REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/20-01/4
Urbroj: 2109/10-01-20-2
Mala Subotica, 09. lipnja 2020.
ZAPISNIK
s 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica održane 09.lipnja 2020. godine u 18.00
sati u Domu kulture, Glavna 29, Mala Subotica.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica Mladen Križaić
pozivom klasa: 021-05/20-01/4, urbroj: 2109/10-01-20-1 od 29. svibnja 2020. godine.
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Križaić, Dragutin Srnec, Danica Glad, Jadranka Sermek, Vesna Krčmar, Kristijan
Marčec, Vladimir Horvat, Stjepan Baranašić, Josip Šegović
IZOČNI VIJEĆNICI:
Vladimir Domjanić, Ivan Oršuš, Tomislav Podgorelec, Dejan Horvat, Valentin Šipuš
OSTALI NAZOČNI:
Valentino Škvorc, općinski načelnik
Mladen Lacković, zamjenik načelnika
Mirjana Sečan, referentica za opće i upravne poslove
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja,
Stiven Ivković – viši referent – asistent voditelja projekta „Svi u vrtić“
Danijel Škvorc, radnik na stručnom osposobljavanju za rad
Lana Puklek, ravnateljica Dječjeg vrtića Potočnica
Bojana Španiček – Kanoti, Vlasta Vugrinec – predstavnici medija
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić pozdravio je sve nazočne i otvorio 25.
sjednicu Općinskog vijeća. Prepustio je riječ općinskom načelniku Valentinu Škvorcu koji u
kratkim crtama izvještava o radu između dviju sjednica.
Izvadak s aktualnog sata:
Valentino Škvorc:
o
o
o
o

o

Dezinsekcija - larvicidni tretman komaraca - obavljeno 14.5. - oko 5 000kn
▪
Obuhvaćene su sve vode stajaćice na području općine
Deratizacija - oko 40 000kn - 9.6. početak
Središnji ured za šport - obustava javnog poziva - mini pitch teren kod NK Spartaka
Wifi4eu - radovi u tijeku - postavljanje pristupnih točaka na javnim površinama
(igrališta, domovi)
▪
Planirani završetak i puštanje u rad u roku mjesec dana
Rekonstrukcija D3 - radovi se odvijaju po planu, velik dio između Štefanca i Male
Subotice je asfaltiran grubim slojem asfalta, do kraja ovog mjeseca se kreće i u
rekonstrukciju nadvožnjaka preko autoceste.
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▪

o

o
o

o

o

o

o

o

o

Riješili smo imovinsko-pravne odnose sa vlasnicima parcela na spoju naše
buduće zaobilaznice i državne ceste
▪
Izrađen je procjembeni elaborat - 16.80kn po m2 - vlasnici parcela su
prihvatili tu cijenu - 69 350 kn za tri parcele
▪
Radovi na D3 će obuhvatiti i lijevog skretača na zaobilaznicu (ako se krećemo
od smjera Male Subotice) te jedan dio samog ulaska u zaobilaznicu
▪
Radovi unutar naselja - nakon kanalizacije
Obavljen sastanak s Međimurskim vodama, Međimurje plinom, Elektrom te
Hrvatskim cestama - tema - kanalizacija
•
Međimurske vode
•
2020 - projektna dokumentacija završena
o
Do kraja godine - nivelacija studijske dokumentacije Izrada studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta za kohezijski
fond EU
o Izrada tender dokumentacije za provedbu nadmetanja (javna nabava)
• 2021 - provedba javne nabave - odabir izvođača
• 2022 - početak radova
• 2025 - završetak radova
• Hrvatske ceste
• 2023 - početak radova na rekonstrukciji D3 unutar naselja
• Međimurje plin
• Planiraju zamijeniti plinovod poslije radova voda, a prije cesta
Ograda na dječjim igralištima - ulica Braće Radića i Benkovec + popravak postojećih
Rezultati - Min. graditeljstva - 96 822kn (ukupno oko 358 601kn) na natječaju
"Sufinanciranje programa za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva" - spojna
cesta Sveti Križ - Podbrest
Rezultati - Min. regionalnog razvoja i fondova EU - 100 000kn (od ukupno 890 000kn)
na natječaju "Program održivog razvoja lokalne zajednice" - obnova krovišta
zdravstvene stanice
Instalacija vodovoda i bojleri za uvođenje tople vode - 37 000kn
•
Taj trošak plus troškove za ophodnje za DVD te ostalih troškova nastalih
uslijed pandemije smo prijavili Redei koja je prijavila troškove na razini županije
na natječaj Fonda solidarnosti EU
•
128 586kn
Rekonstrukcija Trnave - popravak nasipa oko mostova u Maloj Subotici i Palovcu (u
prvoj fazi) - Hrvatske vode
▪
Dogovor - radovi na šetnici do škole te odvodnji iza Melinske ulice (projekte
možete vidjeti odmah nakon sjednice)
Prijava - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondove EU - natječaj za područja s
nacionalnom manjinom - sportsko igralište - traženo 208 957,25kn za igralište koje smo
nedavno otvorili
Trafostanica - nije potrebna suglasnost susjeda (samo kod izmjere)
▪
Šalju na uvjete, nakon toga se čeka građevinska dozvola i tek onda se ide u
radove.
Izmjena elaborata za plohe za usporavanje prometa prema novom pravilniku
▪
Smanjenje širine, visine, pomicanje na početak Strelca i Palovca + dodatni u
Športskoj ulici
▪
Radovi paralelno s PBS između Strelca i Palovca (projekat gotov do kraja 8.
mjeseca - odužilo se jer je potrebna rekonstrukcija cijele ceste u Strelcu)
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o
o
o

