REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/9
Urbroj: 2109/10-01-17-2
Mala Subotica, 16. studenog 2017. godine
ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica održane 16. studenog 2017. godine u 18.00 sati
u prostoriji Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica Mladen Križaić
pozivom klasa: 021-05/17-01/9, urbroj: 2109/10-01-17-1 od 9. studenog 2017. godine.
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Križaić, Vladimir Domjanić, Valentin Šipuš, Dejan Horvat, Dragutin Srnec, Stjepan Baranašić,
Vesna Krčmar, Danica Glad, Jadranka Sermek, Ivan Oršuš, Kristijan Marčec, Josip Šegović.
OSTALI NAZOČNI:
Valentino Škvorc, općinski načelnik
Mirjana Sečan, referentica za opće i upravne poslove
Mladen Braniša, komunalni redar,
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja,
Doris Kraljić, vježbenica,
Antonija Toplek, vježbenica,
Bojana Španiček Kanoti, Vlasta Vugrinec i Marino Bobetić – predstavnici medija
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić pozdravio je sve nazočne i otvorio 4. sjednicu
Općinskog vijeća. Prepustio je riječ općinskom načelniku Valentinu Škvorcu. Načelnik je izvjestio o
održanom humanitarno-ribičkom natjecanju za Ivana Sabola. Prema dogovoru sa županom, Općina i
Županija su sudjelovale sa po 10.000,00 kn kako bi se pokrili troškovi liječenja. Ivan je obavio još
jednu od niza kontrola u Italiji i čeka termin za operaciju. Socijalno vijeće je održalo sastanak te
donijelo odluku o pomoći za nekoliko obitelji kojima je to bilo potrebno. Zapisnik sa sastanka je
dostupan na općinskoj web stranici. Nabavljene su 22 fiksne i 5 montažne klupe za Društveni dom
Palovec, te su nabavljene stolice za Društveni dom u Držimurcu – Strelcu. Potpisan je sporazum o
financiranju prijevoza učenika sa Županijom te je Općina pripomogla Osnovnoj školi Tomaša
Goričanca oko troškova za uvođenje e-imenika. Ukupno je tijekom 2016. i 2017. godine Općina
isplatila 158.000,00 kn te u potpunosti pokrila troškove uvođenja e-imenika. Prošli tjedan službeno je
otvoreno dizalo čime je slabije pokretnim učenicima olakšan pristup svim učionicama.
Radnici na javnim radovima su također obavili dobar posao, osim redovnog održavanja,
košnje, čišćenja ulica, počistili su kompletan prostor lagune koja se nalazi u Poduzetničkoj zoni, uz
pomoć tvrtke Međimurje metali d.o.o., kojima je načelnik ovom prilikom zahvalio. Laguna je zarasla
travom i drvećem pa je postojala opasnost da se zamulji i začepi dovod i time poveća opasnost da
kod većih oborinskih kiša okolno područje bude poplavljeno. Obavljeno je čišćenje i dezinfekcija
prostorija stare općine i dvorišta u ulici Alojzija Stepinca koja je nakon napuštanja bila potencijalni
izvor opasnosti zbog cjelokupnog nereda koji se tamo nagomilao. Promijenjeni su prozori čekaonice
ambulante. Prozori su bili veoma trošni te je postojala opasnost da ispadnu van ukoliko bi se netko
naslonio na njih, a osim toga nisu pružali nikakvu zaštitu od sunca ni hladnoće. Trenutno je u izradi
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projekt energetske učinkovitosti i obnove objekta primarne zaštite. Projektom je predviđen i lift koji
je neophodan zbog pomalo nespretnog položaja prostorija ordinacija. Time bi se olakšao pristup
liječniku slabije pokretnim mještanima. Projekt Općina planira prijaviti na natječaj „Energetska
obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ koji je u najavi.
