prosinca 2013. godine u 17,30 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29 A,
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 Mikac-Dodlek, Jadranka
Sermek, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
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 su završene započete investicije: kanalizacija u Ulici A.Stepinca u Maloj
Subotici, pristupna cesta i parkiralište kod groblja Benkovec-Jurčevec, nadstrešnica uz mrtvačnicu
u Palovcu i adaptacija prostorija VMO Držimurec-Strelec i tamošnjih udruga. Što se tiče izgradnje
pješačke staze u Ulici A.Stepinca, uređen je kolnik do staze i postavljeni su vanjski rubnici, što je
bilo najvažnije, a ukoliko će se stići, asfaltirati će se i staza.
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU poslana je sva tražena dokumentacija za investicije
koje ono financira i sufinancira, kako bi moglo uslijediti plaćanje izvođačima.
Potpisali smo ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za Društveni centar
Piškorovec s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, u vrijednosti od 180.000 kuna. Slijedi
raspisivanje javne nabave i odabir izvođača.
U Međimurskim vodama
održan je sastanak projektnog tima za Aglomeraciju Držimurec i
Podbrest, gdje je dogovoreno da će se te kanalizacije kandidirati za EU fondove. Slijedi izrada
elaborata s popisom čestica koje je potrebno vlasnički riješiti. Međimurske vode raspisale su javnu
nabavu za izradu studije izvodljivosti.
Za ovu godinu bila je planirana izvedba kanalizacije u Držimurcu i Strelcu ali u državnom proračunu
nije za to bilo novaca pa se nije ni realiziralo.
Dana 19.studenog održan je sastanak kod Župana na kojem je bio nazočan i načelnik Općine
Orehovica te direktorica REDEA-e. Raspravljalo se o Središnjoj gospodarskoj zoni Međimurje.
Dogovoreno je da će do kraja godine REDEA revidirati dokumentaciju za prijavu na natječaj
Ministarstva poduzetništva i obrta, sljedeće godine. Prema novom zakonu, poduzetničke zone veće
od 50 ha tretiraju se kao strateške zone i o njima odlučuje Vlada. Naša Zona je dio Središnje
gospodarske zone Međimurje i neće biti ograničenja za njeno širenje.
Ovog četvrtka održati će se sastanak sa svim vlasnicima parcela u naselju Trate u Maloj Subotici na
kojem će, po principu izvlačenja brojeva, vlasnici sami određivati svoje parcele. Na taj način želi se
izbjeći možebitno pogodovanje prilikom dodjeljivanja parcela.
Na jučerašnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika i načelnika raspravljalo se o novom Zakonu o
socijalnoj skrbi. Od strane Kolegija i Međimurske županije date su primjedbe na taj Zakon koji
između ostaloga nalaže da nezaposleni Romi koji posjeduju automobil ne mogu biti korisnici Centra
za socijalnu skrb već bi morali odrađivati od 30-90 sati rada mjesečno. Organizacija i provođenje
toga, nadzor i zaštita na radu tih radnika, pada na teret lokalne samouprave. Nameće se pitanje
odakle novci za sve to, a i zaključak da zakonodavac vjerojatni nije bio ni svjestan što te odredbe
Zakona za sobom povlače.
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Vijećnik Valentin Šipuš, ponukan člankom objavljenom u Večernjem listu pod naslovom
„Međimurju prijete nitrati iz gnojiva“ u kojem se navodi da je u Međimurju, u čak 16
općina, zabilježena zabrinjavajuća koncentracija nitrata u tlu, pita Načelnika ima li kakvih
informacija za našu Općinu ili se možda o tome raspravljalo na Kolegiju. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da se na Kolegiju nije posebno o tome raspravljalo već je
bilo izneseno da koncentraciju nitrata u tlu prati jedna agencija koja će predložiti vrste
umjetnog gnojiva kojima bi trebalo gnojiti zemljišta kako bi i dalje bila pogodna za
plodored.
