IZVOD IZ ZAPISNIKA

s 2. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 27.6.2017. godine u
19,00 sati u prostoriji Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Križaić, Vladimir Domjanić, Stjepan Baranašić, Danica Glad, Dejan Horvat, Vladimir Horvat, Vesna
Krčmar, Kristijan Marčec, Tomislav Podgorelec, Ivan Oršoš, Jadranka Sermek, Dragutin Srnec, Josip
Šegović, Valentin Šipuš
OSTALI NAZOČNI:
Valentino Škvorc, općinski načelnik
Mladen Lacković, zamjenik općinskog načelnika
Mirjana Sečan, referentica za opće i upravne poslove
Blaženka Krčmar, tajnica
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Mladen Braniša, komunalni redar
Bojana Španiček Kanoti, Miroslava Novak-predstavnice javnih medija

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić pozdravlja sve nazočne i otvara 2. sjednicu
Općinskog vijeća. Prepušta riječ načelniku Valentinu Škvorcu kako bi podnio izvješće o aktivnostima u
Općini.
Načelnik Valentino Škvorc također pozdravlja sve nazočne i iznosi: Dat ću izvješće za ovaj kratki
period koliko sam općinski načelnik.
Što se tiče investicije Uređenje središta naselja Mala Subotica, danas je održana koordinacija i mogu
konstatirati da se sve odvija prema planu. Završetak radova predviđa se za sredinu odnosno kraj mjeseca
kolovoza. Ukoliko netko želi detaljnije informacije o radovima može doći do mene u ured.
Za investiciju Izgradnja oborinske odvodnje Jagodišće, koja se nadovezuje na uređenje središnjeg trga,
jučer je obavljeno otvaranje ponuda, a predstoji nam detaljniji pregled ponuda. Mogu konstatirati da je
najpovoljniju ponudu dala tvrtka Međimurska hidrogradnja d.o.o. iz Savke Vesi.
Obavili smo informativni razgovor s tvrtkom Infrastruktura d.o.o. iz Ludbrega vezano uz postavljanje
širokopojasne optičke infrastrukture koja omogućava velike brzine prijenosa podataka, do 1000 megabita
u sekundi, a znamo da sada većinom koristimo brzinu do 50 megabita. Planira se sufinanciranje
priključaka od strane Općine u iznosu od 100 eura + PDV. Za uzvrat Općina dobiva 20% prihoda najma
mreže, tako da se ova investicija tijekom vremena može vratiti. Bit će nam potrebne suglasnosti
mještana, koje će prikupljati ovlaštene osobe od strane Općine. Na kućne adrese mještana rasposlali smo
letke putem kojih želimo malo pojasniti o čemu se zapravo radi, a u nedjelju, na Dane Općine, popodne
će biti postavljen info pult kod šatora na parkiralištu Škole i tamo će mještani moći dobiti odgovore na
neka dodatna pitanja. Na sljedeću sjednicu Općinskog vijeća pozvat ćemo predstavnika te tvrtke da
dodatno pojasni cijelu problematiku, a ukoliko imate pitanja vezana uz to stojim vam na raspolaganju, a i
vijećnik Kristijan Marčec, kojem je to struka.
Završen je glavni projekt za uređenje trga u Palovcu. Na temelju odluke Vijeća mjesnog odbora Palovec i
provedenog javnog uvida, predviđeno je uređenje dječjeg igrališta i uređenje parka. Predstoji nam još
projekt javne rasvjeta tog parka. Sredstva za to predviđena su u Proračunu.
Pred nama su Dani naše općine. Posebno napominjem da je u petak, 30. lipnja svečana sjednica uz kratki
kulturni program u Domu kulture Mala Subotica, a po završetku ići će kratki mimohod uz pratnju puhača
na domjenak pod šator na parkiralištu Škole. Sve vas pozivam da dođete na svečanu sjednicu da
dostojno obilježimo proslavu Dana Općine. Također, pozivam vas da se uključite u svečani mimohod u
nedjelju, 2. srpnja, koji kreće u pola 11 od zgrade općine do župne crkve, gdje će biti sveta misa, a
poslije okrjepa za sve prisutne u Domu DVD Mala Subotica. Isto tako, pozivam vas da posjetite ili se
uključite u ostala događanja koja su predviđena za te dane.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić otvara AKTUALNI SAT:


Vijećnik Vladimir Horvat: Imam pitanje za Načelnika. Je li član HDZ-a ili je nezavisni, jer dosta
mještana još uvijek ne zna i pita. Molim konkretan odgovor.
Načelnik Valentino Škvorc: Drago mi je što ste postavili to pitanje. Ja sam nezavisni kandidat
od početka moje kandidature i kao općinski načelnik sam nezavisni. Ne znam odakle je došla ta
dezinformacija.