Pregledano je grijanje u Društvenom domu u Palovcu i Svetom Križu od strane ovlaštenih
stručnjaka te se trenutno očekuje ponudu za rekonstrukciju istih. Promijenjene su žarulje na javnoj
rasvjeti u Piškorovcu, no mora se konstatirati da je promijenjeno jako malo žarulja jer je kod većine
slomljena kompletna konzola. Naručena je obnova autobusne stanice (nadstrešnice) u Držimurcu –
Strelcu. Nadstrešnica je napravljena, a montaža je već trebala biti obavljena. No, zbog povećanog
obima posla izvođač to nije stigao napraviti, ali hoće u što kraćem roku. Također je naručena i obnova
ceste u Strelcu te popravak i zakrpe za oštećenja na nerazvrstanim cestama u ostalim naseljima. Na
dan održavanja sjednice su započeli radovi na istima.
Izrađen je idejni projekt za uređenje općinskih prostorija kako bi se što efikasnije iskoristio
ovaj prostor te kako bi se svakom djelatniku omogućili pogodni uvjete rada i nesmetano obavljanje
poslova. Trenutnim rasporedom se događa da rad sa strankama usporava rad kompletnog
Jedinstvenog odjela pa time pada efikasnost službenika koji se u tom trenutku ne bavi strankom. Radi
se o pregradnim zidovima pa bi financijski izdatak bio minimalan, a efikasnost u radu bi se uvelike
povećala. Jučer je započeta deratizacija na cijelom području općine, dok bi dezinfekcija žohara, koji su
se ove godine nametnuli kao veliki problem, bila obavljena na proljeće jer je to najpovoljnije vrijeme
gledajući njihov bioritam. Što se tiče novog stambenog naselja Gornje Trate, Elektra će završiti
kabliranje kompletnog tog dijela do kraja godine, tako da će novi stanari moći zatražiti svoje
priključke. Prošlog tjedna smo Općinu su posjetili vijećnici i zaposlenici Občine Starše i njenih
komunalnih poduzeća. Svi članovi Općinskog vijeća su dobili pozive, načelnik se zahvalio onima koji su
odvojili svoje vrijeme i došli pozdraviti goste. Upoznali su se radom naše općine i njenim
znamenitostima. Načelnik je posebno zahvalio vijećniku Vladimiru Horvatu koji se u navedeni događaj
aktivno uključio.
Načelnik je nadalje izvijestio da trenutno postoje dva velika problema koji muče naše
mještane. Jedan od tih je jurnjava automobila gotovo u svim dijelovima Općine, a pogotovo u Glavnoj
ulici u Palovcu. U dogovoru sa županom i Županijskom upravom za ceste, sljedeće godine kreće se u
zajednički projekt postavljanja usporivača prometa, iako je načelnik morao konstatirati da su tu ipak
najveći problem nemarni vozači. Drugi problem je opasno raskrižje državne ceste DC 3 te ulica
Alojzija Stepinca te Braće Radića u Maloj Subotici (ŽC 2022). Načelnik je u intenzivnom kontaktu s
Hrvatskim cestama, Županijskom upravom za ceste te Međimurskim vodama. Rekonstrukcija DC 3 od
Štefanca do Male Subotice kreće iduće godine i blizu smo dogovoru da rekonstrukcija obuhvati i
spomenuto raskrižje zajedno s odvodnjom, budući da projekti za to postoje. Na spomenutom
raskrižju predviđeni su semafori na senzor.
Nadalje je načelnik dao nekoliko informacija o projektu oborinske odvodnje na mjestu
Jagodišće: gravitacijski dio je napravljen, precrpna stanica betonirana, završen prolaz ispod pruge,
pumpe postavljene. Čeka se priključenje struje i puštanje u pogon te uređenje okoliša oko crpne
stanice i na trasi cjevovoda. Većina radova će biti završena do sredine prosinca.
Na natječaj „Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI
fondova“ prijavljena su dva projekta – izradu projekta oborinske odvodnje u Maloj Subotici te izradu
projekta za izgradnju objekta za dnevni boravak za starije osobe u Maloj Subotici. Predmet natječaja
je pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne samouprave u pripremi i izradi
projekata koji su prihvatljivi za financiranje iz fondova EU.
