REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/6
Urbroj: 2109/10-01-17-8
Mala Subotica, 30. kolovoza 2017. godine
ZAPISNIK
s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica održane 30. kolovoza 2017. godine u 19.00 sati u
prostoriji Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica Mladen Križaić
pozivom klasa: 021-05/17-01/6, urbroj: 2109/10-01-17-5 od 25. kolovoza 2017. godine.
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Križaić, Vladimir Domjanić, Valentin Šipuš, Dejan Horvat, Dragutin Srnec, Tomislav
Podgorelec, Vladimir Horvat, Stjepan Baranašić, Vesna Krčmar, Danica Glad, Jadranka Sermek, Ivan
Oršuš, Kristijan Marčec, Josip Šegović.
OSTALI NAZOČNI:
Valentino Škvorc, općinski načelnik
Mladen Lacković, zamjenik općinskog načelnika
Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica
Stanislav Magić, direktor tvrtke Infrastruktura d.o.o.
Mirjana Sečan, referentica za opće i upravne poslove
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja,
Doris Kraljić, vježbenica,
Antonija Toplek, vježbenica,
Bojana Španiček Kanoti i Marino Bobetić – predstavnici medija
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić pozdravio je sve nazočne i otvorio 3. sjednicu
Općinskog vijeća. Posebno je pozdravio goste Mariju Molnar i Stanislava Magića. Prepustio je riječ
općinskom načelniku Valentinu Škvorcu. Izvještaj o radu Općine načelnik je započeo sa projektom
uređenja trga oko Doma kulture. Odobren je zahtjev Tegre o produljenju roka za završetak radova iz
opravdanih razloga (vremenski uvjeti, hortikultura), tako da je sada rok završetka radova 30.9.2017.
godine. Iza Doma kulture su postavljeni tlakovci na parkiralištu te je povučen sloj asfalta. Ispred doma
je veliki dio tlakovca postavljen, te se ovih dana očekuje i ugradnja klupica. Ubrzo će biti završena
fontana te će biti premješteni kablovi niskonaponske mreže premjestiti pod zemlju da ništa ne
nagrđuje izgled trga. U nastavku trga na mjestu Jagodišće, predviđena je izgradnja odvodnje
oborinskih voda s nekoliko parcela katastarske općine Benkovec. Raspisana je javna nabava na
temelju koje je posao dobila tvrtka Međimurska hidrogradnja s kojom je potpisan ugovor, a početak
radova je ovaj tjedan. Vrijednost radova iznosi 1.487.500,00 kn te 24.750,00 kn za nadzor. U
navedenom projektu sa 560.000,00 kn sudjeluje Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije.
U Palovcu je u tijeku rušenje stare škole koje će biti završeno do kraja osmog mjeseca, te će
se ovih dana krenuti intenzivnije u te radove. Na tom mjestu je predviđen park s dječjim igralištem.
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Obavljen je informativni razgovor s tvrtkom Haix koja ima u planu proširiti svoje kapacitete.
Planira se proširenje Zone poduzetništva na državnu parcelu koja se nalazi odmah do naše zone u
smjeru Orehovice. Zahtjev za povrat je poslan Ministarstvu državne imovine.
Zatražen je energetski pregled i izrada ponude za izradu projekta Energetske učinkovitosti i
obnove objekta primarne zaštite. Izrada projekta planirana je za prijavu na natječaj za energetsku
obnovu zgrada javne namjene, Europskog fonda za regionalni razvoj koji je u najavi. Naručena je
izrada ponuda za izradu glavnog projekta javnog vodovoda za novo naselje „Gornje Trate“ u Maloj
Subotici, te izradu projekta obilaznice kod groblja Mala Subotica čime će se rasteretiti promet u ulici
Alojzija Stepinca. Izrada oba projekta je predviđena proračunom za 2017. godinu. Također je
ugovorena izrada projekta drvenog mosta preko Trnave u Strelcu. Vrijednost projektne
dokumentacije iznosi 51.750,00 kn (Žagar d.o.o.).
Obavljeno je uređenje okoliša dječjeg vrtića (popravak ograde, igračaka). Za dječji vrtić valja
napomenuti da se još uvijek čeka rješenje natječaja mjere 7.4.1. na koji je prijavljena dogradnja i
adaptacija. Nadalje, iako je u vrtiću bio upisan manji broj upisane djece u vrtić na početku ljeta, taj
broj se povećao nakon slanja zamolbi za preseljenje u naš vrtić djece koja žive na području naše
općine, a u vrtić su odlazila van općine. Trenutni broj je 85, što je optimalno za funkcioniranje i na
razini je broja iz prošlih godina. Načelnik je zahvalio svim roditeljima koji su uvažili našu zamolbu.