o

o

Vibro trake kod društvenog doma u Palovcu na sporedne ceste
Čišćenje Dol (21 202kn) i Palovec (12 820,50kn) - građevinski otpad
Ugovor o stipendiranju učenika deficitarnih obrtničkih zvanja
▪
kuhar iz Svetog Križa (Emanuel Maček)
▪
6 000kn godišnje
Otvaranje ponuda za natječaj "Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz
individualnih sustava odvodnje" - 5.6.2020.
•
54kn/m3 - Nomax - najpovoljnija ponuda
•
Čakom
•
Dosadašnja - 48kn/m3 - za pravne i 37kn/m3 za fizičke
•
Nadzor će provoditi vodni redar - Međimurske vode
Porez na dohodak
2019.

2020.

1.

759 078,57

829 581,00

+70 502,43

+9,3%

2.

850 565,08

888 523,30

+37 958,22

+4,5%

3.

767 307,91

805 004,80

+37 696,89

+4,9%

4.

804 593,10

691 183,10

-113 410,00

-14,1%

5.

851 443,54

583 076,04

-268 367,50

-31,5%

o

Ovih dana se dijele nove uplatnice za jedan kvartal komunalne naknade koju mještani
mogu zamijeniti za bilo koju ratu ove godine
▪
Prema odluci OV oslobođene su sve fizičke osobe, međutim Hrvatske vode se
nisu odrekle svojeg dijela te se na uplatnici nalazi samo njihov iznos
▪
Za oslobođenje od poreza na potrošnju za 3 mjeseca dogovoreno je s
poreznom upravom i samim poduzetnicima na koji način će se provesti

•

Sklopili smo Ugovor o zastupanju s odvjetnikom Dobrišom Rubesom u postupku
ostvarenja naknade za pravo puta (HT).
Postupak redovnim putem ide veoma sporo i mislim da nam je potrebna pomoć
odvjetnika (u roku par mjeseca bi se to riješilo). Dobriša Rubes traži 15% (plus PDV) na
dobiveni iznos, dok je kod ponuda ostalih odvjetnika taj iznos viši i varira o iznosu, te se
odnosi i na naredne tri godine.