Nadalje, ovih dana bi trebali biti poznati rezultati natječaja mjere 7.4.1., gdje smo prijavili
adaptaciju i dogradnju Dječjeg vrtića Potočnica. Nakon što je izrađen glavni projekt za uređenje
centra Palovec, gdje je predviđen mali park s dječjim igralištem, provedeni su postupci jednostavne
nabave. Građevinske radove će obaviti obrt Hogra, javnu rasvjetu će postavljati Kabel-mont d.o.o.,
dok je za igrala zadužena Mala Mima j.d.o.o. Cijena ukupnih radova iznosit će oko 400.000,00 kn, a
radovi će započeti za oko tjedan dana i ove godine je u planu završiti radove u iznosu od 350.000,00
kn. Ovih dana očekuje se i vraćanje s rekonstrukcije te postavljanje spomenika poginulim u 2.
svjetskom ratu, kao i montaža novog spomenika hrvatskim braniteljima. Sa željom da se i hrvatskim
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braniteljima podigne spomenik slične veličine nabavilo se nekoliko idejnih prijedloga. Organiziran je
sastanak na koji su bili pozvani članovi Općinskog vijeća iz Male Subotice, članovi mjesnih odbora
Mala Subotica, te predstavnici Udruge dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske,
ogranak Mala Subotica. Prisutni su se složili da je idejno rješenje tvrtke Bast-art j.d.o.o. vrlo dobro i
da se dobro uklapa u ukupnu vizuru trga, a da svojim izgledom, visinom i porukom koju nosi
predstavlja pijetet prema svim poginulima u Domovinskom ratu, posebice prema hrvatskim
braniteljima. Budući da su svi prisutni bila za taj prijedlog, proveo se postupak jednostavne nabave za
izradu i postavu spomenika. Ovih dana očekuje se i montažu istog.
Ostali radovi na trgu su završeni te se skoro očekuje okončana situacija. Do sad je plaćeno
3.752.474,49 kn, a ugovoreno je 3.788.985,79 kn. Da bi trg imao smisla, potrebno ga je i koristiti. Zato
je načelnik prisutne obavijestio da će se Božićni sajam Općine Mala Subotica održati 16.12.2017.
godine, u subotu, od 15 sati na trgu. Prisutne je pozvao da se aktivno uključe u osmišljavanje, a i sam
događaj. Na kraju je prisutne pozvao da sutra, u petak, zajednički obilježe „Dan sjećanja na žrtve
Vukovara“ paljenjem svijeća u 17 sati ispred zgrade Općine. Predstavnici mjesnih odbora mogu doći
po svijeće za svoje naselje te organizirati obilježavanje. Zatim je načelnik pozvao prisutne da minutom
šutnje odaju počast poginulim braniteljima.
Nakon izvješća načelnika predsjedavajući je otvorio aktualni sat te pozvao vijećnike na
postavljanje pitanja načelniku.
Dragutin Srnec: Zanima me imamo li neke rezultate ankete o prikupljanju interesa za optičku mrežu.
Valentino Škvorc: Što se tiče samih anketara, sakupljanje je završeno i oni su prošli sva naselja. Ljudi
još uvijek nose ove suglasnosti. U tvrtki Infrastruktura d.o.o. trenutno obrađuju podatke, tako da
ćemo za sljedeću sjednicu imati podatke o postotku i projekciji troškova, ali prema riječima anketara
mislim da će taj postotak biti veoma visok.
Stjepan Baranašić: Pitanje za načelnika. Kad ćemo imati kanalizaciju?
Valentino Škvorc: Bio sam na razgovoru u Međimurskim vodama d.o.o. sa direktorom Topolnjakom,
oni planiraju raspisati taj natječaj početkom sljedeće godine, planirano da u jesen 2019. godine
radovi krenu.
Valentin Šipuš: Imam dva pitanja za načelnika. Je li se nešto pokrenulo sa željezničkim prijelazom? Ja
sam vidio da su na terenu bili djelatnici HŽ-a, ali nije s ništa puno promijenilo. Zanima me također kad
će se postaviti ploče dobrodošlice na ulazu u Općinu, govorili smo o tome, zanima me gdje je zapelo.
Također me zanima gdje smo sa rekonstrukcijom raskrižja „kod Mandlina“.