Nadalje je izvijestio da je stigao lift za osnovnu školu Tomaša Goričanca, a završetak ugradnje će biti
do kraja ovog tjedna te će on biti funkcionalan od početka školske godine. S početkom školske godine
u OŠ Tomaša Goričanca kreće i primjena e-dnevnika koje je financirala Općina u iznosu od 80.000,00
kn. I ove godine Općina će u suradnji s Međimurskom županijom sufinancirati nabavu udžbenika, a
novost je da će Općina ove godine nabaviti i po 3 bilježnice za svakog učenika OŠ Tomaša Goričanca i
Područne škole u Držimurec-Strelcu. Bilježnice će ih čekati kod podjele udžbenika.
Promijenjene su neispravne žarulje na javnoj rasvjeti u većini naselja u općini, a u naselju
Piškorovec sad slijedi.
Na pitanje koje je na prošloj sjednici postavio vijećnik Valentin Šipuš u vezi željezničko –
cestovnog prijelaza u ulici Braće Radića u Maloj Subotici, odgovor Hrvatskih željeznica je elektronski
poslan vijećniku. Odgovor HŽ Infrastrukture je u tijeku postupak ishođenja svih potrebnih dozvola za
puštanje u rad uređaja i prijelaza i da će biti u funkciji u što kraćem roku. Načelnik se zahvalio
biciklistu Hrvoju Juriću te članici Općinskog vijeća Vesni Krčmar na organizaciji podjele paketa za
socijalno ugrožene obitelji iz naše Općine. Za kraj je vijećnike obavijestio da je viša referentica uprave
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mala Subotica Blaženka Krčmar dala ostavku zbog privatnih
razloga te trenutno odrađuje otkazni rok. Na predanom radu zahvalio joj je ispred Općine te najavio
sistematizaciju radnog mjesta te natječaj za popunu radog mjesta kako bi se pronašao što kvalitetniji
zaposlenik.
Nakon izvješća načelnika predsjedavajući je otvorio aktualni sat te pozvao vijećnike na
postavljanje pitanja načelniku.
Stjepan Baranašić: Pitanje je za zamjenika. S obzirom da je na prvoj sjednici odlučeno o smanjenju
plaće načelniku i povećanju naknade za rad zamjeniku, i da je isto objašnjeno činjenicom da zamjenik
preuzima više dužnosti, odnosno više resora, zanima me koje su to dužnosti koje je preuzeo. Također
me zanima može li nam nešto više reći o programu koji ima za te nove resore.
Mladen Lacković: Svakako da izborom za zamjenika načelnika te sistematizacijom i raspodjelom
dužnosti dolazi do toga da određene aktivnosti prelaze u moj djelokrug, što je dogovoreno sa
načelnikom i članovima Općinskog vijeća. Prije svega u moj djelokrug ulaze poslovi prostornog
planiranja, zaštite čovjekovog okoliša, udruge i obrazovanje. Prema potrebi Općine, bit će i promjena
u raspodjeli dužnosti.
Vlado Horvat: Pozdravljam sve prisutne, imam pitanje za načelnika. Koliko je svima poznato, u subotu
se održao godišnji susret u Schonstattu, koji se održava svake godine i na kojem je bilo od 1.000 do
1.500 ljudi. Ove godine nije bio nitko iz Općine, a nije se ni opravdao. Koliko znam, pozivnica je
upućena, a znam i da je načelnik bio na putu. Morao je doći zamjenik ili netko drugi. Ispred Županije
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je došao župan, svake godine se odazovu. Također mislim da se Općina slabo uključuje u rad
Schonstatta, koji je poznat u cijelom svijetu, i slabo koristi te resurse.
Valentino Škvorc: Kao što ste rekli, ja sam se ispričao jer iz privatnih razloga nisam bio prisutan, i
slažem se sa Vama da je trebao doći predstavnik Općine. Zamjenik i predsjednik vijeća su bili na
godišnjem i odsutni. Slažem se da su slabo iskorišteni resursi Schonstatta, te Vam ovom prilikom
upućujem poziv na suradnju kako bismo za ubuduće dogovorili suradnju Općine i navedenog svetišta.
Otvoren sam za ideju, vidim veliki potencijal.
Mladen Lacković: Bilo je delegirano tko će predstavljati Općinu na godišnjem susretu.
Ljiljana Cerovečki: Gospodin Šegović se ispričao i zamolio me da nazovem gospodina Srneca. Javio se
njegov sin kojem sam ostavila poruku i koji je obećao da će sve prenijeti gospodinu Srnecu.
Dragutin Srnec: Da, dobio sam poruku.
Josip Šegović: Na koaliciji je dogovoreno da ću ja biti predstavnik Općine na godišnjem susretu, ali
sam u petak javio da iz zdravstvenih razloga ne mogu biti nazočan.