o

Imamo velikih problema sa pčelama u samom centru Palovca. Vlasnik sad već ima
blizu 100 košnica te sa svih strana okružen dvorištima mještana koju su ogorčeni jer
zbog pčela ne mogu obavljani gotovo nikakve radove vani na dvorištu. Pisala se peticija
te se konstantno vrši pritisak na djelatnike općine da nešto poduzmu čak pod
prijetnjom da će nas dati na sud ili pozvati „Provjereno“. Pozvana je veterinarska
inspekcija koja je izašla na teren u 2 navrata i nije utvrdila nepravilnosti. Naime vlasnik
košnica je ispoštovao i poduzeo sve mjere propisane pravilnikom za držanje pčela i
prostornim planom općine. Općina nema mehanizme da mu se naredi da makne
košnice, to može samo inspekcija dok općina može propisati uvjete držanja (a za to
nam je potrebna izmjena prostornog plana što iziskuje određena financijska sredstva, a
i vjerojatno se neće odnositi na njega jer prostorni plan ne može utjecati na postojeće
stanje). Poslali smo dopis i Ministarstvu poljoprivrede i tražili da još jednom
veterinarska inspekcija izađe na teren ali uz prisustvo i mještana koji se žale i općine.
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Dobili smo odgovor da nisu utvrđene nepravilnosti u postupanju inspekcije. U
razgovoru s inspektorom i pčelarima potvrđeno je da je ovo jedinstven slučaj u
Hrvatskoj i zbog toga nema u pravilnicima, jer svatko tko se bavi time teži za što
kvalitetnijim medom, a to podrazumijeva da se pčele nalaze u blizini voćnjaka i livada.
Obavili smo razgovor s vlasnikom košnica koji načelno nije protiv preseljenja ako to
obavi općina o svom trošku jer mu je to jedini izvor prihoda, a svoju ušteđevinu je
uložio kako bi zadovoljio uvjete.
o

o

o

o

Budući da se mirnim putem i kompromisom ne mogu riješiti razmirice oko pješačkobiciklističke staze/prolaza koji spaja ulice Augusta Šenoe i Benkovec odlučio sam
uključiti odvjetnika Filipa Pintarića, koji ima iskustva s takvim slučajevima, kako bi
analizirao sadašnju situaciju te način korištenja tog puta kroz povijest kao i sam pristup
parcelama. Nažalost to je krajnje rješenje do kojeg je došlo jer su trajno narušeni
međuljudski odnosi između susjeda i već u par navrata je morala intervenirati i policija
te su spremni ignorirati bilo kakvo rješenje općine ili odluku općinskog vijeća. Općina će
poduzeti daljnje korake prema rješenju odvjetnika.
Nedavno se otvorio još jedan problem koji navodno traje već duži niz godina. Na
poljski put koji spaja Benkovec i ulicu Matije Gupca dovezena je zemlja i time spriječen
daljni promet. Trenutno utvrđujemo sve činjenice te smo stupili i u kontakt s vlasnikom
parcele. Parcela kroz koju prolazi poljski put je u privatnom vlasništvu te taj put nije
ucrtan. Prvo ćemo utvrditi sve činjenice zašto i kada je do ovakve situacije došlo, a
onda poduzeti korake koje nam zakon dozvoljava. Činjenica da zabranom prolaska
nikome nije uskraćen dolazak na svoju parcelu jer sve imaju pristup službenim putem.
Dani općine 2020.
•
Zbog epidemiološke situacije kao i zbog mjera štednje ovogodišnja proslava
dana općine će biti u malo skromnija što se tiče zabave ali ne i manje svečana.
Ujedno su 5.7. izbori pa će i to utjecati na naše planove.
•
Prijedlog je da se svečana sjednica OV održi u četvrtak navečer jer je u petak
zadnji dan izborne promidžbe pa će neki od vas vjerojatno imati obaveze, a
ujedno je baš 2.7. što ove godine pada na četvrtak zapisan kao Dan Općine
•
Subota bi bila sportski dan
•
Natjecanje u šahu u Palovcu, te sportske igre između mjesnih odbora i
udruga općine na igralištu NK Spartaka
•
O kuhanju gulaša još razmišljamo jer hrana uvijek predstavlja opasnost
od širenja zaraze, a pogotovo sada- o tome ću odlučiti prema preporukama
našeg stožera
•
U nedjelju svečani mimohod do crkve, a popodne koncert općinskih udruga na
trgu (KUU, Puhački orkestar, vrtić)
Javna nabava za sanaciju smetlišta Molvine i igralište u Držimurec-Strelcu
(jednostavna nabava ali preko Agroneta)
▪
Priprema dokumentacije za javnu nabavu
▪
Objava za javno savjetovanje
▪
Objava javne nabave - oko 24.6.