Valentino Škvorc: O rekonstrukciji raskrižja „kod Mandlina“ sam govorio u izvješću na početku
sjednice. HŽ-u smo uputili upit i rekli su nam da su u fazi probe. Konstantno primamo pritužbe i
stalno ih njima prosljeđujemo. Nisam zadovoljan njihovom reakcijom, nastojat ćemo organizirati
sastanak sa njima.
Valentin Šipuš: Mislim da ovaj problem treba dići na višu razinu jer njihov odgovor je teška blamaža.
Vladimir Domjanić: Žalostan je odnos prema HŽa prema problematici, i što ne možemo saznati koji je
uzrok takvo kašnjenja. Postoje neke informacija da je kašnjenje vezano uz pravdanje novca koji su za
tu investiciju dobili iz europskih fondova. Žalosno je koliko je našeg truda tu uloženo.
Mladen Križaić: Predlagao sam da se dogovori sastanak sa članovima Uprave HŽa i da nam se kaže
iskreno o čemu se radi i kad će biti gotovo.
Valentin Šipuš: Način na koji su ti radovi izvedeni je zastario, tako se radilo prije 20 godina, mislim da
je u tome problem. A ako je problem tako velik da se još duže vrijeme neće riješiti, predlažem da HŽ
postavi čovjeka u još uvijek postojeću kućicu uz prijelaz, i neka diže i spušta rampu. Tu je bilo već
mnogo nesreća, na sreću bez smrtne posljedice.
Stjepan Baranašić: Predlažem da vijeće održi konferenciju na prijelazu i da pozovemo medije.
Valentin Šipuš i Vladimir Domjanić: Slažemo se.
Valentino Škvorc: Budući da smo uredili prostor trga, prostor parkirališta kod crkve, uredit ćemo trg
u Palovcu, pa smatram da je došlo do potrebe da se nabave razne table za upozorenje, pa ćemo u
sklopu toga izraditi i prijedlog tabli dobrodošlice, nakon čega ću ih predati vama na razmatranje.
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Kristijan Marčec: U ulici Zorana Šegovića je potrebno dodati stupove sa javnom rasvjetom jer je slabo
osvijetljena.
Vladimir Domjanić: Projekat je kompletno napravljen za Trate i ulicu Zorana Šegovića. Nažalost,
država, odnosno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već 2 godine ne raspisuje javni
natječaj za ekološku javnu rasvjetu. Stvar je dogovora hoće li se prije ići u ovu parcijalnu investiciju.
Valentino Škvorc: Moramo naći rješenje makar za tu ulicu, jer se uskoro ne očekuje natječaj Fonda,
radi sigurnosti pješaka i djece.
Vladimir Domjanić: Fond već u 12. mjesecu tekuće godine daje plan natječaja za sljedeću godinu, pa
bi trebalo pričekati i vidjeti hoće li biti kakvih natječaja. Ako neće, onda treba prići rješavanju ovog
problema.
Kristijan Marčec: Trg je jako lijepo uređen. Stara pošta me više ne muči, ali kako je moguće da 100 m
dalje imamo džunglu usred sela. Također, imamo potencijalni problem pasa lutalica u selu koji su
posvuda, a bez vlasnika su. S obzirom na novi Zakon o zaštiti životinja, morat ćemo se sami pobrinuti
za njih.
Valentino Škvorc: Da, stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti životinja koji nam nameće nove obveze
kao što je kastriranje i čipiranje, što će biti veliki udarac za proračun, posebno radi Piškorovca.
Načelnici su bili pozvani na sastanak kod župana u vezi ove teme. Nemarni vlasnici nam ovo uzrokuju.
Po novom zakonu zabranjeno je usmrćivanje pasa. Kažnjavanje vlasnika napuštene životinje je često
nemoguće jer životinja nije čipirana.
Vladimir Domjanić: Općina ima ugovor sa Bioinstitutom, i do sad su se zbrinuli svi psi koje su građani
prijavili da su napušteni. Na županiji se već dvije godine raspravlja o psima u naseljima, ali rješenje
nije pronađeno.