Mladen Lacković: Želim da se primi na znanje da se predstavnik Općine imenovao, te da nismo
neodgovorno otišli na godišnji odmor.
Vlado Horvat: Vi znate da je to jedan od najvećih događaja u Maloj Subotici kroz godinu, po broju
ljudi, pa molim da se ubuduće tome posveti više pažnje.
Valentino Škvorc: Slažem se, i nadalje Vas pozivam da dogovorimo daljnju suradnju.
Vladimir Domjanić: Ja bih rekao da je propust Općine što nije na vrijeme obavijestila da nitko neće
doći. Tko je kriv, ne ulazim u to. Trebalo je javiti da nitko nema namjeru doći, i to gospodinu Horvatu,
a ne tamo nekom djetetu, i poslije toga ništa. Istina je da Općina premalo koristi resurse Schonstatta,
ali sami znate povijest svega, vrata su uvijek bila otvorena za suradnju, prošle godine je Općina
sudjelovala u uređenju parkirališta sufinanciranjem, gdje sam se puno angažirao kao načelnik čime je
svetište uštedjelo dosta novca. Što se tiče turističkog aspekta, treba to malo drugačije sagledati jer
mislim da ste vi dosta zatvoreni, ne želite razumjeti interese Općine.
Jadranka Sermek: Na početku smo čuli kako su se pokrenule manje investicije pa podsjećam na
potrebu uvođenja grijanja u Društveni dom u Svetom Križu. Ljeto ide prema kraju, da zimu ne bismo
dočekali bez grijanja.
Vladimir Domjanić: Uslijedit će rebalans, pa će se ta investicija sigurno uključiti.
Dejan Horvat: Vidimo da smo lijepo uredili naše grobne kuće izvana, ali imam molbu. Uslijedit će
rebalans, moramo predvidjeti i postavu klima uređaja koji će u ljetu hladiti, a u zimi grijati. Investicija
nije velika.
Kristijan Marčec: Maloprije je spomenuto da je Općina isplatila OŠ Tomaša Goričanca 80.000,00 kuna
za e-dnevnike. Na što su se navedena sredstva utrošila, na hardver ili softver? Kako to funkcionira,
škola nabavlja, Općina pokriva? Ubuduće bi bilo dobro da se zna za takve nabave unaprijed, jer se
dosta hardvera može nabaviti putem donacija, čime bi i škola i Općina mogle uštedjeti dosta novaca.
Valentino Škvorc: Nabavlja se hardver, nabavlja ga direktno škola, a Općina spušta sredstva školi.
Vlado Horvat: Vezano na spomenutu izgradnju i sanaciju dječjih igrališta smatram da igralište bez
ograde nema smisla. Pogotovo se to odnosi na igrališta uz ceste i prugu, a sumnjam da koje igralište
ima ogradu.
Valentino Škvorc: Slažem se, radi se o sigurnosti djece i to će se predvidjeti proračunom.
Daljnjih pitanja nije bilo te je aktualni sat završen u 19.20.
Predsjedavajući je konstatirao da sjednici nazočno svih 14 članova Općinskog vijeća te da postoji
kvorum. Predložio je sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Sporazuma o uređenju
međusobnih prava i obveza između Općine Mala Subotica i Infrastrukture d.o.o.
– gost Stanislav Magić, direktor Infrastrukture d.o.o.
3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do
30.06.2017. godine
4. Donošenje Odluke o potpisnicima financijske dokumentacije Općine Mala Subotica
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5. Donošenje Odluke o redovnom financiranju političkih stranaka u 2017. godini
6. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „Zone
poduzetništva“ Mala Subotica
7. Donošenje odluka o osnivanju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća
a) Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise
b) Odbor za proračun i financije
c) Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
d) Povjerenstvo za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja
e) Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
f) Socijalno vijeće
g) Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam
h) Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
i) Odbor za zaštitu potrošača
8. Informacije: Stanje sigurnosti za lipanj i srpanj 2017. godine.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica nema primjedbi te je
jednoglasno usvojen.
Ad. 2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Sporazuma o uređenju
međusobnih prava i obveza između Općine Mala Subotica i Infrastrukture d.o.o.
Mladen Križaić: Na početku sam pozdravio gospodina Stanislava Magića, direktora tvrtke
Infrastruktura d.o.o. koji će zajedno sa načelnikom pojasniti prijedlog odluke.