Mladen Lacković: Kao načelnik Stožera civilne zaštite, koristim ovu sjednicu vijeća da se
osvrnem na rad stožera, operativnih snaga i civilne zaštite. U ime Stožera civilne zaštite
općine mala Subotica zahvaljujem se operativnim snagama, najviše dobrovoljnim
vatrogasnim društvima koja su podnijeli najveći dio tereta u sprečavanju širenja Covida-19.
Mogu zaključiti da smo solidno i kvalitetno prebrodili krizu s Corona virusom. Načelnik je
spomenuo da smo zatražili refundaciju troškova nastalih uzrokovanim Covidom-19, te da
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imate u vidu da nagradimo dobrovoljna vatrogasna društva za uloženi trud tokom pandemije
Corona virusom.
Jadranka Sermek: Zahvaljujem se na datom povjerenju, budući da su vatrogasci odradili
dobar dio posla, i najveća će nam nagrada biti financijske prirode jer smo sve troškove
prikazali realno. Sve nesuglasice bile su u žaru borbe i zbog zaštite mještana. Trebala bi se
napraviti nekakva analiza gdje se vidi koliko se uštedilo na mjerama donesenim zbog
pandemije. Mislim da je dobro što se ide s novim uplatnicama za komunalnu naknadu te će
ljudima biti malo jasnije o čemu se tu radi.
Valentino Škvorc: Detaljna analiza će se vidjeti kroz mjesec-dva.
Vladimir Horvat: Koliko nam je stanje na računu, s obzirom na zaduženja koja smo imali i da
li su došli novci za vrtić koji su morali doći? Što se tiče ove ceste Sveti Križ prema Benkovcu,
mi smo predlagali da se te ceste spoje. Da se ljudima tako prezentira možda bi ljudi to
prihvatili.
Valentino Škvorc: Pokušavamo rješavati probleme iz prošlosti. Dolazimo pred zid i ljudi su
ogorčeni jer su međuljudski odnosi narušeni. Ideja da se tu asfaltira i napravi put, vlasnik
parcele će možda drugačije razmišljati. Trenutno je na računu minus od 1.100.000,00 kuna
jer sredstva iz mjere 7.4.1 još uvijek nisu došla. Čekamo prvu ratu od 1.750.000,00 kuna i mi
smo fiktivno u plusu. Zato smo imali dopušteni minus od 1.500.000,00 i nadam se da će ta
sredstva stići te da poslujemo u plusu.
Stjepan Baranašić: Imam osvrt na Stožer civilne zaštite. Čini mi se da je odrađen vrlo dobar
posao, s obzirom kako se s tom pandemijom nose puno bogatije zemlje. Kod nas život nije
stao, mjere su se poštovale i pravovremeno su donesene. Nadam se da ćemo kroz analizu
prvog vala biti pametniji za drugi val.
Dragutin Srnec: Mjesni odbor Palovec također je razmatrao problem s pčelama i
komunalnim otpadom te smo zaključili da nemamo zakonskog uporišta i mi ćemo se
prikloniti mišljenju struke. Mene je osobno zasmetalo što je u krugu 100 metara nas četiri
vijećnika netko dovezao 4 kamiona otpada. Zahvaljujem općini što je sanirala taj dio. Mi kao
mjesni odbor nemamo zakonske alate za borbu protiv toga i mogu reći da ja kao peta kuća
od tih pčela, problema s pčelama nemam.
Mladen Lacković: Bio sam osobno na tom dvorištu koje graniči s tim gospodinom. Ja sam isto
pobornik pčela, ali vjerujte da nije ugodno kad svaki drugi dan imate roj pčela u dvorištu i
osobno suosjećam s čovjekom jer je nesnošljivo živjeti u susjedstvu s tolikim brojem pčela.
Općina bi trebala poduzeti sve što je u njenoj moći, da pokuša mirnim putem riješiti taj
problem. Zahvaljujem se gospodinu Baranašiću u ime NK Omladinca Držimurec-Strelec na
doniranim stupovima za rasvjetu i pitanje za zeleni most preko autoceste?
Stjepan Baranašić: Zeleni most je bio u razmatranju i zbog novonastale situacije je sve stalo.
Čim se situacija primiri, ja osobno ću se zalagati za zeleni most.
Aktualni sat završio je u 18:50 sati.
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Predsjedavajući je predložio sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica,
2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i Plana razvojnih programa
Općine Mala Subotica za 2019. godinu,
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu,
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2019. godinu,
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2019. godinu,
6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga čije
aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta
definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2019.
godinu,
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za
ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2019. godini,
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
2019. godinu,
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala
Subotica za 2019. godinu,
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unaprjeđenja
zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2019. godinu,
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika o stanju zaštite od
požara za 2019. godinu
12. Donošenje Odluke o dopuni odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava Grada
Čakovca nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
13. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili
pod upravom Općine Mala Subotica na korištenje udrugama
14. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu
Općine Mala Subotica,
15. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnina u vlasništvu NK
“Omladinac” Držimurec-Strelec na Općinu Mala Subotica
16. Donošenje Odluke o financiranju političkih aktivnosti u 2020. godini
17. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica u 2020. godini
18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa
HP-Hrvatskom poštom d.d.
19. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Mala Subotica
20. Donošenje Odluke o prekidu zajedničkog obavljanja komunalnog redarstva sa
Općinom Pribislavec
21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na
području Općine Mala Subotica
22. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Mala
Subotica u 2020. godini
23. Informacije o stanju sigurnosti za 12/2019-04/2020