Valentino Škvorc: Glede zapuštene parcele moram reći da se radi o privatnom vlasništvu i mi ne
možemo ulaziti na privatnu parcelu.
Mladen Braniša: Sa vlasnikom parcele gosp. Hlišćom iz Palovca je obavljen razgovor i on je obećao
očistiti parcelu kad se vegetacija primiri. Pisano je upozoren te opomenut sa novčanom kaznom.
Dragutin Srnec: Mislim da Općina može ući na privatnu parcelu ako se vlasnik ogluši na upozorenje,
te očistiti i vlasniku ispostaviti račun.
Mladen Braniša: Ne, samo pod određenim uvjetima se može na privatno vlasništvo, pa se pokušava
na lijep način.
Dejan Horvat: Ima i parcela gdje je Općina suvlasnik po sili zakona, pa je jako zapušteno, npr. u
Držimurcu, kućni broj 12. To je najgori grunt u Općini.
Jadranka Sermek: Imam osjećaj da smo ostali na nekoj sjednici 5 godina unatrag jer na sjednici Vijeća
raspravljamo o pitanjima koje mora riješiti sam mjesni odbor: psi, table dobrodošlice... Jako smo
puno raspravljali o nekim temama, pa ću se nadovezati. Nadam se da nećemo ostati na ponudi za
grijanje Društvenog doma u Svetom Križu, već unatrag 5 godina molim za to grijanje, nadam se da
bude do kraja godine. Molim da se poduzmu mjere za jednak razvoj svih naselja.
Valentino Škvorc: Potrudit ćemo se da grijanje bude do kraja godine.
Jadranka Sermek: Također me zanima što je sa zavažanjem poljskih puteva za koje se tražio podatak
od mjesnih odbora.
Valentino Škvorc: Svi mjesni odbori su morali javiti podatke o potrebama za zavažanje poljskih
puteva. Neki se nisu javili, neki su rekli da će pogledati preko zime. Cilj je bio da se napravi analiza,
odgoditi će se za proljeće.
Dejan Horvat: Mislim da nema smisla zavažati pred zimu, to bi bio bačen novac.
Vladimir Domjanić: Mislim da je posljednjih godina u Sveti Križ uloženo dosta i da je puno
napravljeno. Dio odgovornosti što još uvijek nema grijanja u Domu preuzimam sam, ali dio
odgovornosti je i na Jadranki Sermek.
Jadranka Sermek: Glede opasnih cesta osvrnula bih se i na opasnu DC 20 u Svetom Križu koja je isto
poznata po nesrećama, pa bi bilo dobro da se i tamo nešto poduzme.
Danica Glad: Zanima me zašto još nije započeta obnova svih dječjih igrališta. U proračunu, već
drugom po redu, je osim uređenja trga u Palovcu bilo predviđeno popravljanje svih igrališta na
području Općine. Treba vidjeti koja su igrala oštećena, gdje treba dopuniti. Zatim me zanima kad će
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se krenuti u realizaciju novog poljskog puta u Palovcu za koje je u ovogodišnjem proračunu osigurano
60.000,00 kn.
Valentino Škvorc: Glede poljskog puta moram reći da je primljeno na znanje, bila nam je već na
razgovoru i zainteresirana stranka. Glede igrala, radnici na javnim radovima su sanirali određena
igrala, dok bi se veća sanacija obavila uz izgradnju novog dječjeg igrališta u Palovcu. Nažalost, nabava
se odužila, ali se nadam da će se obaviti do kraja godine, barem u Palovcu. Svjesni smo hitnosti.
Daljnjih pitanja nije bilo te je aktualni sat završen u 18.40.
Predsjedavajući je konstatirao da sjednici nazočno 12 od 14 članova Općinskog vijeća te da
postoji kvorum. Predložio je sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica,
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu,
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa Općine Mala Subotica 2017. do 2019.
godine,
4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2017. godinu,
5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2017. godinu,
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih
usluga građana i kućanstva u 2017. godini ,
7. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa financiranja udruga čije aktivnosti doprinose
zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim
dokumentima Općine Mala Subotica za 2017. godinu,
8. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Mala Subotica,
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine
Mala Subotica,
10. Prijedlog Odluke o imenovanju službene osobe za informiranje Općine Mala Subotica,
11. Donošenje Pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja „Zone poduzetništva“ Mala
Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/05, 10/11, 8/15, 10/17)
12. Informacije: Stanje sigurnosti za kolovoz i rujan 2017. godine.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica nema primjedbi te je
jednoglasno usvojen.