2






Vijećnik Valentin Šipuš: Postavit ću pitanje o kojem smo već puno puta raspravljali ali mislim
da nije na odmet ponovno. Radi se o rampama u Ulici Braće Radića u Maloj Subotici. Ovo je već
sad stvarno sprdačina, zar se stvarno čeka da netko tamo nastrada i onda će se sve najednom
moći napraviti. Zanima me zbog čega to još nije u funkciji. Jako je velik problem što se jedna
rampa spušta, a druga ne. Ljudi su već zaboravili na vlakove i više se nitko ne zaustavlja na tom
prijelazu. Već sam u razmišljanju da pozovemo novinare, televiziju i da na taj način pokušamo
pokrenuti rješavanje tog problema, jer očito, tvrtku kao što je HŽ samo se na taj način može
pritisnuti da nešto poduzme.
Mirjana Sečan: U zadnje vrijeme imamo dosta problema s pravnom službom HŽ Infrastrukture,
ne samo glede rampi gdje ne odgovaraju na dopise odnosno požurnice koje im upućujemo već
imamo i problema s dobivanjem suglasnosti na naše projekte i jako ih dugo čekamo. Mi s naše
strane šaljemo požurnice, tražimo da se to riješi, ali ništa. Koliko daleko možemo ići, ne znam.
Jako je teška komunikacija s njima
Vijećnik Vladimir Domjanić: Dodao bih da nije samo kod nas takva situacija, ima još osam
prijelaza u Republici Hrvatskoj koji stoje u toj fazi i čekaju. Koliko imamo informaciju, ispitivanja
su napravljena i da sve funkcionira. Ne samo da smo mi slali, bio je upućen zahtjev za
odgovorom i od strane Župana, ali konkretnog odgovora nema. Da je to opasna situacija,
svakako je. Slažem se da će trebati povući neke konkretnije korake, možda otići u Zagreb na
razgovor.
Vijećnik Tomislav Podgorelec: Imam pitanje za Načelnika. Obzirom da je bilo odlučeno da se
ide u dogradnju Vrtića, a vidim da se ništa ne događa, zanima me gdje je zapelo. Molim i
odgovor, ima li kakvog pomaka odnosno radi li se nešto na rješavanju problema pomanjkanja
djece u našem vrtiću, a samim time i mogućnost ostajanje djelatnika Vrtića bez posla, a znamo
da je određeni broj djece iz naše općine u vanjskim vrtićima i jaslicama. Zanima me koliki je
pedagoški minimum da se oformi jaslička skupina i imamo li u našem vrtiću prostor za jasličku
skupinu.
Načelnik Valentino Škvorc: Što se tiče adaptacije i dogradnje Vrtića, građevinska dozvola je
ishođena i učinjeno je sve što je trebalo te smo taj projekt kandidirali na Mjeru 7.4.1. Čekamo
rješenje, nadamo se pozitivnom ishodu i da krenemo u dogradnju. Što se tiče problematike
pomanjkanja djece u našem vrtiću, upisano je manje djece nego prošlih godina, a obzirom da
nemamo jasličku skupinu i djeca te dobi borave u vanjskim vrtićima koji je imaju, ona tamo
stječu prijatelje i ostaju i kroz vrtićku dob u tim vrtićima. Zbog toga je ove godine došlo do
pomanjkanja upisane djece u naš vrtić. Poslali smo dopise roditeljima djece vrtićke dobi koji
polaze vanjske vrtiće, kojima smo ih zamolili da, ukoliko su u mogućnosti, da od sljedeće
pedagoške godine prebace djecu u naš vrtić, radi dopune. Unatrag par dana nekoliko roditelja je
potvrdilo da će prebaciti djecu u naš vrtić, a sljedećih dana očekujemo da će ih biti još. Za
jasličku skupinu trebamo stvoriti uvjete dogradnjom jer trenutno nema prostora.
Vijećnik Vladimir Domjanić: Ako mogu dodati, da bi se oformila jaslička skupina trebalo je
puno ranije najaviti Ministarstvu, a mi smo informaciju o manjku djece saznali tek po završetku
upisa u Vrtić. Mi imamo dovoljan broj djece vrtićke dobi i nije se išlo u to. Čuli smo od Načelnika
da roditelji djecu prebacuju iz vanjskih vrtića i da neće biti problema te da neće biti potrebe
poduzimati neke druge mjere. Što se tiče kandidiranja na Mjeru 7.4.1., dvije godine čekali smo
da Država raspiše taj natječaj. Dana 18.4. ove godine poslali smo prijavu. Prema kriterijima tog
natječaja imamo dvije prednosti. Prva prednost je da se radi o dogradnji i adaptaciji objekta, a
druga da smo na potpomognutom području pa vjerujem da ćemo proći. Zato smo i kandidirali
Vrtić, jer on nosi najviše bodova.