Na Dnevni red nije bilo primjedbi te je Dnevni red jednoglasno prihvaćen.
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Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Josip Šegović: Smatram da bi u zapisniku trebalo pisati tko je bio nazočan na sjednici
makar je bila telefonska. Ono koji se nisu izjasnili ne mogu biti suzdržani, nego oni nisu
sudjelovali u raspravi.
Mirjana Sečan: To mi se malo kosi s uputama Ministarstva uprave, ali trebalo bi
provjeriti. Za neke točke su glasali za neke nisu. Svi su pozvani na sjednicu pa se smatra da su
svi na sjednici.
Daljnjih primjedbi na zapisnik s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica nije
bilo , te je jednoglasno prihvaćen.

Ad.2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i Plana razvojnih programa
Općine Mala Subotica za 2019. godinu
Valentino Škvorc: Proračunom za 2019. godinu planirani su prihodi i primici, te rashodi
razvrstani u posebnom dijelu proračuna. Jedna od ključnih izmjena kod planiranja proračuna,
a koju donosi predloženi model financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave je prepuštanje cjelokupnog prihoda od poreza na dohodak jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Navedeno se postiže kroz jedinstvenu raspodjelu prihoda
od poreza na dohodak koja se primjenjuje na sve jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Općina Mala Subotica je temeljem navedenog za 2019. godinu uprihodovala
9.681.562,75 kn. Obzirom da je predviđeno i knjigovodstveno evidentiranje povrata poreza na
dohodak po godišnjoj prijavi, koje je za 2019. realizirano u iznosu od 583.650,63 kn, stvarni
prihod od poreza na dohodak umanjen je i planiran u iznosu od 9.097.912,12 kn.
Sukladno Uputama Ministarstva financija od ove je godine u financijski plan potrebno
uključiti i predviđeni manjak, odnosno višak prihoda, te s navedenim bilančnim kategorijama
postići uravnoteženje. Financijski plan koji uključuje isključivo plan prihoda i rashoda bez
rezultata poslovanja ne pruža cjelovit financijski okvir za donošenje odluka o budućoj
potrošnji i izvorima financiranja. Evidentno je da izvori financiranja poslovanja korisnika nisu
isključivo prihodi tekuće godine , već i viškovi iz prethodnih godina.
Rasprave nije bilo.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za
2019. godinu,, donesen je jednoglasno.

Ad.3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
Rasprave nije bilo.
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu, donesena je jednoglasno.
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Ad.4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2019. godinu
Rasprave nije bilo.
Zaključak o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2019. godinu, donesen je jednoglasno.

Ad.5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2019. godinu

Rasprave nije bilo.
Zaključak o usvajanju Izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za
Općinu Mala Subotica u 2019. godinu, donesen je jednoglasno.