Ad. 2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu
Valentino Škvorc: Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna, kao i
temeljem prenesenog viška iz prethodne godine i procjene izvršenja do kraja godine, ocijenili smo da
je potrebno napraviti ovaj rebalans. Njime bi prihode i rashode smanjili sa 21.261.512,00 kn na
19.272.954,32 kn, odnosno smanjili bi proračun za 1.988.557,68 kn i to prvenstveno radi dva projekt:
Rekonstrukcija javne rasvjete i Izgradnja reciklažnog dvorišta. Njih smo planirali provesti uz
sufinanciranje fondova EU. Rekonstrukciju javne rasvjete smo željeli prijaviti na natječaj kojeg Fond
nije raspisao, a ni nema ga u najavi, tako da ćemo sljedeću godinu morati potražiti drukčiji model
financiranja. Za reciklažno dvorište donijet je zaključak u suradnji sa GKP Čakomom d.o.o. da smo
premala općina da bi samostalno krenuli u realizaciju tog projekta jer smo u potpunosti pokriveni
uslugom mobilnog reciklažnog dvorišta.
Vladimir Domjanić: Pretprošla Vlada je donijela odluku da bi sva mjesta koja imaju više od 1.500
stanovnika morala imati reciklažno dvorište. Mi smo uz sufinanciranje Fonda izradili projekat
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reciklažnog dvorišta, ali sad se vidi da je isto neisplativo za samo jednu općinu, osim ako bi nam se
priključila još jedna ili dvije općine. Vjerojatno će opet doći do izmjene zakona.
Stjepan Baranašić: Na stavci Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Uređenje središta naselja Mala
Subotica je početno planirano 4.370.000,00 kn, nije mijenjano, što je to. To je više od ugovorenog.
Valentino Škvorc: Još nismo dobili okončanu situaciju pa je ostavljeno prvotno planirano. Bit će
manje jer je ugovorena manja svota od predviđene.
Vladimir Domjanić: Ova cifra je predviđena prije nego je bila raspisana javna nabava. Ponuđena
cijena je 3.780.000,00, ali su u tijeku radova naišle potrebe za drugim radovima: potporni zid,
podzemno kabliranje i slično, pa se nije dirala ta prvo predviđena cifra.
Dejan Horvat: Konto 38119, što je to?
Valentino Škvorc: Ovdje su pehari, izložbe, kao i nagrade koje smo podijelili na Dan Općine.
Danica Glad: Konto 41261-26 Izrada projektne dokumentacije "Lovačke remize" – Razvoj lovačkog
turizma, zar to nije gotovo?
Valentino Škvorc: Žao mi je što danas nema mog zamjenika Mladena Lackovića da pojasni ovaj
izdatak. Moramo ishoditi građevinsku dozvolu. Lokacijska dozvola je ishođena.
Vladimir Domjanić: U vrijeme kad je trebalo riješiti dozvolu nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi,
pa je ishođena samo lokacijska dozvola. Između je došlo do promjene zakona pa sada trebaju
izvedbeni projekti.
Stjepan Baranašić: Valjda glavni projekt. Ali svota je jako izdašna.
Valentino Škvorc: Radi se o 3 civilna strelišta, pa je zbog toga takva cijena.
Stjepan Baranašić: Ako je to prioritet, onda se slažem.
Vladimir Domjanić: To je i naša obaveza jer smo dobili sredstva Ministarstva regionalnog razvoja.
Nakon ishođenja građevinske dozvole bi se taj projekat predao dalje na provedbu lovačkom društvu.
Daljnje rasprave nije bilo.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu prihvaćen je
jednoglasno.