Vijećnik Miran Pintarić, obzirom da nema Zamjenika načelnika koji to vodi, pita
Načelnika dokle se stiglo s izradom nove općinske web stranice. Čini mu se da se jako dugo
ništa nije učinilo po tom pitanju. Zna se da Zamjenik načelnika prima određenu naknadu,
no nema rezultata rada. Obzirom da on ne izrađuje web stranicu, vjerojatno postoji nešto
drugo iz njegovog područja za što mu je određena naknada. Obzirom da Zamjenik
načelnika nije nazočan sjednici kako bi dao pojašnjenje, neka onda vijećnike pismeno o
tome izvijesti. Vijećnik Miran Pintarić daje primjedbu Načelniku što nije izvijestio vijećnike o
novim stipendistima i o zapošljavanju u Vrtiću. Zanima ga koji su bili kriteriji odabira novog
zaposlenika Vrtića i je li se u cijeloj proceduri zapošljavanja, od natječaja do izbora
kandidata, poštovao Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, jer Općinom kruže
svakakve glasine. Napominje da je u Zakonu navedeno da Odluku o zapošljavanju
odgajatelja donosi Upravno vijeće dječjeg vrtića na prijedlog ravnatelja. To bi moglo značiti
da ako se ravnateljev prijedlog ne prihvati, da se natječaj mora poništiti. Vijećnik Josip
Šegović nadovezuje se na primjedbe vijećnika Mirana Pintarića i ističe da je vijećnike
potrebno informirati o radu pojedinog povjerenstva ili odbora. Vijećnik Željko Jančec
dodaje da je o novim stipendistima sve objavljeno na općinskim web stranicama, potrebno
je samo pogledati. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara vijećniku Miranu Pintariću da
se izrađivač novih web stranica birao nešto duže od planiranog s kojim je početkom
studenoga potpisan ugovor. Ugovorom je definirano da će do Božića nova web stranica biti
gotova. Zamjenik Dragutin Branilović angažirao se oko toga, treba se još malo strpiti i
vjerujemo da ćemo dobiti modernu i kvalitetnu novu općinsku web stranicu. Što se tiče
stipendija, načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je u izvješću zaboravio spomenuti nove
stipendiste te da će u materijalima za sljedeću sjednicu biti priložen zapisnik Odbora o
otvaranju i pregledu molbi za stipendije. O zapošljavanju u Vrtiću pojašnjava da
odgojiteljica Katarina Janković odlazi u mirovinu i Upravno vijeće Vrtića raspisalo je
natječaj za zapošljavanje novog odgojitelja. Pristiglo je 13 molbi od kojih većina nije
zadovoljila tražene uvjete. Od 3 kandidatkinje koje su zadovoljile uvjete, 2 su nezaposlene
i prošle su stručnu obuku u našem Vrtiću. Upravno vijeće izabralo je kandidatkinju koja nije
bila ravnateljičin prijedlog, što ne znači da to nije u skladu sa Zakonom. Vijećnica Ivana
Mikac-Dodlek nadovezuje se pitanjem: U čemu bi onda bila uloga Upravnog vijeća ako bi
ono moralo prihvatiti ravnateljičin prijedlog?, te dodaje da bi se sumnjičavi vijećnici trebali
informirati kod roditelja djece s kojima je, na stručnom usavršavanju, radila izabrana
kandidatkinja, jer bi čuli same pohvale. Vijećnik Valentin Šipuš, ujedno i član Upravnog
vijeća, ističe da ravnateljica Vrtća podnosi Općinskom vijeću temeljita izvješća o radu,
sukladno Zakonu te ne vidi smisao ni potrebu da bi se sve odluke Upravnog vijeća
preispitivale na Općinskom vijeću. Upravno vijeće je na posljednjoj sjednici raspravljalo o
kandidatima, ravnateljica je predložila jednu kandidatkinju, Upravno vijeće je dalo
povjerenje drugoj kandidatkinji i to je jedino bitno, a ono „rekla-kazala“, različita
podmetanja, uvrede i slične stvari, treba ostaviti po strani. Vijećnik Vladimir Mihalic
ističe da Općina kao osnivač Vrtića mora voditi računa je li sve bilo u skladu sa Zakonom.
Ako već postoji neka sumnja da nije bilo tako, najbolje je da se vijećnicima za sljedeću
sjednicu pripremi forma natječaja, podaci o kandidatima koji su se javili na natječaj te
zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća pa da se o tome raspravi. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da će se to pripremiti.
Vijećnica Vesna Halić pita tko je izrađivač novih općinskih web stranica. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da je izrađivač tvrtka Poslovna vizija iz Vučetinca.
Vijećnik Ivan Marčec upućuje apel komunalnom redaru Mladenu Braniši de se provoza
diljem Općine u večernjim satima kako bi vidio na koliko je mjesta ulična rasvjeta
zakrivena raslinjem i drvećem te da upozori vlasnike tih drveća da uklone sporne grane.
Pita Načelnika može li općina nešto učiniti kako bi se u zgradi gdje se nalaze ambulante
izgradila invalidska rampa. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je to u nadležnosti
Zavoda za javno zdravstvo, ali da Općina može spustiti dva rubnika na prilaznoj stazi kako
bi se osobama s invaliditetom barem olakšao pristup zgradi.
Vijećnik Josip Šegović pita u kojoj je fazi objekat „stare škole“ u Palovcu jer je
dosadašnji zakupac preselio u susjedstvo. Planira li se možda adaptacija istog ili postoje
neke druge namjere? Upućuje čestitku Filipu Novaku, državnom prvaku kadetske kategorije
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u karateu, koji je izborio put na Europsko prvenstvo u Lisabon. Predlaže Načelniku da još
prije Božića organizira prijem za Filipa te da mu odobri sufinanciranje troškova puta u
Lisabon. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će se ovih dana izvršiti službena
primopredaja objekta „stare škole“ u Palovcu. Jednom je bio raspisan natječaj za zakup
toga prostora ali nije bilo interesenata. Potrebno je što prije nešto poduzeti s tim objektom
jer je u jako lošem stanju, možda ga kandidirati ne neki natječaj. Zamolba za
sufinanciranje troškova puta na natjecanje u Lisabon za Filipa Novaka već je pristigla u
Općinu i Općina će sigurno sufinancirati taj put. Također, Načelnik ističe da će rado primiti
Filipa i čestitati mu na uspjehu. Pohvaljuje cijeli Karate klub Mala Subotica jer bilježe
vrhunske rezultate na natjecanjima.