Vijećnica Jadranka Sermek: DVD Sveti Križ ove godine slavi 80 obljetnicu. Obzirom da se do
22. srpnja nećemo vidjeti, sve vas skupa pozivam na proslavu, prilikom koje ćemo upriličiti i
otvorenje prostorija u Društvenom domu kao i u Vatrogasnom domu, jer službeno otvorenje tih
prostorija još nismo imali. Vjerujem da će Općina biti pokrovitelj proslave, kao što je i do sada
bila praksa. Imam i jedno pitanje. Obzirom da košnja u Svetom Križu malo zaostaje, imamo li
javne radove ili ih je manje ili se nešto drugo desilo.
Mirjana Sečan: Na broj radnika na javnim radovima ne možemo utjecati, koliko nam Hrvatski
zavod za zapošljavanje odobri toliko imamo. Trenutno ih je osam i kojom brzinom idu, idu. Javite
ako negdje nije pokošeno pa ćemo poduzeti što se može.
Vijećnik Vladimir Domjanić: Pojasnio bih javne radove. Obzirom da je nezaposlenost u
Međimurju vrlo mala, prema tomu podijeljeni su i novci od strane Države za javne radove
odnosno u krajeve s većom nezaposlenošću otišlo je i više novaca, a za Međimurje je taj iznos
smanjen pa smo dobili i manji broj osoba na javne radove. Većina tih osoba je romske populacije
koji nemaju toliko iskustva na tim poslovima. Bili smo navikli na visoki standard ali u odnosu na
druge općine mislim da smo još uvijek na visokoj razini uređenja.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić zatvara aktualni sat, konstatira da je nazočno svih 14
vijećnika te da postoji kvorum. Predlaže dopunu predloženog dnevnog reda u materijalima za sjednicu na
način da točka 1. bude Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega člana Općinskog vijeća Općine Mala
Subotica, a dosadašnje točke od 1. do 9. postaju točke od 2. do 10.
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Vijećnica Danica Glad: Predlažem dopunu dnevnog reda s točkom 11. Donošenje Odluke o dodjeli
pomoći Ivanu Sabolu iz Palovca. Mislila sam da će Načelnik dopuniti dnevni red s tom točkom kao što je
obećao ali obzirom da nije, a malom Ivanu treba pomoć za odlazak na presađivanje bubrega u Italiju,
predlažem dopunu s ovom točkom.
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić daje na prihvaćanje dopunjeni DNEVNI RED:
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Prihvaćanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
3. Donošenje Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj 3/05, 13/07, 13/13, 15/15, 3/17)
4. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanju plaće, naknade za rad te drugih prava i obveza načelnika
i zamjenika načelnika Općine Mala Subotica
5. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2017. godini
6. Donošenje Odluke o pravilima, postupcima i načinu provedbe jednostavne nabave
7. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih
nepogoda
8. Donošenje Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019.
godine
9. Donošenje Plana davanja koncesija u 2017. i 2018. godini
10. Informacije: Stanje sigurnosti za ožujak i travanj 2017. godine
11. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći Ivanu Sabolu iz Palovca.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Nakon Izvješća Mandatnog povjerenstva molim člana
Općinskog vijeća koji će dati svečanu prisegu da nakon čitanja prisege ustajanjem i glasnim
izgovaranjem riječi „PRISEŽEM“ potvrdi svoju funkciju.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Dejan Horvat podnosi Izvješće Mandatnog povjerenstva, koje je
sastavni dio ovog zapisnika.
Stjepan Baranašić iz Palovca, kao zamjena za člana Općinskog vijeća Vladimira Mihalica iz Male Subotice
koji je stavio svoj mandat u mirovanje, nakon što je predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić pročitao
tekst prisege, glasno izgovara riječ „PRISEŽEM“ i potpisuje pisanu prisegu, koja je sastavni dio ovog
zapisnika.
Ad. 2. Prihvaćanje Zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Mala Subotica nema primjedbi te je jednoglasno
prihvaćen.

Ad. 3. Donošenje Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/05, 13/07, 13/13, 15/15, 3/17)
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Prijedlog Pročišćenog teksta dobili ste uz poziv za
sjednicu, a na kraju nalazi se i obrazloženje. Ovaj pročišćeni tekst temelji se na prethodnim izmjenama i
dopunama Prostornog plana Općine i na nama je da ga donesemo.
Vijećnik Stjepan Baranašić: Imam pitanje za Načelnika. Obzirom da je ovo sad integralni tekst i radi se
o strateškom dokumentu za Općinu, možemo čak reći da je to zakon za razvoj naše općine, a i prvi važan
dokument za novog načelnika, želio bih čuti njegovo mišljenje vezano uz taj dokument i da iznese glavne
smjernice razvoja, obzirom da on diktira razvoj u narednom mandatu.
Načelnik Valentino Škvorc: Budući da se radi o pročišćenom tekstu nakon donesenih izmjena i dopuna
Prostornog plana, smjernice su bile date na održanim javnim raspravama. Ja se s detaljima tek
upoznajem i ostavio bih analizu Prostornog plana za sljedeću sjednicu.