Ad. 3. Donošenje I. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa Općine Mala Subotica 2017. do
2019. godine

Mladen Križaić: Prijedlog odluke dobili ste uz poziv, zajedno sa kvalitetnim obrazloženjem, pa
otvaram raspravu.
Ljiljana Cerovečki: Plan razvojnih programa se zadnji put donosi, više neće biti obaveza.
Rasprave nije bilo.
I. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa Općine Mala Subotica 2017. do 2019. godine
prihvaćena je jednoglasno.

Ad.4. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2017. godinu
Mladen Križaić: Prijedlog odluke dobili ste uz poziv, otvaram raspravu.
Rasprave nije bilo.
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I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2017. godinu prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 5. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2017. godinu
Mladen Križaić: Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv.
Rasprave nije bilo.
I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2017.
godinu prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 6. Donošenje I. izmjena i dopuna Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i
socijalnih usluga građana i kućanstva u 2017. godini
Mladen Križaić: Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv, sa obrazloženjem.
Rasprave nije bilo.
I. izmjena i dopuna Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i
kućanstva u 2017. godini prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 7. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa financiranja udruga čije aktivnosti doprinose
zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim
dokumentima Općine Mala Subotica za 2017. godinu

Mladen Križaić: Prijedlog odluke dostavljen je uz poziv, sa obrazloženjem.
Rasprave nije bilo.
I. izmjena i dopuna Programa financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih
potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine
Mala Subotica za 2017. godinu prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 8. Donošenje Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Mala Subotica
Mladen Križaić: Prijedlog ste dobili uz poziv, ali ste novi prijedlog dobili prije sjednice tu na stolu, pa
molim načelnika i pročelnicu zašto je došlo do izmjene prijedloga odluke.
Valentino Škvorc: Predlažem male izmjene ove odluke o porezima. Odluka sa izmjenama vam je
priložena, stavljena ispred vas na stol. Potrebno je izmijeniti dijelove koji su se odnosili na porez na
nekretnine budući da on neće stupiti na snagu. Taj dio stoji, ali bih htio skrenuti pažnju na dio koji se
odnosi na prodaju vlastitih proizvoda ispred svoje kuće. Daljnjom analizom i razmišljanjem zaključio
sam i ovime predlažem oslobođenje od plaćanja poreza za ovakve slučajeve u praksi ali uz uvjet da se
ishodi odobrenje od strane komunalnog redara, uz napomenu da je do sada vrijedila odluka od 50,00
kn/m2 po danu. U ostalim dijelovima odluke koji se odnose na prodaju na javnim površinama nema
izmjena. Ovime želimo zaštititi naše mještane i ovo je za njihovu dobrobit.
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Mirjana Sečan: Prijedlog odluke koji ste dobili na stol, za razliku od onoga koji ste dobili u
materijalima za sjednicu, predviđa oslobođenje od plaćanja poreza za prodaju vlastitih
poljoprivrednih proizvoda koju obavljaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe na
štandovima i klupama izvan tržnica na malo uz javno-prometne površine ispred svoje obiteljske kuće
ne naplaćuje se porez na korištenje javnih površina. Radi se o čestoj pojavi na glavnim prometnicama
u našim naseljima. Zakon o trgovini kaže da se trgovina na malo izvan prodavaonica na javnim
površinama može obavljati uz odobrenje jedinice lokalne samouprave, a na temelju odluke. 2014.
godine Ministarstvo poljoprivrede je donijelo pravilnik kojim je propisalo da se ovo pravilo odnosi i na
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ali je OPG-ima nametnula obvezu plaćanja poreza na
korištenje javnih površina ako je općina takav porez uvela. Kazna za propuštanje ishođenja odobrenja
za prodaju na javnim površinama propisana je navedenim pravilnikom u iznosu od 3.000,00 do
50.000,00 kn. Predlaže se da se odobrenje izda na razdoblje od kalendarske godine. Ostali dijelovi
izmjena se odnose na porez na nekretnine i na porez na kuće na odmor.
Danica Glad: Zašto je došlo do izmjene prijedloga odluke?
Valentino Škvorc: Napravili smo analizu i zaključili da bi bilo najbolje rješenje oslobođenje od plaćanja
poreza.