Vijećnik Željko Jančec pita što će komunalni redar poduzeti po pitanju smeća između
Držimurca i Belice, ima informaciju da su i lovci voljni sudjelovati. Pita može li se od Elektre
zatražiti odobrenje za rušenje starog transformatora na ulazu u Strelec te može li se uputiti
apel obitelji Hlišć da uklone stare cigle kod te parcele. Pita može li se u Držimurcu i Strelcu
sljedeće godine organizirati proglašavanje obavijesti odnosno poziva na Božićni sajam
putem bubnjara, obzirom na slabi odaziv posjetitelja iz tih naselja. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da je smeće između
Držimurca i Belice poslikano od strane
komunalnog redara i da se prihvaća suradnja s lovcima kako bi se izgradila „čeka“. Što se
tiče transformatora na ulazu u Strelec, kontaktirati će se Elektra oko uklanjanja istog. Za
oglašavanje Božićnog sajma, ističe da se vrtjela reklama na radio postaji STUDIO M, a
svako kućanstvo dobilo je obavijest o programu Sajma u poštanski sandučić te smatra da
su svi žitelji Općine bili dobro obaviješteni o Sajmu.
Vijećnik Dejan Horvat pita što slijedi po pitanju alternativnog puta za prijevoz šljunka sa
šljunčare u Držimurcu obzirom na informaciju da je Općina Domašinec povukla suglasnost
za korištenje alternativnog puta na njihovom području. Naglašava da je alternativni put
otvoren, a ne zatvoren kako je u novinama pisalo. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara
da je Općina Domašinec povukla suglasnost jer je tvrtka Pavlic-asfalt-beton iz Goričana
ušla u privatno vlasništvo i vlasnici su se pobunili. Rampu su obećali zatvoriti, a obzirom da
nisu, uputit ćemo im dopis da se rampa zatvori dok se put ne koristi.
Vijećnik Vladimir Mihalic pita je li Općina što poduzela kako bi se popravila javna
rasvjeta, obzirom da je rano mrak te je neophodna. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da je 4.12. poslana narudžbenica u Elektru i svakog dana se očekuje popravak.
Nažalost, radi se o starim rasvjetnim tijelima koja se često kvare.
Vijećnik Josip Horvat, obzirom da još nije postavljen križ na mrtvačnicu u Maloj Subotici,
pita je li križ bio naveden u Ugovor s izvođačem, kada će se postaviti, ako neće, zašto. Pita
je li se što poduzelo po pitanju „benkoske vuličke“. Vidi da proračunom nisu predviđena
nikakva sredstva za rješavanje tog problema pa ga zanima do kada se to planira riješiti.
Ističe da je smiješno kako je izveden asfalt u Ulici A.Stepinca. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da križ nije bio naveden u Ugovoru s izvođačem radova na mrtvačnici
u Maloj Subotici, ali da će se do proljeća postaviti. Što se tiče „benkoske vuličke“, od prošle
sjednice nije se ništa poduzelo. Taj problem ne može se brzo riješiti. Vjeruje da će se iduće
godine riješiti. Na primjedbu o lošoj izvedbi asfalta u Ulici A.Stepinca, odgovara da je sada
povučen samo grubi sloj asfalta, a sljedeće godine će se cijela ulica „presvući tepihom“.

Vijećnik Mladen Križaić zbog drugih obveza napušta sjednicu.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad utvrđuje da je nazočno 13 vijećnika i da postoji
kvorum. Otvara 6.sjednicu Općinskog vijeća. Vijećnik Josip Šegović predlaže izmjenu, u
materijalima dostavljenog, dnevnog reda tako da bi točka broj 7. postala točka broj 2., a točke pod
brojem 2.-6. postale bi točke pod brojem 3.-7., što su vijećnici jednoglasno prihvatili. Takav
izmijenjeni DNEVNI RED predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na prihvaćanje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika sa 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog 2. Izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za 2013.godinu
Prijedlog proračuna općine Mala Subotica za 2014.godinu
Prijedlog projekcije proračuna za 2014. - 2015.godine
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Mala Subotica
za 2014.godinu
Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u općini Mala Subotica
za 2014.godinu
Prijedlog socijalnog programa Općine Mala Subotica za 2014.godinu
Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine Mala Subotica
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine
Mala Subotica
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10. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite
11. Usvajanje analize zaštite i spašavanja za općinu Mala Subotica u 2013.godini
12. Prijedlog Smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Mala
Subotica
za 2014.godinu.
13. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva izgrađene infrastrukture - elektroenergetske mreže
u romskom naselju Piškorovec
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 5.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 5.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
Ad.2. Prijedlog 2.Izmjena i dopuna proračuna općine Mala Subotica za 2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je do potrebe 2.rebalansa proračuna došlo u najvećoj
mjeri zbog nerealizacije određenih investicija. Tu prvenstveno misli na investiciju Uređenja središta
naselja Mala Subotica u iznosu od 1.500.000 kuna te na investiciju Izrade projektne dokumentacije
za Društveni centar Piškorovec u iznosu od 180.000 kuna, za koju je potpisan Ugovor s
Ministarstvom, ali realizacija će biti iduće godine. Također nisu stigli planirani novci iz županijskog
proračuna u iznosu od 50.000 kuna. Povećani su prihodi od poreza na dohodak što je sigurno
rezultat fiskalizacije. Također su se povećali prihodi od komunalne naknade, što je rezultat
provedenih ovrha. Ta stavka će se zasigurno još povećati do kraja godine.
Vijećnik Josip Šegović daje primjedbu što u materijalima opet nije prikazana kolona planiranog
proračuna s kraja 2012.godine kako bi se lakše radila usporedba. Iznosi da ako se usporedi prvotni
proračun s ovim rebalansom, realizacija je 52%. Znači da su oni koji nisu podržali prvotni proračun
bili zapravo u pravu. Proračun je bio preambiciozan, neostvariv, a dinamiku realizacije određuje
Načelnik. Pita kako to da je za adaptaciju svlačionica, NK Spartaku plaćeno u cijelosti, a NK Dinamu
u ratama, iako je bilo napomenuto od strane izvođača da će u slučaju jednokratne isplate, cijena
biti niža.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je tako dogovoreno s predstavnicima kluba. Isplaćuje se
5.000 kn mjesečno, ništa nije izvršeno mimo dogovora. Što se tiče ambicioznosti proračuna, ističe
da se investicije moraju planirati u protivnom se ne mogu kandidirati. Za investiciju Uređenja
središta naselja Mala Subotica, Europska investicijska banka odobrila je 50% sredstava ali Država
svojih 50% nije uspjela osigurati i ta investicija se ni ove godine nije mogla ostvariti ali se morala
planirati u slučaju da bi krenula realizacija. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU smanjilo
je sredstva za manje projekte sa 60 mil.kuna na 40 mil.kuna. Naša općina je jedna od 6
međimurskih općina koja je dobila novce, a jedina koja je dobila sufinanciranje projektne
dokumentacije za 2 projekta. Možemo biti ponosni jer ove godine je rijetko koja općina uspjela
realizirati 5 vrijednih investicija, kao što je to uspjela naša.
Vijećnik Miran Pintarić, obzirom da je spomenuto povećanje prihoda za komunalnu naknadu radi
ovrha, pita je li riješeno dugovanje vlasnika objekta u kojem je nedugo otvoren novi lokal „Stara
lipa“ u Palovcu. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je vlasnici tog objekta poslana ovrha i da
će se naplatiti zakonski dio.
Prijedlog 2.Izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica prihvaćen je s 9 glasova
ZA, 2 PROTIV (J.Horvat, J.Šegović) i 2 SUZDRŽANA (V.Halić, M.Pintarić).
Ad 3. Prijedlog proračuna Općine Mala Subotica za 2014.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da, obzirom da je na prethodnoj sjednici vijećnicima dat
prijedlog proračuna, pristigli su prijedlozi od strane 3 vijećnika. Prihvaćen je prijedlog vijećnika
Dejana Horvata i Željka Jančeca za sufinanciranje nabave vatrogasnog vozila za DVD DržimurecStrelec u iznosu od 30.000 kuna, obzirom da je DVD Držimurec-Strelec sljedeće godine na redu za
financiranje od strane Vatrogasne zajednice. Prihvaćeni su prijedlozi vijećnika Vladimira Mihalica,
Izrada panoa dobrodošlice na ulazima u Općinu u iznosu od 30.000 kuna te Izgradnja projektne
dokumentacije za zaobilaznicu kod groblja Mala Subotica-Štefanec u iznosu od 20.000 kuna, u
nešto manjem iznosu nego je predloženo jer se planira pribaviti nešto novaca u ŽUC-u ili
Ministarstvu. Proračun za 2014.godinu planira se u visini od 8.954.202 kuna. Ovim proračunom svi
izvorni prihodi planirani su realno. Za određene investicije nažalost nema odgovora hoće li se moći
kandidirati naredne godine, ali ih svakako treba planirati u slučaju da će krenuti realizacija.