Valentino Škvorc: Tvrtka Infrastruktura d.o.o. planira ulagati u našu Općinu izgradnjom nove
telekomunikacijske infrastrukture. Općina bi navedenoj tvrtki isplatila naknadu za svaki izvedeni
priključak i time bi postala vlasnik 20% ukupne izgrađene infrastrukture, pa bi nam se tijekom
vremena ova investicija isplatila. Na primjer, ako 80% kućanstava prihvati priključenje, a od toga ga
50% koristi, povrat investicije se očekuje kroz 10 godina. Ako su navedeni postoci veći, povrat se
očekuje ranije. Na ovaj način kućanstva će priključak dobiti besplatno, a prati se tehnološki napredak
sa nekoliko drugih općina sa područja naše županije. Da bi se sve ovo ostvarilo potrebna je prethodna
suglasnost Općinskog vijeća za sklapanje sporazuma sa Infrastrukturom d.o.o. o uređenju
međusobnih odnosa. Riječ dalje prepuštam Stanislavu Magiću, direktoru Infrastrukture d.o.o., kako bi
vam predstavio projekt i kojemu možete uputiti pitanja.
Stanislav Magić: Zahvaljuje na pozivu, kontakt je počeo još za prijašnje vlasti. Naša tvrtka radi na više
područja u sjevernoj Hrvatskoj. Mreža je gotova i koristi se u Općini Goričan, 90 % je gotova u Općini
Šenkovec, a u Općini Belica se upravo gradi. Pregovaramo i sa drugim općinama u Međimurskoj
županiji, a Općina Mala Subotica je u prednosti radi ranog kontakta. Investiranje u ovu tehnologiju
znači i napredak zajednice, jer se svima omogućuje besplatno priključenje na novu
telekomunikacijsku mrežu. Radi se isključivo o optici, a mreža je otvorenog tipa koju mogu koristiti svi
operateri u Republici Hrvatskoj. Građani time dobivaju besplatan priključak, općina uz sufinanciranje
tih priključaka ostvaruje prihod sukladno broju ostvarenih priključaka te povrat prihoda. Ako 50%
priključaka bude aktivnih unutar prvih 24 mjeseca, onda se povrat sredstava očekuje i za manje od 10
godina. Može reći da na primjeru drugih općina da priključenje ide i brže jer mrežu koriste svi
operatori i time krajnji korisnici ostvaruju povoljniju cijenu njihovih usluga, što je prednost. Otvoren
je za pitanja.
Mladen Križaić: Hvala gospodinu Magiću, tekst sporazuma dostavljen je vijećnicima u prilogu
prijedloga Odluke.
Stjepan Baranašić: S obzirom da je Općina legalist i da smo svi mi legalisti, interesantno je da se
sporazumom obvezujemo platiti nekom nešto sa tri rečenice o tome da će se to isplatiti kroz nekoliko
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godina. Zna se kako se investicije realiziraju: imamo projekt, dozvolu, raspisuje se javni natječaj.
Pitam na temelju kojih anketa je proračunano da će se investicija isplatiti, zatim tražim da se
prezentira projekt. Također, istina je da je u Šenkovcu napravljena mreža za koju nemate građevinsku
dozvolu.
Stanislav Magić: Tvrtka Infrastruktura će izgraditi kompletnu infrastrukturu prije bilo kakvog
investiranja Općine, a dobrovoljna je stvar Općine želi li sufinancirati priključke svojim građanima
nakon izgradnje priključaka. Ovdje se ne ide zajednički u investiciju, Općina se uključuje tek nakon što
tvrtka izvede radove i priključke. Glede povrata sredstava od priključaka radi se samo o priključcima
koji su izvedeni, a ne o onima koji su projektirani. Nemam ništa protiv da Općina bude samostalni
investitor, ili u većem dijelu od onog o kojem se danas razgovara. Glede Općine Šenkovec, u tijeku je
ishođenje glavnog projekta i dozvole. Radi se o specifičnoj stvari koja se prvi put izvodi u Hrvatskoj.
Izrađuje se samo glavni projekt, a ne ishođuje se klasična građevinska dozvola. Nakon toga se traži
uporabna dozvola. Naglašavam da se ne traže sredstva unaprijed. U svakom slučaju Općina može
sama projektirati i raspisati natječaj, ali u tom je slučaju Općina investitor, a mi se možemo samo
javiti na natječaj kao izvoditelj.
Stjepan Baranašić: Tražim od načelnika projekciju troškova te investicije.
Valentino Škvorc: Nije problem, može se napraviti.
Stjepan Baranašić: Nakon Sporazuma? To trebamo znati prije Sporazuma i trebali smo tu informaciju
prije dobiti jer je pred nama odluka o potpisu sporazuma.
Mladen Križaić: Ovdje se radi o prethodnoj suglasnosti na Sporazum.
Stjepan Baranašić: Ako ova odluka nema nikakvu snagu čemu se onda žuriti?
Stanislav Magić: Radi se o procesu koji zahtijeva svoje vrijeme i pripremu. Ako želite graditi ovu
tehnologiju 2020. godine, to je vaš izbor. Vama je nešto ponuđeno, vi to možete ili ne morate
prihvatiti.