Prijedlog Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica („Službeni
glasnik Međimurske županije“ broj 3/05, 13/07, 13/13, 15/15, 3/17) jednoglasno je
prihvaćen.
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Ad. 4. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanju plaće, naknade za rad te drugih prava i obveza
načelnika i zamjenika načelnika Općine Mala Subotica
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Pisani prijedlog Odluke dobili ste uz poziv za sjednicu,
a također i Uputu Ministarstva uprave za postupanje vezanu uz prava lokalnih dužnosnika. Vidimo da su
predloženi iznosi u okvirima tih prava.
Vijećnik Stjepan Baranašić: Zanima me komentar Načelnika, obzirom da vidimo da se ovim
prijedlogom Odluke njemu smanjuje plaća. Jeste li zadovoljni s tim kao načelnik jer ja bih se kao
načelnik, obzirom na obveze i odgovornosti, borio za višu, a ne nižu plaću. Nije mi jasno zašto je
povećana plaća zamjeniku načelnika i ne vidim relaciju u smanjenju vaše odgovornosti, a povećanju
zamjenikove odgovornosti.
Načelnik Valentino Škvorc: Ne radi se o smanjenoj odgovornosti, ona je na istoj razini bez obzira je li
plaća viša ili niža. Ono što smo htjeli postići je da ne odskačemo od ostalih općina. Ne tražim rastrošnost
za moju plaću. Na mjesto općinskog načelnika stupio sam da dam svoj doprinos razvoju naše zajednice i
to je bio moj osnovni cilj, nije to bila visina plaće. Slažem se da je lijepo imati višu plaću, ali ja sam htio s
visinom plaće biti u prosjeku naših susjeda.
Vijećnik Stjepan Baranašić: Hoćete reći da je do sada mjesto zamjenika načelnika bilo toliko
potplaćeno?
Načelnik Valentino Škvorc: Ne, ne vidim zašto, riječ je o naknadi za zamjenika načelnika.
Vijećnica Danica Glad: Je li riječ o radnom odnosu ili o volontiranju?
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Za općinskog načelnika je riječ o radnom odnosu, a za
zamjenika o volontiranju.
Vijećnik Vladimir Domajnić: Da pojasnim, u prošlom sazivu bila je malo drugačija situacija. Ja sam u
drugom mandatu obavljao gotovo sve poslove zamjenika načelnika. Zamjenik načelnika primao je
naknadu samo prvu godinu mandata, poslije ne, pa je plaća načelnika profesionalca bila posložena tko da
sam ja kao načelnik volonter mogao primati naknadu od 5.000 kuna. Sada, prema dogovoru i podjeli
resora sadašnjeg načelnika i njegovog zamjenika smatramo da je to odgovarajuća nagrada i naknada za
njihov posao.
Vijećnik Josip Šegović: Imam pitanje koje nije direktno vezano uz ovu odluku, ali je vezano uz
naknadu predsjedniku Općinskog vijeća. Koliko znam, dosadašnja predsjednica Općinskog vijeća imala je
fiksnu naknadu pa me zanima hoće li se to mijenjati.
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Ja ću imati naknadu kao svaki općinski vijećnik.
Vijećnik Josip Šegović: Znači, po sjednicama, a ne fiksnu naknadu.
Vijećnik Vladimir Domjanić: Ako mogu pojasniti, prijašnja predsjednica Općinskog vijeća obavljala je
jedan dio poslova koje bi Općina trebala platiti nekoj geodetskoj firmi, tako da je ta naknada bila vezana
uz to, a ne uz samu naknadu predsjednici Općinskog vijeća.
Vijećnik Vladimir Horvat: Mislim da objašnjenje Načelnika stvarno ne drži vodu. S jedne strane se radi
o smanjenju načelnikove plaće, a s druge povećanje zamjenikove, zajedno je to ista stvar, znamo zbrojiti
dva i dva. Takvo opravdanje mi ne možemo prihvatiti i takvu odluku ne možemo podržati.
Vijećnik Dragutin Srnec: Što se tiče plaće načelnika Općine, ona je u startu niža, kako je rekao vijećnik
Baranašić, ali Načelnik je pokazao dobru volju i dok pohvata konce i pokažu se neki rezultati mi, vijećnici
možemo ponovno o tome raspraviti i možda ga više nagraditi. Bitno je da se Načelnik slaže s ovom
visinom plaće. Moje konkretno pitanje je može li se u dogledno vrijeme korigirati načelnikova plaća?
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Da, naravno.
Prijedlog Odluke o načinu utvrđivanju plaće, naknade za rad te drugih prava i obveza
načelnika i zamjenika načelnika Općine Mala Subotica prihvaćen je s 11 glasova ZA i 3 PROTIV
(S. Baranašić, V. Horvat, T. Podgorelec).