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Za investicije Uređenje prostora između župne crkve i DVD Mala Subotica
i Asfaltiranje
nerazvrstane ceste-spoj Držimurec-Strelec imamo odgovor, ali ne možemo sa sigurnošću tvrditi da
će biti odobrene. Proračunom je predviđeno sufinanciranje Izgradnje nadstrešnice na groblju Mala
Subotica-Štefanec od strane grada Čakovca u iznosu od 120.000 kuna. Varijabilna su sredstva iz
državnog proračuna te prodaja zemljišta u Zoni poduzetništva. Bilo bi svakako potrebno na nekoj
od narednih sjednica raspraviti o cijeni/m2 zemljišta u Zoni kako ista ne bi bila, uz nepostojanje
kanalizacije, još jedna prepreka za kupce. Početkom sljedeće godine inicirat će se formiranje
općinskog Odbora za strateško planiranje koji bi se bavio lobiranjem.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad, ujedno i predsjednica Odbora za proračun i financije,
ističe da je Odbor održao sjednicu i dao suglasnost na ovaj prijedlog proračuna.
Vijećnik Josip Šegović ima zamjerku što nisu svi mjesni odbori pozvali svoje vijećnike Općinskog
vijeća na sastanak kad se donosio prijedlog za proračun. U ime vijećnika stranaka HDZ, HSS i
Hrvatskih laburista, iznosi da je predloženi proračun preambiciozan jer stavke za koje se računa na
sredstva iz državnog proračuna, neće se ostvariti jer su sredstva državnog proračuna znatno
smanjena. Ne planira se niti jedna investicija iz županijskog proračuna, jedino iz ŽUC-a. Iako treba
planirati, suvislo je tako planirati. Ističe da bi se određene investicije mogle uključiti u proračun, ali
u umanjenom iznosu. U općinski aparat i dalje se dosta izdvaja i Načelnik bi trebao pripaziti kad
izlazi u medije s izjavama da su tu ostvarene određene uštede. Sufinanciranje Grada Čakovca za
investiciju Izgradnje nadstrešnice na groblju Mala Subotica-Štefanec vjerojatno se planira na
temelju dogovora s Gradom, ali ta sredstva nisu uvrštena u proračun Grada Čakovca. Pita
Načelnika koji je omjer financiranja investicije Izgradnje pješačko-biciklističke staze u Ulici A.Šenoe
u Svetom Križu, na što načelnik Vladimir Domjanić odgovara da 70% ŽUC, a 30% Općina. Vijećnik
Josip Šegović ističe da je ovim proračunom, po broju investicija, naselje Palovec zakinuto pa zbog
toga, a i zbog prije navedenog, vijećnici stranaka HDZ, HSS i Hrvatskih laburista ne mogu podržati
ovaj proračun. Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je s Gradom dogovoreno sufinanciranje
izgradnje nadstrešnice u iznosu od 120.000 kuna koji će Grad 1.rebalansom uvrstiti u proračun.
Što se tiče investicija, one se moraju staviti u proračun kako bi ih mogli kandidirati, znači moramo
ih planirati. Tu se ne radi o nikakvom napuhavanju iznosa već se u proračun mora staviti
cjelokupan iznos investicije, radi kandidiranja. Za zaposlene se izdvaja koliko treba, puno je veći
obim posla u odnosu na prijašnje vrijeme. Svu javnu nabavu sada radimo sami, to ne radi više
Ministarstvo. Odgovorno tvrdi da zaposleni rade „punom parom“. Ne gleda na izdvajanje za
zaposlene samo kao trošak. Iduće godine čeka nas legalizacija romskog naselja Piškorovec i
općinskih objekata, to je strahovito puno posla.
Vijećnik Miran Pintarić dodaje da se rezultati puno rada trebaju i vidjeti. Što se tiče proračuna,
smatra da je bolje planirati određene investicije u manjem iznosu jer se neke planiraju već više
godina. Traži pojašnjenje stavke prihoda od prodaje stanova, dijele li se ti prihodi između naše
općine i Općine Orehovica i zašto. Traži pojašnjenje za prije izneseno energetsko certificiranje
općinskih zgrada, misli li se tu na sve općinske objekte u Općini. Traži pojašnjenje investicije izrade
Idejnog projekta Doma za starije i nemoćne osobe u Maloj Subotici i investicije Izrade projektne
dokumentacije za dogradnju i adaptaciju Dječjeg vrtića Potočnica. Ističe kako se nada da će, prije
spomenuti, Odbor za strateško planiranje funkcionirati jer vidi da se neki općinski odbori ne
„koriste“. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se novci od prodaje stanova ne dijele s Općinom
Orehovica. Naša općina još je uvijek u sporu s Općinom Orehovica. Sudski postupak je s
Trgovačkog suda u Bjelovaru, koji se proglasio nenadležnim za taj spor, premješten na Visoki
trgovački sud u Zagrebu. Znamo da je svojevremeno Arbitražna komisija donijela svoju konačnu
odluku koja se može dvosmisleno tumačiti. Općina Orehovica tumači je na svoj način, a mi na
način kako je tumači naš odvjetnik, što je vjerojatno u redu. Mi smo isplatili Općini Orehovica
određeni iznos za prodane stanove prema našem tumačenju te Odluke, ali je Općina Orehovica te
novce vratila. Izrada energetskog certificiranja općinskih objekata obveza je Općine i obuhvaća sve
općinske objekte na području cijele Općine. Investicija izrade Idejnog projekta Doma za starije i
nemoćne osobe u Maloj Subotici stavljena je u proračun jer smo općina sa skoro 5.000 stanovnika i
bilo bi poželjno da naše starije nemoćne osobe, a i takve osobe iz okolnih naselja, budu smještene
u Dom u svom kraju, što bi na njih zasigurno pozitivno utjecalo. Zakon daje više mogućnosti da se
to ostvari. Jedna je, putem javno-privatnog partnerstva, gdje bi Država preuzela kompletno
financiranje objekta, a kasnije bi postupno izvođaču vračala novac. Drugi način je, da se taj projekt
kandidira prema EU fondovima, a treći način, da se izborimo da taj Dom uđe u sufinanciranje
Ministarstva socijalne politike i mladih s 50% cijene boravka u toj ustanovi. Izrada Idejnog projekta
za Dom početni je korak u realizaciji toga. Isto je i s investicijom Izrade projektne dokumentacije
za dogradnju i adaptaciju Dječjeg vrtića Potočnica, gdje se planira krenuti najprije s projektom
kako bi se u dogledno vrijeme moglo krenuti u proširenje Vrtića, jer postoji realna potreba za
uvođenjem jasličke skupine.