Ad.6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga čije
aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta
definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2019. godinu
Rasprave nije bilo.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga čije aktivnosti doprinose
zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i
planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2019. godinu, donesen je jednoglasno.

Ad.7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za
ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2019. godini
Valentino Škvorc: Ovdje treba dodati i ukupan iznos kojeg općina sufinancira za boravak
djece u Dječjem vrtiću Potočnica (ovdje je samo iznos za djecu koja polaze u vanjske vrtiće).
Rasprave nije bilo.
Zaključak o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći
i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2019. godini, donesen je jednoglasno.
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Ad.8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
2019. godinu
Valentino Škvorc: Miješanog komunalnog otpada u 2018. godini prikupljeno je 474,31 t, a u
2019. godini 458,83t, što nam pokazuje da se komunalni otpad smanjuje dok se biorazgradivi
otpad povećava. To nam dokazuje da su ljudi počeli koristiti vreće za biorazgradivi otpad.
Rasprave nije bilo.
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu,
donesena je jednoglasno.

Ad.9 Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala
Subotica za 2019. godinu
Rasprave nije bilo.
Odluka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica za 2019.
godinu, donesena je jednoglasno.

Ad.10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unaprjeđenja
zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2019. godinu
Rasprave nije bilo.

Odluka o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unaprjeđenja zaštite od požara na
području Općine Mala Subotica za 2019. godinu, donesena je jednoglasno.

Ad.11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika o stanju zaštite od
požara za 2019. godinu
Rasprave nije bilo.
Odluka o prihvaćanju izvješća općinskog načelnika o stanju zaštite od požara za 2019.
godinu, donesena je jednoglasno.
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Ad.12. Donošenje Odluke o dopuni odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava Grada
Čakovca nad ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
Valentino Škvorc: Od 01.01.2020. na snagu su stupili novi Zakon o vatrogastvu i Zakon o
ustanovama. U prilogu imate izvornu odluku iz 2011. godine.
Rasprave nije bilo.
Odluka o dopuni odluke o preuzimanju dijela osnivačkih prava Grada Čakovca nad
ustanovom Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca , donesena je jednoglasno.

Ad.13. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu
ili pod upravom Općine Mala Subotica na korištenje udrugama
Valentino Škvorc: Ovo je nastavak na Odluku o korištenju poslovnih prostora i nakon ove
odluke se raspisuje javni natječaj. Udruge koje već koriste prostor će imati prednost.
Dragutin Srnec: Da li će posebno povjerenstvo razmatrati prijave na natječaj?
Mirjana Sečan: Povjerenstvo će razmatrati prijave.
Daljnje rasprave nije bilo.
Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom
Općine Mala Subotica na korištenje udrugama, donesena je jednoglasno.

Ad.14. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu
Općine Mala Subotica
Valentino Škvorc: Nalog Državnog ureda za reviziju koji je proveo reviziju učinkovitosti
upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne
samouprave. U Odluci su Definirane obveze općine i kluba. Udruge će morati slati godišnje
izviješće. Obrazac je u prilogu odluke.
Rasprave nije bilo.
Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Mala
Subotica, donesena je jednoglasno.

Ad.15. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnina u vlasništvu NK
“Omladinac” Držimurec-Strelec na Općinu Mala Subotica
Valentino Škvorc: Sličan ugovor kao i s ostalim klubovima s jednom iznimkom. NK Omladinac
ovlašćuje se za davanje u podnajam poslovni prostor uz suglasnost Općinskog vijeća. Brojila
za energente moraju biti odvojena (trošak odvajanja snosi NK Omladinac) i prihod pripada
klubu ali i snosi svu odgovornost za najam.
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Rasprave nije bilo.
Odluka o prihvaćanju prijenosa vlasništva nekretnina u vlasništvu NK “Omladinac”
Držimurec-Strelec na Općinu Mala Subotica, donesena je jednoglasno.
Ad.16. Donošenje Odluke o financiranju političkih aktivnosti u 2020. godini
Rasprave nije bilo.
Odluka o financiranju političkih aktivnosti u 2020. godini, donesena je jednoglasno.