Ad. 5. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2017. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Prijedlog Odluke dobili ste uz poziv za sjednicu, a za
pojašnjenje molim predsjednicu Povjerenstva za javna priznanja Jadranku Sermek.
Vijećnica Jadranka Sermek: Prijedlog Odluke koji je pred vama stav je Povjerenstva za javna
priznanja, koje je razmotrilo pristigle prijedloge za dodjelu javnih priznanja. Svi pristigli prijedlozi
prihvaćeni su kao takvi samo prijedlog Vijeća mjesnog odbora Držimurec-Strelec je korigiran u vidu vrste
javnog priznanja, jer Povjerenstvo se rukovodilo Pravilnikom kojim je jasno definirana namjena pojedinog
javnog priznanja. Zahvaljujem svim članovima koji su sudjelovali u radu ovog Povjerenstva, a i onima
koji nisu.
Vijećnik Stjepan Baranašić: Moje pitanje je proceduralno, obzirom da je 21.4. raspušteno Općinsko
vijeće, koji sastav Povjerenstva je ovo odradio?
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Stari sastav, odlukom Načelnika, do imenovanja
novoga.
Vijećnik Stjepan Baranašić: Samo podsjećam na točku 2. gdje se u obrazloženju te točke pozivate na
raspuštanje Općinskog vijeća i stoga nemogućnost stjecanja zakonskih okvira za donošenje Pročišćenog
teksta Prostornog plana Općine u tom periodu, a ovdje imamo istu stvar pa pitam je li proceduralno to u
redu?

5
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Da, u redu je.
Vijećnik Vladimir Horvat: Zanima me tko je predložio Vladimira Damjanića za javno priznanje.
Vijećnica Jadranka Sermek: Vladimira Domjanića za javno priznanje Plaketa Općine Mala Subotica
„Grb Općine Mala Subotica“ predložili su Šahovski klub „Dinamo“ Palovec uz podršku NK „Dinamo“
Palovec, USR „Sport za sve“ Mala Subotica, SRD „Šaran“ Mala Subotica, Nogometna škola Općine Mala
Subotica, Stolnoteniski klub Mala Subotica, DVD Mala Subotica, NK „Spartak“ Mala Subotica, ŠRD „Diver“
Podbrest i Sveti Križ zatim predložili su ga i župnik Đuro Vukalović i KUU „Zvon“ Mala Subotica.
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja u 2017. godini prihvaćen je s 10 glasova ZA, 3
PROTIV (S. Baranašić, V. Horvat i Tomislav Podgorelec) i 1 SUZDRŽANIM (V. Domjanić).
Ad. 6. Donošenje Odluke o pravilima, postupcima i načinu provedbe jednostavne nabave
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Prijedlog Odluke s objašnjenjem dobili ste uz poziv, a
ovdje se radi o usklađenju sa Zakonom o javnoj nabavi.
Načelnik Valentino Škvorc: Mijenja se članak 5. u kojem je kao kriterij za odabir dosada bila
navedena ekonomski najpovoljnija ponuda, a sada je to najniža cijena. Također, mijenja se naziv, do
sada je bio bagatelna nabava, a sada je jednostavna nabava.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o pravilima, postupcima i načinu provedbe jednostavne nabave jednoglasno
je prihvaćen.
Ad. 7. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od
elementarnih nepogoda
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Prijedlog Odluke podnosi Načelnik.
Načelnik Valentino Škvorc: Za imenovanje Odbora za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih
nepogoda predlažu se Dejan Horvat za predsjednika, Dragutin Srnec za člana i Stjepan Novak za člana.
Vijećnica Jadranka Sermek: Obzirom na izneseni prijedlog, htjela bi sugerirati Načelniku da mi u
Općini imamo jako puno poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom. Mislim da je možda trebalo voditi
računa da u Odboru sjede aktivni poljoprivrednici s područja Općine.
Vijećnik Dragutin Srnec: Ako je vijećnica Sermek aludirala na mene, samo ću iznijeti da sam 25 godina
radio u Agromeđimurju i ovaj teren, što se ratarskog dijela tiče, jako dobro poznajem.
Vijećnica Jadranka Sermek: Mislim da je ipak trebalo staviti ljude koji se sada aktivno bave
poljoprivredom.
Vijećnik Stjepan Baranašić: Samo sugestija, govorim kao bivši član takvog županijskog povjerenstva,
ne poznam ljude pa ih ne mogu komentirati, ali u tom povjerenstvu trebaju biti ljudi koji će doslovno
odraditi posao, a ne samo popuniti članstvo povjerenstva i o njima ovisi vaša prijava u Županiju.
Načelnik Valentino Škvorc: Slažem se i imao sam to u vidu.
Vijećnik Vladimir Horvat: Imam prijedlog da umjesto Dragutina Srneca član Odbora bude Timotej
Juras, koji je agronom i smatram da je daleko pogodniji za Odbor.