Vijećnik Vladimir Mihalic iznosi da brutalno realan proračun zapravo iznosi 3.700.000 kuna. U
proračun nisu uvršteni prihodi od prodaje zemljišta u Zoni. Nema projekta koji će povećati
prihodovnu stranu proračuna. Općina smo sa sve manjim i manjim prihodima svake godine, a sve
većim troškovima. Pitanje je gdje će se uštedjeti kako ne bi došlo do gašenja lokalne jedinice. Na
investicijama kojih gotovo da i neće biti, neće se moći uštedjeti. Ovaj proračun je neizvršiv ako će
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troškovi i dalje rasti. Načelnik je predlagač i odgovoran je za njega. Traži da se za sljedeću
sjednicu vijećnicima pripreme preslike pristiglih
prijedloga
za proračun. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da je veliki problem naše Općine što je općinski prihod od poreza na dohodak
jedan od najnižih u županiji. Razlog tomu je velik broja nezaposlenih osoba, poljoprivrednika i
osoba u inozemstvu, a oni koji su zaposleni većinom rade na slabo plaćenim poslovima. Tomu
doprinosi činjenica da se ništa ne gradi. Još jednom ističe da su izvorni prihodi planirani realno.
Vijećnik Josip Horvat slaže se s vijećnikom Vladimirom Mihalicom da su prihodi manji od prošle
godine, a investicije koje se planiraju odnose se samo na „ušminkavanje“ Općine. Pita planira li se
sljedeće godine zavažanje poljskih puteva, na što načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se
planira na način kao što se to učinilo i ove godine.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara mogućnost iznošenja amandmana.
Vijećnik Vladimir Mihalic daje amandman kojim predlaže da se u proračun uvrsti investicija
Izgradnje autobusne nadstrešnice u Maloj Subotici u iznosu od 25.000 kuna, a za isti iznos neka se
smanji investicija Uređenja središta naselja Mala Subotica.
Vijećnik Josip Horvat daje amandman kojim predlaže uvrštavanje investicije Uređenja „benkoske
vuličke“ u iznosu od 30.000 kuna, a smanjenje stavke investicije Hortikulturnog i prometnog
uređenja prostora između župne crkve i DVD Mala Subotica, za isti iznos.
Vijećnik Josip Šegović daje amandman kojim predlaže povećanje rashodovne stavke Dotacija NK
Dinamo-izgradnja nadstrešnice za iznos od 40.000 kuna, odnosno sa predloženih 60.000 kuna na
100.000 kuna, a na prihodovnoj strani povećanje stavke Prihoda od poreza na dohodak za iznos od
40.000 kuna.
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da se može prihvatiti amandman vijećnika Josipa Šegovića ali
povećanje dotacije za 20.000 kuna umjesto traženih 40.000 kuna. Amandman vijećnika Vladimira
Mihalica može se prihvati u vidu uvrštavanja u proračun tražene investicije u iznosu od 25.000
kuna, ali ne na račun investicije Uređenja središta naselja Općine Mala Subotica, već bi za isti iznos
povećali stavku Prihoda od poreza na dohodak. Što se tiče amandmana vijećnika Josipa Horvata,
predlaže da se ta investicija odradi pod stavkom Ostali troškovi te se ne bi zadiralo u proračun.
Vijećnik Vladimir Mihalic slaže se s Načelnikovim prijedlogom koji se odnosi na njegov amandman.
Vijećnik Josip Horvat slaže se Načelnikovim prijedlogom koji se odnosi na njegov amandman te isti
povlači.