Stjepan Baranašić: Radi se o proceduri, načelnik je tu da poštuje proceduru. Mi nemamo nikakve
detalje projekta. Vi ste napisali da smo mi dužni dati sredstva, i to je to. Načelnik financijski odgovara.
Dejan Horvat: Koju brzinu Vi nama garantirate?
Stanislav Magić: Tu morate razdvojiti dvije stvari: infrastrukturu i operatore koji daju uslugu.
Infrastruktura praktički nema ograničenja. U najmanjem paketu koji danas operateri nude brzina je
150. Želim se još osvrnuti na pitanje gospodina Baranašića. Ako želimo ići na javnu nabavu onda
imamo obrnuti pristup, onda Općina mora biti nositelj čitavog projekta. U tom slučaju treba napraviti
poslovni plan, ići na javnu nabavu i kako ide po zakonu. U našem prijedlogu, Općina sufinancira
priključke svojim građanima. Osim toga, ovdje se ne kupuje i ne plaća ništa unaprijed, a jamstva
postoje.
Stjepan Baranašić: Onda načelniku predlažem načelniku da ispregovara sa privatnim investitorom
ovu investiciju tako da vlasništvo Općine bude 30 ili 50%, jer treba voditi računa o interesu Općine i
njezinih stanovnika.
Vladimir Domjanić: Gospodine Baranašić, imate li Vi kakvog investitora koji će to napraviti za 20
eura?
Stjepan Baranašić: Ja sam za ovu investiciju saznao prije nekoliko dana, a Vi ste to znali i prije pa ste
mogli dogovoriti i ostalo.
Vladimir Domjanić: Razgovori su obavljeni već davno prije. Na osnovu iskustava koja postoje i
problema koje imamo sa brzinom interneta, održana su dva sastanka sa općinskim načelnicima.
Nekad smo sami morali platiti takvu infrastrukturu, a danas nam se nudi mogućnost za drukčiji način.
Nas ne interesira kako će se Infrastruktura dogovoriti sa HEPom, mi plaćamo onaj trošak koji ostaje
našim ljudima kojeg nitko ne može prisvojiti ili otuđiti. Imam pitanje oko podjele dobiti. Što u slučaju
da firma posluje negativno?
Stanislav Magić: Općinski udio od 20% je zaštićen, i ti prihodi koji se ostvaruju od aktivnih priključaka
su uvijek prihodi Općine. Obračuni se mogu raditi u razdoblju kako se dogovorimo, a općine imaju
pristup servisu gdje se vide svi podaci potrebni za obračun. Stara HT-ova infrastruktura faktično ide u
otpis, te svi operateri koriste novu infrastrukturu gdje sudjeluju i općina kao suvlasnik u podjeli
prihoda. Jasno je i transparentno. Glede zaštite vlasništva priključaka ona je nesporna, jer oni ostaju
tu i svako tko ih koristi mora općini platiti. Iskustvo sa financiranjem iz EU fondova u Sloveniji nije se
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pokazalo dobrim, jer krajnji korisnici moraju platiti oko 200 eura za priključak, a općina nema
prihode. Osim Međimurja, projekt smo proveli u Krapini i u Zaboku. Sada radimo na modelu Grada
Varaždina, prema zonama (crna, siva i bijela).
Jadranka Sermek: Znači, svi operateri mogu koristiti tu infrastrukturu.
Stanislav Magić: Svi ono koji imaju licencu u Republici Hrvatskoj. Dobit ćete i neke nove operatore,
cijene će pasti do 50%, kvaliteta će porasti nepojmljivo.
Vlado Horvat: Koliko sam shvatio iz članka 5. Sporazuma Općina ne može utjecati na izbor operatera.
Stanislav Magić: Ne može, mreža je otvorena za sve operatere, ne može se nikome ograničiti. Mi smo
infrastrukturni operator koji će u HAKOMu objaviti posebne uvjete koji vrijede za sve operatore. Mi
smo odgovorni za mrežu, za davanje informacija i odgovorni smo prema HAKOMu.
Danica Glad: Korisnik sam bira operatora?
Stanislav Magić: Da, ne može se zabraniti nikome da koristi ako ima licencu. Pogledajte „Pršin“
model koji se prije radio u Šenkovcu, sada više nije pravovaljan, tamo je predviđeno održavanje od 7
eura po aktivnom priključku, to je enormna svota koja ne ostavlja zajednici ništa. Ovdje nema
skrivenih stavki. U kontaktu smo sa županijskim uredom, od 14 različitih institucija trebaju razni
dokumenti koji se čekaju, pa se sve može jako odužiti. U kontaktu samo sa nadležnima kako bi se
navedeni postupak ubrzao. Velik problem naše države su nesređeni imovinsko-pravni odnosi jedinica
lokalne samouprave pa i to malo usporava cijeli proces.