Ad.17. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica u 2020. godini
Valentino Škvorc: Vidite koga je Povjerenstvo predložilo za plakete i zahvalnice nakon prijave
građana i udruga. Ja se nadam da ove godine neće biti trakavica kao prošle godine.
Vladimir Horvat: Da li je upravni odjel automatizmom dodijelio obrtnicima nagradu za
poslovanje svakih 10 godina?
Kristijan Marčec: Da. Još su dvije firme tu bile, međutim jedna nema zaposlene uopće dok je
druga u stečaju.
Dragutin Srnec: Zajednica sportskih udruga dogovorila se da predloži sportske udruge za
dobitnike javnih priznanja. U izradi smo pravilnika da se na kraju godine izabere najbolji
sportaš godine iz općine pa će to priznanje dodijeliti Zajednica sportskih udruga.
Daljnje rasprave nije bilo.
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Mala Subotica u 2020. godini, donesena je
jednoglasno.

Ad.18. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji
sa HP-Hrvatskom poštom d.d.
Valentino Škvorc: Dobili smo ponudu za poslovnu suradnju od Hrvatske pošte. Radi se o
tome da se pošta u Maloj Subotici ne zatvori. Velik dio ljudi još je ovisan o pošti, te je njihov
prijedlog da naknadu za plaćanje računa na pošti prema Općini Mala Subotica ( komunalna
naknada, grobna naknada) plati Općina Mala Subotica. Godišnje imamo oko 10.000 naloga te
ako bi svi mještani plaćali račune u pošti Mala Subotica, općina bi morala platiti 49.000,00
kuna godišnje. Prošle godine je bilo oko 1500 računa plaćeno u pošti.
Kristijan Marčec: Ima neki minimalni iznos koji bi se morao platiti?
Valentino Škvorc: Nema.
Rasprave nije bilo.
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Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa HP-Hrvatskom
poštom d.d., donesena je jednoglasno.

Ad.19. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Mala Subotica
Mladen Križaić. U međuvremenu je Mjesni odbor Palovec imao sjednicu gdje je dostavljen
zapisnik te bih predložio da se i to doda u Izmjene ove odluke da sljedeću sjednicu opet
nemamo istu točku. Izmjena je da za korisnike izvan prebivališta Palovca cijena najma
Društvenog doma iznosi 500,00 za korištenje do 5 sati, odnosno 2.000,00 kn za cijeli dan.
Rasprave nije bilo.
Odluka o dopunama Odluke o korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Mala
Subotica, donesena je jednoglasno.

Ad.20. Donošenje Odluke o prekidu zajedničkog obavljanja komunalnog redarstva sa
Općinom Pribislavec
Valentino Škvorc: Komunalni redar ove godine odlazi u mirovinu. Da bi se kvalitetno obavio
posao potrebno je zaposliti nekoga na puno radno vrijeme. Danijel (na stručnom
osposobljavanju) je trenutno preuzeo poslove komunalnog redarstva dok je komunalni redar
na godišnjem i nema vremena za odmor za kavu jer radi po pravilima kako bi to trebalo biti,
tako je zbog veličine općine nužno imati komunalnog redara za stalno, a ne na pola radnog
vremena
Rasprave nije bilo.
Odluka o prekidu zajedničkog obavljanja komunalnog redarstva sa Općinom Pribislavec,
donesena je jednoglasno.

Ad.21. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na
području Općine Mala Subotica
Valentino Škvorc: Prema zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti barovi izvan naseljenih područja
mogu raditi od 00:00 do 24:00h a u općinskoj odluci iz 2015. to nije uvršteno.
Rasprave nije bilo.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine
Mala Subotica, donesena je jednoglasno.
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Ad.22. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine
Mala Subotica u 2020. godini
Valentino Škvorc: Ministarstvo demografije je nakon 6 mjeseci poslalo da se korigira odluka i
da se odvoje troškovi ogrjeva i troškovi stanovanja, međutim ukupni iznos nije mijenjan.
Rasprave nije bilo.
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Mala Subotica u 2020.
godini, prenesene su jednoglasno.

Ad.23. Informacije o stanju sigurnosti za 12/2019-04/2020
Rasprave nije bilo.

Sjednica je završena u 19.30 sati.

Zapisnik vodio:
Dominik Palfi
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Mladen Križaić, dipl. inf.
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