Vijećnik Josip Šegović ostaje kod svog amandmana.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na glasovanje amandmane vijećnika Vladimira
Mihalica i Josipa Šegovića te prijedlog načelnika Vladimira Domjanića.
Amandman vijećnika Vladimira Mihalica jednoglasno je prihvaćen.
Amandman vijećnika Josipa Šegovića nije prihvaćen s 5 glasova ZA, 5 PROTIV i 3 SUZDRŽANA.
Prijedlog načelnika Vladimira Domjanića kojim predlaže povećanje stavke rashoda-Dotacija za NK
Dinamo-izgradnja nadstrešnice, u iznosu od 20.000 kuna, a istovremeno povećanje stavke Prihoda
od poreza na dohodak za isti iznos, prihvaćen je s 9 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na prihvaćanje prijedlog proračuna s prihvaćenim
amandmanom vijećnika Vladimira Mihalica i prijedlogom načelnika Vladimira Domjanića.
Prijedlog proračuna Općine Mala Subotica za 2014.godinu s prihvaćenim amandmanom
vijećnika Vladimira Mihalica i prijedlogom načelnika Vladimira Domjanića, prihvaćen je s
9 glasova ZA, 3 PROTIV (V.Halić, M.Pintarić, J.Šegović) i 1 SUZDRŽANIM (J.Horvat).
Ad 4. Prijedlog projekcije proračuna za 2014.-2015.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić daje uvod u točku. Vijećnik Josip Šegović, u ime vijećnika HDZ,
HSS i Hrvatskih laburista, ističe da, obzirom da se projekcija temelji na proračunu, ne može je
prihvatiti.
Prijedlog projekcije proračuna za 2014.-2015.godinu prihvaćen je s 9 glasova ZA, 3
PROTIV (V.Halić, M.Pintarić, J.Šegović) i 1 SUZDRŽANIM (J.Horvat)
Ad.5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2014.godinu
Pročelnik Franjo Janković daje uvod u točku. Vijećnik Josip Šegović ističe da se u tabeli ne
vidi, često spominjana, ušteda na održavanju groblja i javnih površina, na što načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da je određene troškove trebalo rasporediti na prikazani način. Vijećnik Miran
Pintarić pita nije li možda naveden premali iznos za odvodnju atmosferskih voda, na što načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da za odvodnju atmosferskih voda Hrvatske vode daju strojeve, a
Općina kupuje materijal.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2014.godinu prihvaćen je s 9 glasova ZA, 2 PROTIV (V.Halić, J.Šegović) i 2 SUzdržana
(J.Horvat, M.Pintarić)
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Ad.6. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2014.godinu
Pročelnik Franjo Janković daje uvod u točku. Ističe da se nakon izglasavanja proračuna
povećava predložena stavka za Javne površine, za iznos od 25.000 kuna, zbog dodatne investicije
Izgradnje autobusne nadstrešnice u Maloj Subotici. Time ukupni iznos predviđen za Javne površine
iznosi 3.725.000 kuna. Vijećnici ukazuju da je u materijalima za sjednicu, u navedenom ukupnom
iznosu predviđenom za Javne površine, jedna „0“ previše napisana. Vijećnik Josip Šegović pita nije
li krivo klasificirana investicija Izgradnje pješačko-biciklističke staze u Ulici A.Šenoe u Svetom
Križu, jer je ta cesta ŽUC-ova. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad odgovara da nije jer
prema novom Zakonu o cestama, pješačko-biciklističke staze uz ŽUC-ove ceste ne spadaju pod
ŽUC.
Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2014.godinu prihvaćen je s 9 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA (V.Halić, J.Horvat, M.Pintarić,
J.Šegović)
Ad.7. Prijedlog Socijalnog programa Općine Mala Subotica za 2014.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić daje uvod u točku. Iznosi da se, sukladno proračunu, Socijalnim
programom planiraju sredstva u iznosu od 1.050.000 kuna za socijalno zbrinjavanje građana.
Rasprave nema.
Prijedlog Socijalnog programa Općine Mala Subotica za 2014.godinu prihvaćen je s 10
glasova ZA i 3 SUZDRŽANA.
Ad.8. Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika na području općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković daje uvod u točku. Ističe da su koncesije od 1.8.2013.godine
ubačene u sustav javne nabave. Ovom koncesijom određuje se koncesionar za prijevoz pokojnika
samo na području Općine. Na natječaj su se javila 2 ponuditelja, Cvjećara IRIS iz Miklavca, s
ponuđenom godišnjom koncesijom u iznosu od 10.005 kuna i cijenom prijevoza u iznosu od 1
kn/km s PDV-om, i tvrtka Pogrebnik d.o.o. iz Balogovca, s ponuđenom godišnjom koncesijom u
iznosu od 10.000 kuna i cijenom prijevoza u iznosu od 1,25 kn/km s PDV-om. Prema priloženom
izračunu stručnog povjerenstva vidi se da je ekonomski povoljnija ponuda ponuditelja Cvjećare
IRIS iz Miklavca te se o istom ovdje odlučuje. Vijećnik Vladimir Mihalic pita je li u dosadašnjoj
suradnji s navedenim koncesionarom bilo zabilježeno kakvih poslovnih propusta ili nepravilnosti, na
što je Blaženka Krčmar, predsjednica Uprave groblja, odgovorila da je, vezano na prijevoz
pokojnika, zabilježen jedan slučaj neosnovanog naplaćivanja prijevoza iz Čakovca, nakon kojeg je
koncesionar korisniku vratio naplaćeni iznos. Vijećnik Miran Pintarić ukazuje na pogrešku u
materijalima, na str.7 Zapisnika, kod izračuna, u desnom nazivniku mora pisati broj 10.000
umjesto broj 10.005.
Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika na području općine Mala Subotica
jednoglasno je donesena.
Ad.9. Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine
Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković daje uvod u točku. Ističe da je na ovaj natječaj pristigla samo
jedna ponuda, Dimnjačarskog obrta ZDRAVKO ZVER, iz Strahoninca. Priložena dokumentacija je
potpuna i valjana. Ponuđena je godišnja koncesija u iznosu od 24.100 kuna te dosadašnja cijena
čišćenja dimnjaka koja iznosi 33,70 kn/kom bez PDV, s time da čišćenje 2. i svakog daljnjeg
dimnjaka ne košta ništa. Vijećnik Miran Pintarić iskazuje nezadovoljstvo s ponuđenom cijenom
čišćenja dimnjaka stambenih objekata. Smatra da je zapravo cijena čišćenja jednog dimnjaka
manja jer je u cijeni jednog dimnjaka uračunato čišćenje ostalih dimnjaka, što nije u redu prema
građanima. Zašto da građani koji imaju samo jedan dimnjak plaćaju čišćenje nečijeg 2. ili/i bilo
kojeg daljnjeg dimnjaka. Također smatra da je neprihvatljivo da čišćenje plinskog dimnjaka košta
više od čišćenja dimnjaka za kruta goriva, s kojim je puno više posla. Dodaje da Općina mora štiti
interes građana, a ne da koncesionar diktira pravila igre. Ima čak saznanja da je ovaj koncesionar
naplaćivao usluge koje nije izvršio. Vijećnik Vladimir Mihalic predlaže da se cirkularnim pismom sva
kućanstva obavijeste o važnim elementima ove koncesije. Vijećnici ukazuju na pogrešku u
materijalima na stranici 2. Zapisnika, gdje u tabeli treba umjesto „kn“ staviti „kom“ te na str.8
Zapisnika, gdje treba pri dnu stranice izmijeniti naziv koncesije.
Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Mala
Subotica donesena je s 12 glasova ZA i 1 PROTIV (M.Pintarić).
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Ad.10. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite
Pročelnik Franjo Janković daje uvod u točku. Pojašnjava da je donošenje ove odluke
preduvjet za donošenje Plana civilne zaštite, koji je u pripremi. Rasprave nema.
Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite jednoglasno je donesena.
Ad.11. Usvajanje analize zaštite i spašavanja za općinu Mala Subotica u 2013.godini
Pročelnik Franjo Janković daje uvod u točku. Pojašnjava da je u odnosu na dosadašnje
podatke, došlo do promjene podataka vezanih uz izdvajanje naselja Štefanec. Time je smanjen
broj DVD-ova, broj ukupnih članova DVD-ova, broj udruga koje mogu sudjelovati u zaštiti i
spašavanju. Rasprave nema.
Analiza zaštite i spašavanja za općinu Mala Subotica u 2013.godini jednoglasno je
usvojena.
Ad.12. Prijedlog Smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine
Mala Subotica za 2014.godinu
Pročelnik Franjo Janković daje uvod u točku. Pojašnjava da se ove Smjernice predlažu
temeljem usvojene analize zaštite i spašavanja, a služe za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine. Za provedbu ovih Smjernica neophodno je u proračunu osigurati
potrebna financijska sredstva. Rasprave nema.
Prijedlog Smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine Mala
Subotica za 2014.godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad.13. Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva izgrađene infrastruktureelektroenergetske mreže u romskom naselju Piškorovec
Načelnik Vladimir Domjanić daje uvod u točku. Pojašnjava da se ovom odlukom vlasništvo
nad izgrađenom infrastrukturom – elektroenergetskom mrežom u naselju Piškorovec prenosi na
Elektru Čakovec, sa svom pratećom dokumentacijom. Napominje da, obzirom da se za pripremu
ovog prijedloga Odluke koristila matrica HEP-a, u točki III. nije promijenjen naziv općine, što će se
ispraviti. Rasprave nema.
Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva izgrađene infrastrukture-elektroenergetske
mreže u romskom naselju Piškorovec, uz navedenu ispravku, jednoglasno je prihvaćen.
Sjednica je završena u 21,05 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
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Danica Glad

