REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/3
URBROJ: 2109/10-01-20-6
Mala Subotica, 29.04.2020. godine
ZAPISNIK
s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica održane elektroničkim putem 29.04.2020.
godine.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica Mladen Križaić
pozivom klasa: 021-05/20-01/3, urbroj: 2109/10-01-20-1 od 23.04.2020. godine, između ostalog, na
temelju upute za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-0201/1-20-1 od 13.03.2020. godine o načinu sazivanja i održavanja sjednica predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Poziv na sjednicu dostavljen je vijećnicima
elektroničkim putem, osim vijećniku Ivanu Oršošu kojem je poziv dostavljen pisanim putem na kućnu
adresu. Uz poziv na sjednicu priložen je zapisnik sa 23. sjednice, prijedlog odluke te obrazac za
elektroničko glasovanje. Rok za dostavu očitovanja bio je 29.04.2020. godine.
Predsjedavajući je predložio sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje štetnih posljedica za obrtništvo i gospodarstvo
izazvanih pandemijom virusa COVID-19,
3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o porezima,
4. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Mala Subotica.
Na Dnevni red nije bilo primjedbi te je Dnevni red jednoglasno prihvaćen.
Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Primjedbi na zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica nije bilo.
U roku za glasovanje o prihvaćanju zapisnika izjasnilo se ukupno 12 vijećnika. Očitovanja Ivana
Oršoša i Vladimira Domjanića nisu zaprimljena te se smatra da su isti suzdržani od glasovanja po ovoj
točci.
Ad.2. Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje štetnih posljedica za obrtništvo i gospodarstvo
izazvanih pandemijom virusa COVID-19
Prijedlog Odluke podnosi općinski načelnik Valentino Škvorc.
Zbog proglašenja pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) predlaže se oslobođenje
obaveze plaćanja zakupnine poslovnih subjekata iz djelatnosti zdravstva koji imaju u zakupu poslovne
prostore u poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Mala Subotica na adresi Glavna 31, Mala
Subotica za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine. Ukoliko su zakupci iz prethodnog stavka već uplatili
zakupninu, za navedeni iznos će im se umanjiti zakupnina za sljedeće mjesece. Također se predlaže
da se obaveze plaćanja jedne rate komunalne naknade (rate za jedan kvartal) za 2020. godinu
oslobode fizičke osobe obveznici komunalne naknade na području Općine Mala Subotica te pravne
osobe kojima je zabranjen rad odlukom Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske. Ostalim
pravnim osobama obveznicima plaćanja komunalne naknade Općini Mala Subotica umanjio bi se
iznos komunalne naknade jedne rate komunalne naknade (rate za jedan kvartal) za 2020. godinu za
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30%. Za vrijeme trajanja zabrane rada Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica roditelji ne bi bili dužni
plaćati troškove vrtića. Trošak isplate plaća i režijskih troškova za vrijeme trajanje zabrane rada za
djelatnike Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica preuzet Općina Mala Subotica. Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Potočnica dužno bi bilo poduzeti mjere za smanjenje plaća djelatnika vrtića za vrijeme

dok traje zabrana rada vrtića razmjerno vremenu za koje djelatnici vrtića nisu mogli obavljati rad u
vrtiću. Održavanje svih općinskih manifestacija kojima je organizator Općina ili mjesni odbori se
obustavlja do daljnjega. Ukoliko mjere Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske dopuste
održavanje manifestacija, iste se moraju organizirati u minimalnom obimu sa minimalnim
troškovima, nakon odobrenja plana manifestacije od strane općinskog načelnika. Predlaže se da se
Proračunom za 2020. godinu predviđeno ulaganje u udruge (sportske, kulturne, ostale) smanji po
postotku prema broju mjeseci trajanja epidemije i svih mjera Ravnateljstva civilne zaštite Republike
Hrvatske i Stožera civilne zaštite Općine Mala Subotica kojima se ograničava okupljanje ljudi.
Prijedlog Odluke o mjerama za ublažavanje štetnih posljedica za obrtništvo i gospodarstvo
izazvanih pandemijom virusa COVID-19 prihvaćen je sa 12 glasova ZA. Očitovanja Ivana Oršoša i
Vladimira Domjanića nisu zaprimljena te se smatra da su isti suzdržani od glasovanja po ovoj točci.
Ad.3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o porezima
Prijedlog Odluke podnosi općinski načelnik Valentino Škvorc.
Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića),
prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području
Općine Mala Subotica. Obveznik plaćanja poreza iz prethodnog stavka je svaka pravna i fizička osoba
koja pruža ugostiteljske usluge. Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se
prodaje u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. Porez na
potrošnju plaća se po stopi od 3%. Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do
posljednjeg dana u mjesecu. Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz
prethodnog stavka ovoga članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20.
dana u mjesecu za prethodni mjesec nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Utvrđenu obvezu porezni
obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Poslove u vezi s
utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava. Prijedlog odluke podnosi se u
skladu sa zaključkom o prihvaćanju paketa mjera za pomoć poduzetnicima s područja Općine Mala
Subotica koji u svome poslovanju trpe ekonomske posljedice uzrokovane epidemijom COVID-19.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o porezima prihvaćen je sa 12 glasova ZA. Očitovanja Ivana
Oršoša i Vladimira Domjanića nisu zaprimljena te se smatra da su isti suzdržani od glasovanja po ovoj
točci.
Ad.4. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Mala Subotica
Prijedlog Odluke podnosi općinski načelnik Valentino Škvorc.
Člancima 86. i 86.a Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
propisano je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zaduživati uzimanjem
kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira. Jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg
reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem
novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se
kratkoročno zadužiti samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i
dospijeća obveza. Prema članku 12. Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu Općine Mala
Subotica postupak zaduživanja na teret općinskog Proračuna obavlja se sukladno odredbama Zakona
o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10). Prema uputi
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Ministarstva financija za kratkoročno zaduživanje nije potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske
kao ni suglasnost navedenog ministarstva. S obzirom da Agencija za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju za financiranje projekta Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Mala Subotica iz Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“, provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili
proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti
te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020,
još nije isplatila sredstva za 1. ratu u okviru financiranja programa potrebno je premostiti jaz kako bi
se održalo redovno poslovanje Općine.
Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Mala Subotica prihvaćen je sa 11
glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa. Vijećnik Stjepan Baranašić izjasnio se sa suzdržan. Očitovanja Ivana
Oršoša i Vladimira Domjanića nisu zaprimljena te se smatra da su isti također suzdržani od glasovanja
po ovoj točci.

Zapisnik vodila:
Mirjana Sečan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Mladen Križaić, dipl. inf.
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