Vijećnik Josip Šegović: Smatram da prijedlog nije prihvatljiv obzirom da uvijek prijedlog za dva člana
Odbora daje vladajuća većina, što je dala, a prijedlog jednog člana ostavljen je opoziciji. Mogli ste se
dogovoriti pa umjesto Stjepana Novaka dati Timoteja Jurasa, ako je tako kvalitetan.
Vijećnik Vladimir Horvat: Koliko znam, nas iz HNS-a nitko nije obavijestio o tome, a gospoda iz SDP-a
dobila su ponudu i dali su svoga čovjeka pa smatram da to nije u redu.
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Daje se na glasovanje najprije prijedlog općinskog
načelnika da se u Odbor za poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuje Dejan
Horvat za predsjednika, Dragutin Srnec za člana i Stjepan Novak za člana. Konstatiram da je isti
prihvaćen s 8 glasova ZA i 6 PROTIV (S. Baranašić, V. Horvat, T. Podgorelec, D. Glad, V. Krčmar, J.
Sermek). Zatim, daje se na glasovanje prijedlog vijećnika Vladimri Horvata da se umjesto Dragutina
Srneca za člana Odbora imenuje Timotej Juras. Konstatiram da isti nije prihvaćen s 8 glasova PROTIV I 6
ZA (S. Baranašić, V. Horvat, T. Podgorelec, D. Glad, V. Krčmar, J. Sermek).
Prijedlog Odluke na temelju prijedloga općinskog načelnika o imenovanju Odbora za
poljoprivredu i procjenu šteta od elementarnih nepogoda prihvaćen je s 8 glasova ZA i 6
PROTIV (S. Baranašić, V. Horvat, T. Podgorelec, D. Glad, V. Krčmar, J. Sermek).
Ad. 8. Donošenje Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija za razdoblje od 2017.
do 2019. godine
Mirjana Sečan: Postoji Zakon o koncesijama koji je trenutno važeći, a u izradi je novi. Tako dugo dok
vrijedi stari donosimo odluke po njemu. Tako je potrebno donijeti i trogodišnji plan davanja koncesija koji
se na zahtjev Ministarstva financija dostavlja njima u Registar koncesija. Prema našim evidencijama
ugovora o koncesiji imamo evidentirano da krajem 2018. godine ističe koncesija za obavljanje
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dimnjačarskih poslova pa će tijekom 2018. godine biti potrebno provesti postupak davanja koncesije
kako bi od 1.1. 2019. godine na snazi bio novi ugovor. Dana 30.6. 2019. ističe koncesija za obavljanje
komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija, septičkih i sabirnih jama. Ova točka 8. i
sljedeća točka 9. međusobno su povezane jer se u točki 9. donosi Godišnji plan davanja koncesija.
Obzirom da za 2017. godinu nije donesen, moramo usvojiti za 2017. i 2018. jer Zakon propisuje da se
Plan davanja koncesija za sljedeću godinu treba donijeti do isteka trećeg tromjesečja u godini koja
prethodi godini za koju se Plan donosi.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Trogodišnjeg (srednjoročnog) plana davanja koncesija za razdoblje od 2017.
do 2019. godine jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 9. Donošenje Plana davanja koncesija u 2017. i 2018. godini
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Prijedlog Plana dobili ste s pozivom za sjednicu, a
pojašnjenje u prethodnoj točki.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Plana davanja koncesija u 2017. i 2018. godini jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 10. Informacije: Stanje sigurnosti za ožujak i travanj 2017. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić: Uz poziv za sjednicu dobili smo na znanje i izvješće
policije za mjesec ožujak i travanj.
Ad. 11. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći Ivanu Sabolu iz Palovca
Vijećnica Danica Glad: Mislim da ste manje više svi upoznati sa zdravstvenim stanjem našeg
sumještanina, malog Ivana Sabola. On je sad dobio šansu da ode u Italiju na presađivanje bubrega.
Nažalost, njihova financijska situacija je jako loša, obzirom na sve izdatke koje su imali oko njegovog
liječenja. Nedostaju im financijskih sredstava da mogu ići u Italiju gdje bi se obavila operacija, kako bi
nakon toga mali Ivan imao normalno djetinjstvo. Bilo je već dodjela financijske pomoći. Na zadnjem
Socijalnom vijeću razmatrana je njihova zamolba ali je bila donesena odluka da se dodjeli samo 5.000
kuna. Smatram da je to malo i da bi mi kao vijećnici trebali donijeti odluku o dodjeli većeg iznosa jer je
to naš mještanin. Županija je dala 15.000 kuna. Predlažem da mi donesemo odluku o dodjeli 15.000
kuna.
Vijećnik Stjepan Baranašić: U ime kluba HNS-a iznosim da podržavamo ovu inicijativu i imam mandat
da velim da se u ime kluba HNS-a nas trojica vijećnika odričemo naših naknada za vrijeme trajanja
mandata Općinskog vijeća u korist ovog bolesnog djeteta. Pozivam i ostale stranke da učine isto, a prije
svega pozivam općinskog načelnika i njegovog zamjenika da svojim doprinosom podrže svoju akciju.