Kristijan Marčec: Pitao bih kako dugo postoji mreža u Goričanu i koliki je postotak priključenja?
Stanislav Magić: Dvije godine, priključeno je preko 200 aktivnih priključaka. Napravljeno je 715
priključaka, a ljudi se priključuju kako im ističu postojeći ugovori. HT od 10. mjeseca počinje koristiti
infrastrukturu.
Valentino Škvorc: Smatram da je cijena priključka korektna, a našim mještanima dajemo priliku za
tehnološki napredak koji je u današnje vrijeme nužan za kvalitetan razvoj.
Stanislav Magić: Ovo znači socijalnu jednakost jer ste svima omogućili istu startnu poziciju bez obzira
na ekonomski status.
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Sporazuma o uređenju međusobnih prava i
obveza između Općine Mala Subotica i Infrastrukture d.o.o prihvaćena je sa 11 glasova ZA i 3
SUZDRŽANA glasa (S. Baranašić, V. Horvat i T. Podgorelec).
Stanislav Magić napustio je sjednicu.

Ad. 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do
30.06.2017. godine

Mladen Križaić: Prijedlog odluke dobili ste uz poziv, zajedno sa kvalitetnim obrazloženjem, pa
otvaram raspravu.
Valentino Škvorc: Ovaj saziv je vrlo malo sudjelovao u izvršenju proračuna za ovu godinu, ali ovo nam
je prilika da ga analiziramo. Dobili ste kvalitetno pojašnjenje. Ove godine u našem proračunu nalazi se
i proračun Dječjeg vrtića Potočnica. Na kontu 6382 je izvršenje 0,00 jer se radi o pomoći iz državnog
proračuna prijenosom sredstava iz sredstava EU. Tu su planirani projekti dogradnje vrtića za koji još
nemamo odgovor na dostavljenu prijavu u okviru mjere 7.4.1, zatim rekonstrukcija javne rasvjete za
koju još nije raspisan natječaj i izgradnja reciklažnog dvorišta za koje se još nismo kandidirali, već
razmatramo opcije da se isto koristi od strane više općina, a koristimo i Čakomovo mobilno reciklažno
dvorište. Tu smo da analiziramo.
Marija Molnar: Sve pozdravljam. Mi u vrtiću planiramo za kalendarsku godinu, ali nam se ista ne
slaže sa pedagoškom godinom. Na jesen može biti upisano manje djece nego smo planirali na
početku godine. Ovo je plan kojeg smo dostavili našem osnivaču u visini 1.137.000,00 kuna i kojeg
smo do 30.06.2017. ostvarili u visini od 606.261,35 kuna. Izvješće smo dužni dati osnivaču, a u nešto
drukčijem obliku šaljemo u FINU. Moram samo napomenuti na stavci energije da je u njoj sadržana
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električna energija i plin. Imamo malo veće rashode od predviđenih za investicijsko održavanje, jer
smo izradili planove zaštite, nabavili aparate za gašenje, položili prvu pomoć i evakuaciju.
Stjepan Baranašić: Na kontu 64222 Prihodi od zakupa polj. zemljišta, zašto je tako malo izvršenje?
Ljiljana Cerovečki: Radi se o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Zakup
je u potpunosti preuzela Agencija za plaćanja u poljoprivredi. Radi se o godišnjoj zakupnini. Zakupci
slabo plaćaju. Možda više detalja možda zna Danica Glad koja je sudjelovala u postupcima za davanje
u zakup.
Danica Glad: Ja sam radila natječaje i ugovore za zakup, a plaćanja je preuzela Agencija za plaćanja u
poljoprivredi. Zakupnina se plaća u državni proračun, a dio se spušta Općini.
Mirjana Sečan: Navedena Agencija trenutno ni provodi natječaje za zakup, već na zemljištima na
kojima je istekao zakup daje ugovore o privremenom korištenju.
Vladimir Domjanić: Tu postoje potraživanja od zakupaca koji to nisu plaćali prije. Mi smo slali
opomene, država je obećala da će provesti ovrhe, ali se to nije dogodilo.
Stjepan Baranašić: Konto 64225 planiran je u visini od 42.000,00 a ostvaren u polugodišnjem
razdoblju u visini od 47.360,00 kuna. Koliko se onda dalje previđa za sljedećih 6 mjeseci?
Ljiljana Cerovečki: Tu se radi o sredstvima od Ureda državne uprave i od Vajde. Vajda je bila malo u
zaostatku iz prošle godine, pa je stoga ove godine došlo više od planiranog.