Daljnje rasprave nije bilo.
Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Mala Subotica prihvaćena je jednoglasno.

Ad.9. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih
Općine Mala Subotica
Mladen Križaić: Javni poziv dobili ste u prilogu, otvaram raspravu.
Valentin Šipuš: Nisam bio svjestan da su već prošle tri godine od kad smo imenovali prošli saziv
Savjeta.
Mirjana Sečan: Niste imenovali jer nije bilo dovoljno prijavljenih.
Valentin Šipuš: Kad smo prošli put ovo radili imao sam primjedbu da članovi Savjeta ne primaju
naknadu za svoj rad. Sami dobivamo neku naknadu, i nema nijednog povjerenstva u Općini koje ne
dobiva naknadu za rad. Ovdje se radi o mladima, učenicima i studentima, koji nemaju vlastiti prihod.
Naknada sigurno nije poticaj za rad, ali smatram da bi se više angažirali. Ne znam koliko je bilo
sastanaka prijašnjih saziva i ne znam koliko su oni svojim prijedlozima utjecali na rad općine. Mogli
bismo razmisliti da se i njima dodijeli neka naknada.
Dejan Horvat: Neka prvo nešto rade da to zasluže.
Vladimir Domjanić: To bih trebalo potaknuti da se uopće aktiviraju? Bolje da se ne jave onda.
Jadranka Sermek: Recimo da se slažem da ih treba nagraditi za rad, ali neka se prvo konstituiraju i
počnu raditi. Ne vjerujem da se zadnji put nisu javili jer nije bilo naknade.
Stjepan Baranašić: Javni poziv je možda trebao biti kreativniji s obzirom na izbornu kampanju novog
načelnika, to i čekamo da se uključe mladi i da se izrade programi i projekti za mlade jer puno mladih
je već otišlo iz Općine.
Valentino Škvorc: Imao sam već upite glede Savjeta mladih, angažirat ću se da se jave kvalitetni
kandidati jer sam im po godinama blizu.
Daljnje rasprave nije bilo.
Odluke o raspisivanju Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica
prihvaćena je sa 11 glasova ZA i jednim glasom PROTIV (V. Šipuš).
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Ad. 10. Donošenje Odluke o imenovanju službene osobe za informiranje Općine Mala Subotica
Mladen Križaić: Prijedlog ste dobili uz poziv, za službenu osobu za informiranje predlaže se Valentino
Škvorc.
Rasprave nije bilo.
Odluka o imenovanju službene osobe za informiranje Općine Mala Subotica donesena je jednoglasno.

Ad.11. Donošenje Pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja „Zone poduzetništva“ Mala
Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/05, 10/11, 8/15, 10/17)
Mladen Križaić: Prijedlog ste dobili uz poziv u prilogu, zadnju izmjenu smo zadnji put usvojili.
Pročišćeni tekst Urbanističkog plana uređenja „Zone poduzetništva“ Mala Subotica („Službeni glasnik
Međimurske županije“ broj 3/05, 10/11, 8/15, 10/17) je usvojen jednoglasno.

Ad. 12. Informacije: Stanje sigurnosti za kolovoz i rujan 2017. godine
Stjepan Baranašić: Mislim da bismo se mi morali očitovati na dio o stanju sigurnosti prometa, jer
sigurno nitko nije zadovoljan njime. Policijskoj upravi bi morali poslati očitovanje na informacije, jer
stanje nije u redu. Mislim da će biti kasno kad netko strada.
Mladen Križaić: Mislim da je prijedlog prihvatljiv.
Valentin Šipuš: Ja sam nekoliko puta na poziv policije prijavio lokacije za nadzor brzine, ali u Maloj
Subotici ih nisam vidio.
Dejan Horvat: Veliki problem je i pretovar tereta.
Mladen Križaić: Predlažem da završimo sa konstatacijom da smo razmatrali stanje sigurnosti i da bi se
trebali očitovati da imamo probleme u prometu.
Daljnjih pitanja i rasprave nije bilo.
Završeno u 19.10 sati.
Zapisnik vodila
Mirjana Sečan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Mladen Križaić, dipl. inf.
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