Mirjana Sečan: Što se tiče odricanja naknade, vijećnici se ne mogu odreći naknade na način da mi
sakupljamo vaše novce nego vama moramo isplatiti naknadu, a vi s tom naknadom možete dalje
raspolagati prema vlastitoj želji.
Vijećnik Stjepan Baranašić: Prihvaćam pojašnjenje i onda to ovdje, pred sedmom silon javno ističem,
da se zna naša namjera.
Načelnik Valentino Škvorc: Ja sam se osobno već uključio u donaciju za dječaka Ivana Sabola.
Također, ponovno ću se uključiti u tu akciju svojim vlastitim sredstvima.
Vijećnik Josip Šegović: Daleko od toga da nisam za to da se djetetu pomogne, ali čudi me način
predsjednice Mjesnog odbora Palovec na koji način ova točka, ovako nepripremljena ide na dnevni red. Je
li Mjesni odbor o tome raspravljao?
Vijećnica Danica Glad: A zašto bi Mjesni odbor o tome raspravljao?
Vijećnik Josip Šegović: Smatram da je o ovome najprije morao raspraviti Mjesni odbor i dati podršku.
Drugi puta ovako nepripremljena točka na dnevni red ne može ići pa me čudi što je Načelnik uopće
prihvatio prijedlog. Ako je vijećnica Danica Glad o tome prije kontaktirala, zašto točka nije uvrštena u
prvotni dnevni red da se i mi pripremimo. Što se mene tiče, podržavam inicijativu.
Vijećnica Danica Glad: Kod Načelnika je bio otac djeteta i meni je bilo rečeno da će Načelnik predložiti
ovu točku na dnevni red jer ne može sam donijeti tu odluku.
Načelnik Valentino Škvorc: Otac djeteta je bio kod mene i iznio mi je problematiku, ali nije bilo
razgovora o tome da ja sam ne mogu odlučiti i da će to ići na Vijeće. Bilo je razgovora o tome da je
manje financija dobiveno od Županije i obećao sam mu da ću u razgovoru s Županom vidjeti u čemu je
stvar i na temelju toga reagirati te da ću osobno donirati određena financijska sredstva, a ne da ide točka
na Vijeće. O tome uopće nije bilo razgovora i očito je došlo do dezinformacije. Prihvatio sam tu točku na
dnevni red jer se radi o djetetu i o hitnosti situacije. Osobno poznam to dijete i znam o čemu se radi.
Znam da dijete dobro napreduje, ide u prvi razred, što je jako dobro savladao. Problem je njegovo
zdravstveno stanje i osobno sam za to da mu se pomogne. Zbog toga sam i dopustio ovu točku na dnevni
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red.
Vijećnik Dragutin Srnec: Ja sam u svakom slučaju da se tom djetetu pomogne, ali mislim da smo
trebali biti informirani o svim okolnostima vezano za bolest odnosno operaciju tog djeteta. Mislim da je
bilo potrebno informirati vijećnike koliko košta operacija i kamo će se ova sredstva utrošiti, za liječenje ili
za pomoć roditeljima koji trebaju biti uz dijete.
Vijećnik Jadranka Sermek: Zamolila bih vijećnika da prestanu politizirati oko takve stvari, tko je
predlagao, gdje je predlagao i zašto je predlagao. Trebamo pomoći malom Ivanu i trebamo vidjeti koliko
mu možemo dati. Pustimo sada to je li taj prijedlog morao ići na Mjesni odbor ili ga je morao predlagati
vijećnik Srnec ili vijećnik Šegović ili svo troje zajedno, što ste mogli jer ste svi iz Palovca i poznate
situaciju. Molim vas pustimo politikantstvo, dajte da se dogovorimo možemo li i koliko možemo pomoći.
Za tu akciju otvoren je poseban račun i ne mogu novci ići ne znam kamo. Mislim da je manje bitno da
znamo za što će ići ti novci, ili roditeljima ili za operaciju, bitno je da djetetu pomognemo.
Vijećnik Vladimir Domjanić: Apsolutno se slažem da odobrimo tu pomoć. Mislim da nije bilo
politikantstva nego je jednostavno dobro da se neke stvari vele, da se ubuduće zna na koji će se način
takva sredstva odobravati, jer taj slučaj nije od jučer. Uvijek sam bio pobornik toga da se moraju znati i
troškovi i kamo idu novci. Uvjeren sam da ćemo mi danas donijeti tu odluku da se odobri pomoć, ali za
ubuduće da znaju oni koji će dolaziti s takvim prijedlozima ili ako bude potrebe da se onda na takav,
transparentan način sve skupa pripremi i da nemamo ovo što imamo danas.
Vijećnik Kristijan Marčec: Pitanje je, je li tih 15.000 kuna dosta, da ne bi na kraju nedostajalo par
tisuća kuna, ipak je to naš sumještanin.