Stjepan Baranašić: Grobna naknada je planirana u visini od 150.000,00 kuna, izvršenje je 2,41%,
zašto?
Ljiljana Cerovečki: Tek su ovih dana išle uplatnice i nova rješenja jer se mijenjala grobna naknada.
Inače ne idu uplatnice tako kasno, već u lipnju, ove godine iznimno radi novih rješenja.
Vlado Horvat: Konto 681 kazne?
Vladimir Domjanić: Radi se o sporazumu sa Privrednom bankom po kojem su oni po raščišćavanju
imovinsko-pravnih odnosa dužni uplatiti u općinski proračun 50.000,00 kuna.
Vlado Horvat: Zašto je isplaćeno više regresa za godišnji odmor nego je planirano?
Ljiljana Cerovečki: Nije više isplaćeno, tek sam danas uočila da sam krivo proknjižila iznos od 750,00
kuna, to ću sutra popraviti.
Vlado Horvat: Plaće za radnike na javnim radovima ostvarene su samo 12,93 %, zašto?
Ljiljana Cerovečki: Stvar je u tome što smo uspjeli dobiti ugovore sa HZZZom za financiranje plaća u
100%-tnom iznosu, a sami radovi su dosta kasno počeli, to će se povećati do kraja godine.
Vlado Horvat: 42131-57 Hortikulturno i prometno uređenje prostora između Župne crkve i DVD-a, je
li to dovršeno, radi li se o konačnoj brojci?
Vladimir Domjanić: Da. Bilo je nešto više radova, zato je izvršenje 114,75%.
Vlado Horvat: Sve u svemu, izvršenje je jadno.
Vladimir Domjanić: Ne bih se složio, mogu pojasniti.
Vlado Horvat: S obzirom da je sad već treće vijeće, moramo znati tko je načelnik.
Vladimir Domjanić: Ne radi se o tome. S obzirom da sam ja radio proračun i izvršio veći dio proteklih
pola godine. Kad će bit napravljen rebalans načelnik će preuzeti pojašnjenja. Radi se o tome da smo
višak prihoda iz proteklih godina od 4.668.420,00 kuna morali prikazati u proračunu za ovu godinu na
stavci kapitalne pomoći iz državnog proračuna. Sa rebalansom će se ta stavka promijeniti, pisati će
višak prihoda iz prethodnih godina, pa kad taj višak zbrojimo sa izvršenjem mi smo na 10.000.000,00
kuna, što je skoro 50% za prvih 6 mjeseci. Ni izvršenje ni proračun stoga nisu jadni, nadam se da je
sad jasno.
Valentino Škvorc: Primjedba Vam nije na mjestu, proračun je radio i izvršavao većinom bivši načelnik
i na njemu je red za pojasni izvršenje. Dolazi rebalans, iza kojeg ću stajati ja.
Vlado Horvat: Imam primjedbu na obrazloženje izvršenja, dio koji se odnosi na sredstva za
Schonstatt, radi se o sredstvima Županije, to nisu općinska sredstva.
Ljiljana Cerovečki: Da, sredstva su bila obećana prošle godine, ali su stigla tek u 2017. godini.
Vladimir Domjanić: To uopće nije moralo ići kroz općinski proračun, ali je tako dogovoreno.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine prihvaćen
je jednoglasno.
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Sjednicu su napustili Marija Molnar i Vladimir Domjanić.

Ad.4. Donošenje Odluke o potpisnicima financijske dokumentacije Općine Mala Subotica
Mladen Križaić: Uz poziv na sjednicu dostavljen je prijedlog odluke temeljenoj na dosadašnjoj praksi.
Predlaže se da potpisnici financijske dokumentaciju budu općinski načelnik Valentino Škvorc i
predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić.
Stjepan Baranašić: Jasno je da je odgovorna osoba Općine općinski načelnik, nije mi jasno kako može
biti potpisnik i predsjednik Općinskog vijeća. Praksa je drugačija, kako sam se raspitao u Uredu
državne uprave, jer postoje zamjenici načelnika, pa je uobičajeno da su oni supotpisnici. Predsjednik
Općinskog vijeća nema rang odgovornosti.
Mladen Križaić: U kojim općinama su potpisnici načelnik i zamjenik? Koliko ja znam potpisnici su
načelnik i predsjednik Vijeća.
Vlado Horvat: Do sada tako nismo imali.
Mirjana Sečan: Nije istina, zadnjom odlukom imenovano je čak 5 potpisnika od kojih je jedan i
predsjednik Općinskog vijeća. U nekim jedinicama potpisnici su čak i pročelnici. Zakon o proračunu
govori da je na načelniku da odredi tko može još potpisivati financijsku dokumentaciju, a praksa je
bila da to u Općini Mala Subotica bude predsjednik Vijeća.
Vlado Horvat: Ovdje piše da svaki od njih sam potpisuje dokumentaciju, a tko je onda odgovoran?
Mirjana Sečan: Prema Zakonu o proračunu odgovoran je uvijek načelnik.
Odluka o potpisnicima financijske dokumentacije Općine Mala Subotica prihvaćena je sa 11 glasova
ZA i 3 SUZDRŽANA glasa (S. Baranašić, V. Horvat i T. Podgorelec).

Ad. 5. Donošenje Odluke o redovnom financiranju političkih stranaka u 2017. godini
Mladen Križaić: Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv, sa obrazloženjem.
Valentin Šipuš: Imam pitanje glede nezavisnih vijećnika. Do polovice ove godine su u Vijeću bili neki
nezavisni vijećnici koji sada više nisu u Vijeću, a koji su imali troškove koje smo imali i mi koji smo
nastavili sa radom u Vijeću. Hoće li i njima biti isplaćena naknada za tih pola godine?
Ljiljana Cerovečki: Stvar je u tome da su prve godine mandata ti vijećnici dobili cijeli iznos, odnosno
dobili su 4 godišnje naknade, pa im ne pripada pravo na isplatu u ovoj godini. Tako će i sadašnji
nezavisni vijećnici dobiti cjelokupni iznos za ovu godinu.
Odluka o redovnom financiranju političkih stranaka u 2017. godini prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 6. Donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „Zone
poduzetništva“ Mala Subotica
Mladen Križaić: Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv, sa obrazloženjem.
Rasprave nije bilo.
Odluka o III. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „Zone poduzetništva“ Mala
Subotica prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 7. Donošenje odluka o osnivanju i imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća
a) Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise
U Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise imenuju se:
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1. Josip Šegović, predsjednik
2. Jelena Herman, član
3. Tomislav Podgorelec, član.
Rasprave nije bilo.
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise
donesena je jednoglasno.
b) Odbor za proračun i financije
U Odbor za proračun i financije imenuju se:
1. Vladimir Domjanić, predsjednik
2. Kristijan Marčec, član
3. Vladimir Mihalic, član.
Rasprave nije bilo.
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za proračun i financije donesena je
jednoglasno.

c) Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
U Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenuju se:
1. Stjepan Baranašić, predsjednik
2. Mario Janković, član
3. Dragutin Domjanić, član.
Rasprave nije bilo.
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša donesena je jednoglasno.

d) Povjerenstvo za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja
U Povjerenstvo za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja imenuju se:
1. Vesna Halić, predsjednik
2. Valentin Šipuš, član
3. Vladimir Mihalic, član.
Rasprave nije bilo.
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu, prodaju i kupnju
imovine i provođenje natječaja donesena je jednoglasno.

e) Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
U Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata imenuju se:
1. Iva Držanić, predsjednik
2. Ljiljana Šipuš, član
3. Tomislav Podgorelec, član.
Rasprave nije bilo.
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Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje
studenata donesena je jednoglasno.
f) Socijalno vijeće
U Socijalno vijeće imenuju se:
1. Ljiljana Šipuš, predsjednik
2. Stjepan Pokrivač, član
3. Marina Držanić, član.
Rasprave nije bilo.
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Socijalnog vijeća donesena je jednoglasno.
g) Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam
U Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam imenuju se:
1. Ivana Horvat, predsjednik
2. Denis Magdić, član
3. Vladimir Horvat, član.
Rasprave nije bilo.
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za gospodarstvo, malo i srednje
poduzetništvo i turizam donesena je jednoglasno.
h) Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina imenuju se:
1. Petra Mesarić predsjednik
2. Ivan Oršuš, član
3. Dajana Škvorc, član.
Rasprave nije bilo.
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina donesena je jednoglasno.
i)

Odbor za zaštitu potrošača
U Odbor za zaštitu potrošača Općine Mala Subotica imenuju se:
1. Ivan Dodlek, Držimurec 51, Držimurec, predsjednik
2. Timotej Juras, Držimurec 9, Držimurec, član
3. Josip Halić, Mala Subotica, Glavna 56, član, predstavnik Društva za zaštitu potrošača
Međimurja „Vukanovčar“.
Rasprave nije bilo.
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Odbora za zaštitu potrošača donesena je
jednoglasno.

Ad. 7. Informacije: Stanje sigurnosti za lipanj i srpanj 2017. godine.
Mladen Križaić: Uz poziv za sjednicu dobili smo na znanje izvješće o stanju sigurnosti za mjesec lipanj i
srpanj.
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Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić zatvara 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Mala
Subotica.
Završeno u 20.20 sati.
Zapisnik vodila
Mirjana Sečan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Mladen Križaić, dipl. inf.
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