Vijećnica Danica Glad: Predložila sam iznos od 15.000 kuna da ne bi bio preveliki iznos.
Vijećnik Valentin Šipuš: Na tragu iznesenog, znam da se sakupljalo za to dijete, ali ne znam koliko je
sakupljeno. Vjerujem da se ti novci ne zloupotrebljavaju ali, nažalost, bili smo više puta svjedoci o
provođenju lijepih humanitarnih akcija za koje se ispostavilo da su se zloupotrebljavala sredstva. Tako da
sam za to da dobijemo informacije o cijeni operacije, koliko je sakupljeno, kamo su išli ovi novci.
Vijećnica Danica Glad: Stvar je u tome što oni još sad ne znaju koliki će biti troškovi. Pretpostavljaju
oko 10.000 eura, možda će biti više, a možda manje. Sama operacija ide na teret HZZO-a.
Vijećnik Josip Šegović: Nije mi bila namjera politikantstvo, ali samo sam htio izbjeći ove razgovore, da
se pripremila točka kako treba.
Vijećnik Vladimir Domjanić: Predlažem da danas donesemo odluku o 15.000 kuna pomoći pa ako bude
eventualno potrebe za još, da o tome naknadno odlučimo.
Vijećnik Stjepan Baranašić: Predlažem Načelniku da si formira povjerenstvo koje će pratiti trošenje tih
sredstava i kraj priče.
Vijećnik Vladimir Domjanić: Već postoji radno tijelo koje se bavi socijalnim pitanjima, to je Socijalno
vijeće. Ono je u više navrata rješavalo zamolbe za malog Ivana.
Mirjana Sečan: Ova akcija prijavljena je Uredu državne uprava. Što se tiče transparentnosti, oni su
poslije završetka akcije i utroška sredstava dužni Uredu podnijeti izvješće. Tako da možemo zatražiti to
izvješće nakon završetka akcije.
Vijećnik Stjepan Baranašić: Nadam se da ćemo svi biti ovako savjesni kod trošenja bilo kojih
sredstava.
Vijećnik Vladimir Domjanić: Zanima me koliko je bilo obećano od Županije jer smo čuli da je bilo
plaćeno manje, naravno ako je to istina, ako je onda smatram da to nije korektno od strane Župana.
Vijećnica Danica Glad: Ne znam koliko je bilo obećano.
Načelnik Valentino Škvorc: Ne ulazim u istinitost tog podatka, takva informacija je došla do mene i ja
ću svejedno razgovarati sa Županom o tome.
Prijedlog Odluke o dodjeli pomoći Ivanu Sabolu iz Palovca u iznosu od 15.000 kuna
jednoglasno je prihvaćen.

Mirjana Sečan: Dala bih vam još jednu informaciju. Na području naše općine od Božića 2015. godine
provodi se humanitarna akcija za nabavu dizala u našoj školi, a obzirom da sam osobno involvirana,
dužnost mi je izvještiti vas. Sutra otvaramo pristigle ponude za lift. Provedena je jednostavna nabava,
obzirom na iznos. U akciji je sakupljeno 74.000 kuna i ta sredstva se još uvijek nalaze na posebnom
računu Udruge oboljelih od leukemije i limfoma, koja će ih nakon završene nabave ustupiti Školi, a
preostali dio koji je potreban za nabavu lifta i za manje građevinske radove koji bi iznosili cca 3.0004.000 kuna, osigurat će Županija. Od početka sljedeće školske godine lift će biti spreman u Školi za
korištenje svima koji ga trebaju. Financijsko izvješće imat ćemo nakon izgradnje.

Vijećnik Kristijan Marčec: Nisam znao kad ovo pitati ali zanima me u čijem vlasništvu je zgrada gdje
se nalaze zdravstvene ambulante.
Mirjana Sečan: Od nedavno u općinskom vlasništvu.
Vijećnik Kristijan Marčec: Mislim da nije u redu da slabije pokretne osobe ne mogu do ambulante na
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katu pa doktorica ide van i u autu pregledava pacijente. Mislim da je to sramota.
Vijećnik Vladimir Domjanić: Do sada je to bilo u ingerenciji Doma zdravlja. Sada time upravlja Općina
i ona sklapa ugovore s liječnicima. Svih ovih godina Dom zdravlja je koristio taj prostor ali ništa nisu
ulagali u njih i sada je nama pripala ta „čast“ da to sve skupa uredimo. Ove godine već imamo
predviđena sredstva za izradu projekta kojem bi se rješavao i problem dizala. Nažalost, zgrada je tako
koncipirana da će jedno dizalo biti premalo jer je zubna ambulanta par stepenica više. No, važno je da
bar riješimo ambulante opće medicine. Jedan ponuđač već je dao ponudu za to.

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić zatvara 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala
Subotica.

Sjednica je završena u 20,10 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar

