1
ZAPISNIK
s 23. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
30.8.2011. godine u 18:00 sati u prostorijama OV, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Zlatko Dominić, Jadranka Sermek, Vladimir Horvat,
ðurñica Jančec, Mladen Kodba, Matija Novak, ðurña Horvat, Ivan Oršoš, Dejan Horvat,
Valentin Šipuš, Josip Šegović, Vesna Krčmar
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovoña
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Vesna Dodlek, ravnateljica Dječjeg vrtića“Potočnica“
Armin Sovar, direktor tvrtke Arhitekt atelje d.o.o.

AKTUALNI SAT :
Predsjednik OV, Vladimir Mihalic, pozdravlja sve nazočne i prepušta riječ načelniku
Vladimiru Domjaniću kako bi iznio kratki osvrt na najznačajnija dogañanja u Općini od
prethodne sjednice. Načelnik najprije pozdravlja sve nazočne i navodi da je u prethodnom
periodu od skoro dva mjeseca raspisan javni natječaj za izvoñenje radova na adaptaciji
mrtvačnice na groblju Mala Subotica-Štefanec i dogradnji Doma DVD Sveti Križ. Nakon
pristiglih ponuda izabrani su najpovoljniji ponuñači za svaku investiciju. Za dogradnju Doma
DVD Sveti križ pristiglo je 6 ponuda, a najpovoljniju je dalo Zidarstvo Žulić d.o.o. iz Palovca
u iznosu od 442.414,00 kuna. Za adaptaciju mrtvačnice pristiglo je 5 ponuda, a najpovoljniju
je dala tvrtka Čakovec stan d.o.o. iz Čakovca u iznosu od 296.240,00 kuna. Rok za
podnošenje žalbi na izbor najpovoljnijeg ponuñača je 1.rujna, nakon čega će se sklopiti
ugovori s najpovoljnijim ponuñačima. Završeni su radovi na produžetku pješačke staze u
Ulici B.Radića u Maloj Subotici. Vrijednost te investicije je 345.000,00 kuna od čega će
Općina sufinancirati iznos od 75.000,00 kuna. Završena je dionica pješačke staze u duljini od
210 metara u Ulici A.Šenoe u Svetom Križu u vrijednosti od 140.000,00 kuna od čega će
Općina sufinancirati 39.000,00 kuna. Na inicijativu VMO Mala Subotica, a iz razloga što se
tom relacijom često kreću pješaci, izvedena je pješačka staza u Ulici Benkovec od Glavne
ceste do ljekarne. Prilikom tih radova uz tu pješačku stazu zatvoren je kanal za odvodnju
oborinskih voda. U tijeku su radovi na proširenju Športske ulice u Palovcu, priprema se teren
za postavljanje asfalta. Izvedena je sanacija dijela ceste za Orehovicu, u zavoju, u nastavku
Zone poduzetništva. Iz Regionalne razvojne agencije Meñimurje
REDEA-e pristigla je potvrda certifikacije Zone poduzetništva Mala Subotica, jedine
poduzetničke zone u Meñimurju, prema naprednom imovinskom standardu u okviru
Programa certificiranja regija pogodnih za ulaganje koji je dio projekta Razvoj investicijskog
okruženja a provodi ga Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Gña Slavica Mustač
iz tvrtke Bioinstitut d.o.o. iz Čakovca dostavila je danas obavijest i raspored provoñenja
deratizacije na području naše općine. Deratizacija će se provoditi od 5.-17.9.2011. počevši od
Palovca.
O planiranoj akciji Uprave groblja kojom bi se s područja svih groblja Općine uklonili ostaci
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spomenika
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i
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grobovima
izvijestila je B.Krčmar, predsjednica Uprave groblja. Napominje da se ta akcija planira
provesti tjekom mjeseca rujna, a planiraju se ukloniti ostaci nadgrobnih spomenika sa oko 150
grobova. Uprava groblja je na tu akciju bila primorana jer trećina takvih ostataka spomenika
na grobljima predstavlja opasnost za prolaznike, a svi zajedno nagrñuju „sliku“ groblja.
Dodaje da su ove godine uplatnice za godišnju grobnu naknadu prvi puta generirane iz novog
softvera koji je nabavljen prije dvije godine. Implementacijom novog softvera omogućeno je
detaljno elektroničko praćenje kronologije zakupa pojedinog grobnog mjesta, podaci o
ukopanima za pojedina grobna mjesta, pohranjivanje fotografija i izdanih dokumenata
vezanih uz svako pojedino grobno mjesto. Zbog velike količine podataka koje je potrebno
najprije provjeriti na terenu te zbog nedovoljno podataka na temelju kojih se može izvesti
odgovarajuća evidencija pojedinog grobnog mjesta ili korisnika, zbog čega je često potrebno
kontaktirati korisnike kako bi se u potpunosti riješio problem, proces elektroničkog
popunjavanja i ažuriranje podataka za svako od 2 200 grobnih mjesta koliko je ukupno
zakupljeno na grobljima Općine, još uvijek je u tijeku. Elektronički podaci o ukupno
1417 korisnika grobnih mjesta na sva 4 groblja takoñer se ažuriraju kako bi sve skupa bilo
spremno za popunjavanje Grobnog očevidnika i Registra umrlih.
Pročelnik Franjo Janković iznosi da je iz Upravnog odjela za poljoprivredu i turizma MŽ
potvrñeno da se elementarna nepogoda suša neće priznati za ječam, pšenicu i zob te za
navodnjavane voćnjake. Nakon što je završio proces prijave štete, Povjerenstvo za procjenu
štete od elementarnih nepogoda Općine mora na terenu, na temelju konačnog zbroja
prijavljenih parcela koje je zahvatila suša, provjeriti 5% prijavljenih površina što je u našem
slučaju 17 parcela, o svakoj pojedinoj parceli sastaviti zapisnik i sve skupa dostaviti u
Upravni odjel za poljoprivredu i turizam MŽ.
Predsjednik OV,Vladimir Mihalic, ističe da je noćas došlo do devastacije na objektu Dječjeg
vrtića Potočnica, a obzirom da je na sjednici nazočna i ravnateljica iste ustanove prepušta joj
riječ kako bi iznjela detalje. Ravnateljica V.Dodlek navodi da su djelatnici prilikom dolaska
na posao zatekli razbijeno žičano staklo s dvorišne strane zgrade, ukraden je kompjuter i nešto
hrane iz kuhinje. Obaviještena je Policija koja je i izvršila očevid te se čeka povratna
informacija.
•

•

•

ðurña Horvat pita da li djelatnike zaposlene Programom javnih radova u cijelosti plaća
HZZ i koliko je djelatnika stalno zaposleno. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da 3
Roma u cijelosti financira HZZ, a ostale u 75 i 85 %-tnom dijelu. Stalno zaposlena su tri
djelatnika, a jedan na odreñeno vrijeme.
Josip Šegović pita da li je komunalni radnik zaposlen odlukom načelnika ili kako
drugačije i ističe da mještani Palovca negoduju radi uzurpacije vrtova u Novoj ulici u
Palovcu. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je komunalni radnik zaposlen
odlukom načelnika Ugovorom o radu na odreñeno vrijeme. Zamjenica načelnika Danica
Glad odgovara na problem uzurpacije vrtova u Novoj ulici u Palovcu. Tamo su 3 ili 4
kućanstva uzurpirala površinu u vlasništvu RH, neki do kanala, a neki i preko. Ta
površina je od nekada bila u grañevinskoj zoni. Za uzurpirane površine do kanala ispitati
će se može li se velika parcela rascjepati na manje parcele koje bi se nakon toga trebale
prenijeti u vlasništvo Općine, a zatim ponuditi zainteresiranim kupcima.
Dejan Horvat pita što je riješeno po pitanju izgradnje posebne ceste za prijevoz šljunka
koji se i dalje nesmetano vrši kroz Držimurec od strane tvrtka Pavlic asfalt beton d.o.o..
Mještani su ogorčeni jer se vozači ponašaju „šerifski“ kao da im nitko ništa ne može
vozeći pretovarene kamione kroz naselje, a kad prolaze, tako pretovareni, kraj djelatnika
Policije, oni ne reagiraju. Osim što se pretovarenim kamionima svakodnevno oštečuje
cesta mještani Držimurca trpe strašnu buku koju stvara agregat na šljunčari. Načelnik je
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takoñer mišljenja da se vozači kamiona, a i direktor, tvrtke Pavlic asfalt beton d.o.o.
ponašaju „šerifski“ i ono što je dogovoreno s g.Mustačem iz Hrvatskih voda, ništa nije
ispoštovano. Dogovoren je sastanak kod župana Perhoča s g.Pavlicem kako bi se
razgovaralo o razlozima zbog kojih se nije realizirala izgradnja posebne ceste za prijevoz
šljunka i kako bi se još jednom izvršio pritisak na g.Pavlica.
Predsjedavajući zatvara aktualni sat i utvrñuje da je prisutno svih 14 vijećnika. Predlagač
predlaže izmjenu priloženog Dnevnog reda u materijalima za sjednicu u tome što se predlaže
Dnevni red bez točke 8.i 9. na što je vijećnik Josip Šegović zatražio objašnjenje. Predsjednik
OV,Vladimir Mihalic, odgovara da je razlog tomu što materijali za te točke nisu u dovoljnoj
mjeri pripremljeni kako bi se mogle donijeti odluke pod tim točkama. Vijećnica ðurña Horvat
smatra da je donošenje predloženih odluke pod tim „skinutim“ točkama vrlo bitno za Dječji
vrtić Potočnica jer ustanova kao što je Dječji vrtić ne može funkcionirati bez ravnatelja i
Upravnog vijeća i tu se grubo krši Zakon. Predsjedavajući dodaje da mandat sadašnje
ravnateljice traje do 20.9.2011.godine i uvjerava nazočne da je sve odrañeno po Zakonu.
Vijećnici iz Kluba HDZ-a napuštaju sjednicu.
Predsjedavajući konstatira da je sada nazočno 9 vijećnika te izmijenjeni DNEVNI RED daje
na prihvaćanje :
1.
2.
3.
4.
5.

Idejno rješenje središta naselja Mala Subotica ( prezentacija : Armin Sovar)
Usvajanje zapisnika s 22.sjednice Općinskog vijeća
Izvršenje proračuna Općine Mala Subotica s 30.06.2011.godine
Donošenje Odluke o usvajanju DPU-Športske ulice u naselju Palovec
Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora
Doma kulture Mala Subotica, Glavna 29, površine 139,54 m² ( veći lokal ) i poslovnog
prostora površine 99,35 m² (mali lokal )
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec
7. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja
Općine Mala Subotica

Dnevni red prihvaćen je s 8 glasova ZA i 1 PROTIV (V.Šipuš).
Ravnateljica Dječjeg vrtića Potočnica, Vesna Dodlek, zahvaljuje predsjedavajućem na pozivu
za ovu sjednicu i napušta sjednicu.
Ad.1. Idejno rješenje središta naselja Mala Subotica
Predsjednik OV, Vladimir Mihalic poziva g.Armina Sovara iz tvrtke Arhitekt atelje d.o.o.
iz Čakovca da nazočnima prezentira Idejno rješenje središta naselja Mala Subotica.
Gospodin Sovar iznosi da prezentacija ima dva dijela: grafički prikaz i 3D prostorni
prikaz. Ovo Idejno rješenje obuhvaća 3 katastarske čestice, jednu veću koja je površine
3 569 m2 i dvije manje. Na trg ispred Doma kulture Mala Subotica otpada 1 500 m2, na
zelene površine 600 m2, na ceste i parkiralište 854 m2, na pločnike 898 m2 dok bi fontana
bila površine od 42 m2. Središnja lipa ispred Doma kulture Mala Subotica ne bi se rušila i
oko nje se predlaže klupa za sjedenje. Takoñer se predlaže izmještanje spomenika palim
borcima u Drugom svjetskom ratu i braniteljima u Domovinskom ratu na za to predviñeno
mjesto ispred mrtvačnice na groblju Mala Subotica-Štefanec jer se preko te lokacije
predlaže šetalište uz drvored, klupe i lampe sa bočnim svjetlima, a sve bi skupa bilo dosta
odmaknuto od ceste. Fontana se predlaže na lokaciji gdje su sada dva parkirna mjesta, iza
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autobusnog stajališta, kod skretanja prema zgradi Općine. Bila bi kvadratnog oblika sa
više kocki različitih visina, 7 kocki bi bilo izbočeno i iz njih bi izvirala voda, a
simbolizirale bi 7 naselja Općine dok bi ostale kocke bile pri dnu fontane i pod vodom.
Kako bi se i noću postigao efekt igre vode postavila bi se podna led rasvjeta. Kod izrade
ovog Idejnog rješenja uzelo se u obzir, od strane načelnika već dogovoreno, izmještanje
plinske stanice na novu lokaciju. Predlaže se postavljanje reklamnog stupa , žardinjera,
koševa za smeće i nadstrešnice na autobusnom stajalištu. Vijećnik Valentin Šipuš ističe da
je malo skeptičan prema postavljanju fontane poznavajući ljude iz svoje sredine a i
primjer Čakovečke fontane ne ulijeva sigurnost ove ideje. Gospodin Sovar napominje da
cjelokupnom ureñenju prostora oko Doma kulture Mala Subotica fontana daje jedan
poseban štih zbog čega je on i predlaže. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da će se
mještanima izložiti ovo Idejno rješenje i prema njihovim primjedbama i komentarima
poduzimati će se daljnji koraci.

Ad.2. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća
Na Zapisnik s 21.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.

Ad 3. Izvršenje proračuna općine Mala Subotica s 30.06.2011.godine
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je od ukupno planiranih prihoda za 2011.godinu u
iznosu od 8.327.180,00 kuna u prvih 6 mjeseci ostvareno 1.916.288,25 kuna što je 23,01% .
Razlog slabijeg punjenja proračuna od planiranog prije svega je činjenica da je povrat poreza
započeo već u mjesecu svibnju zatim što nije prodana niti jedna parcela u Zoni poduzetništva
te što nisu pristigla nikakva sredstva iz Državnog proračuna. Samo mjesec dana kasnije
izvršenje proračuna je 44% jer su pristigla sredstava u iznosu od 500.000,00 kuna iz
Ministarstva gospodarstva, prodane se parcele u Zoni poduzetništva a i komunalna i grobna
naknada pune se prema planu. Ove godine je iznos za povrat poreza nešto niži u odnosu na
prošlu godinu iz razloga što se za neke stavke više ne vraća porez. Prošle godine je stavka
povrata poreza iznosila 872.000,00 kuna, a ove godine će iznositi 600.000,00 kuna. Radi
usporedbe, Načelnik daje podatke o prihodima iz poreza na dohodak za 2008. i 2010.godinu
iz kojih se vidi da je taj prihod za 500.000,00 kuna manji prošle godine u odnosu na
2008.godinu. Tome doprinosi teška gospodarska situacija u kojoj mnogi poslodavci ne
plaćaju poreze i doprinose za svoje radnike, a uz to je i odreñeni broj radnika ostao bez posla.
Na području Općine ima dosta poljoprivrednika i mještana na privremenom radu u
inozemstvu koji ne plaćaju ništa što bi punilo proračun po ovoj stavci proračuna. Načelnik
Vladimir Domjanić u nastavku osvrće se na rashode za stipendije i daje podatke za troškove
stipendiranja studenata za razdoblje od 2003. do 2008.godine koji su ukupno iznosili
124.900,00 kuna dok za 2009., 2010. i 2011.godinu zajedno iznose 330.000,00 kuna.
Takoñer ističe da se 2009.godine uvelo sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca koje je do
sada iznosilo 130.000,00 kuna godišnje. Povećalo se i sufinanciranje boravka djece u
predškolskim ustanovama jer se povećao broj djece koji boravi u dječjim vrtićima izvan
Općine. Usporedbe radi, Načelnik daje podatke za 2008.godinu u kojoj je Općina za
sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama izdvojila 575.000,00 kuna od čega
444.000,00 kuna za boravak djece u Dječjem vrtiću Potočnica, a 131.000,00 kuna za boravak
djece u dječjim vrtićima i jaslicama izvan Općine. Ove godine ukupno se planira za
sufinanciranje djece u predškolskim ustanovama izdvojiti iznos od 760.000,00 kuna od čega
na Dječji vrtić Potočnica otpada 520.000,00 kuna, a na „vanjske“ predškolske ustanove
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240.000,00 kuna. Načelnik dodaje da su se troškovi za ove tri stavke: troškovi za stipendije,
sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i sufinanciranje vrtića, svjesno povećali ili nastali, u
skladu sa donesenim odlukama Općinskog vijeća. Usprkos tomu nema razloga za zabrinutost
jer proračunske stavke realno su planirane, a i rezultati rada su vidljivi.
Izvršenje proračuna Općine Mala Subotica s 30.6.2011. godine jednoglasno je
prihvaćeno.

Ad.4. Donošenje Odluke o usvajanju DPU-Športske ulice u naselju Palovec
Pročelnik Franjo Janković iznosi da je Detaljni plan ureñenja izradila tvrtka Urbia d.o.o. iz
Čakovca. Područje obuhvata DPU je površina cca 6,5 ha, a odnosi se na dio naselja Palovec,
zapadno od kanala Trnave uz lokalnu cestu Belica-Palovec. Općinsko vijeće na svojoj
11.sjednici održanoj 4.5.2010.godine donijelo je Odluku o izradi DPU-Športske ulice u
naselju Palovec. Uslijedila je Prethodna (stručna) rasprava o nacrtu prijedloga DPU-Športske
ulice koja je održana 21.3.2011., a Izvješće o navedenoj raspravi pristiglo je
20.4.2011.godine. Javna rasprava o prijedlogu DPU-Športske ulice održana je
10.5.2011.godine. Takoñer, pribavljena su mišljenja javnih ustanova na nacrt konačnog
prijedloga DPU-Športske ulice. Zamjenica Načelnika Danica Glad ističe da su vijećnici VMO
Palovec maksimalno bili uključeni u pripremu za izradu DPU-Športske ulice, najviše u
formiranje gradilišta koja su manjih površina kako bi bila prilagoñena današnjem načinu
života. Obzirom da površine koje su obuhvaćene ovim DPU je potrebno otkupiti od RH
uvjet za to je usvajanje ovog DPU od strane Općinskog vijeća. Vijećnica Jadranka Sermek
smatra da obzirom da su sve strukture, od javnih ustanova do VMO Palovec, dale svoju
suglasnost na ovaj DPU nema razloga da se isti ne prihvati.
Odluka o usvajanju DPU-Športske ulice u naselju Palovec jednoglasno je prihvaćena.

Ad.5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog
prostora Doma kulture Mala Subotica, Glavna 29,
površine 139,54 m² ( veći lokal ) i poslovnog prostora površine 99,35 m²
(mali lokal )
Predsjednik Stručnog povjerenstva, vijećnik Valentin Šipuš iznosi da je Javni natječaj za
zakup poslovnog prostora u Domu kulture Mala Subotica površine 139,54 m2 ponovljen iz
razloga što je na prvoobjavljeni javni natječaj za taj poslovni prostor pristigla samo jedna
ponuda koja nije zadovoljila. Na Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Domu kulture
Mala Subotica površine 99,35 m2 pristigla je jedna ponuda koja zadovoljava sve uvjete. Radi
se o tvrtci Betex d.o.o. iz Belice koja je 14.srpnja 2011.godine Općinskom vijeću Općine
Mala Subotica dostavila Dodatak ponudi za zakup poslovnog prostora u Domu kulture Mala
Subotica površine 99,35 m2 u kojoj iskazuje interes za petogodišnji zakup i za susjedni
poslovni prostor u Domu kulture Mala Subotica površine 139,54 m2 kojeg bi o vlastitom
trošku preuredila u jedinstveni prostor.
Vijećnici jednoglasno donose odluku o davanju u zakup poslovnih prostora u Domu
kulture Mala Subotica, Glavna 29, površine 139,54 m2 (veći lokal) i 99,35 m2 (manji
lokal) tvrtci Betex d.o.o. iz Belice, B.Radića 48, sukladno ponudi od 14.srpnja
2011.godine i uz uvjet jedinstvene cijene po m2 kao iz ponude za manji poslovni prostor.
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Ad.6. Donošenje Odluke o prihvaćanju sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne
postrojbe Čakovec

Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo Odluku o
osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec kojom je odreñeno da dio svojih osnivačkih
prava nad ustanovom JVP Grada Čakovca Grad Čakovec prenosi na one jedinice lokalne
samouprave MŽ iz radijusa 15 min od grada Čakovca, čija predstavnička tijela donesu
Odluku o preuzimanju dijela osnivačkih prava Grada Čakovca nad ustanovom Javna
vatrogasna postrojba Grada Čakovca odnosno Odluku o osnivanju JVP Čakovec. Nakon toga
bi Grad Čakovec pristupio sklapanju Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec s navedenim
jedinicama lokalne samouprave radi provoñenja navedenog prijenosa dijela osnivačkih prava,
promjene naziva ustanove i ureñenja meñusobnih prava i obveza. Javna vatrogasna postrojba
Čakovec imala bi sjedište u Čakovcu, S.Radića 5. Novčana sredstva za rad Vatrogasne
postrojbe svake godine osiguravali bi osnivači iz vlastitih sredstava proračuna i to u visini
dodatnog udjela u porezu na dohodak (1,2 %) i vlastitih prihoda. Načelnik ističe da su
predstavnici jedinica lokalne samouprave na sastanku u JVP Grada Čakovca iznjeli
neslaganje s predloženim omjerom članova Upravnog vijeća buduće JVP Čakovec te su
zatražili većinu članova iz redova općina osnivača. Nakon kraće rasprave vijećnici su
zaključili da ova odluka mora imati naziv“ Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec“, a ne kako je navedeno u materijalima za sjednicu. Takoñer, vijećnici zaključuju da
treba mijenjati članak 4. predložene odluke tako da se nakon riječi „financiranju“ doda“
Javne vatrogasne postrojbe Čakovec“, a preostali tekst u nastavku članka 4. briše se.
Predsjednik OV, Vladimir Mihalic daje Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe
Čakovec ,uz navedene izmjene, na glasovanje.
Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec jednoglasno je prihvaćena.

Ad.7. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s
područja Općine Mala Subotica
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic iznosi da se ovom odlukom predlaže
sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine u iznosu od 50,00 kuna za
Prelog i Čakovec, a 100,00 kuna za Varaždin, u oba slučaja za prijevoz vlakom i autobusom.
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je iz MŽ potvrñeno da ove školske godine MŽ
neće sufinancirati prijevoz srednjoškolaca po prošlogodišnjem modelu već će sufinancirati
50% cijene prijevoza za drugog srednjoškolca iz iste obitelji, a 100% cijene prijevoza trećeg
srednjoškolca iz iste obitelji. Cijene mjesečne karte za vlak ista je kao i prošle godine dok se
cijena mjesečne karte za autobus mijenja. Naime, prije početka ove školske godine održano je
niz sastanaka izmeñu MŽ, općina i gradova, prijevoznika na temu autobusnog prijevoza
srednjoškolaca s željom da se zajednički pronañe mogućnost smanjenja tih troškova te se na
takav način pomogne roditeljima u troškovima školovanja. Na sastanku župana Perhoča s
predstavnicima prijevozničke tvrtke Presečki grupa d.o.o. i Jakopić d.o.o. postignut je
dogovor oko jedinstvene cijene mjesečne srednjoškolske karte u iznosu od 460,00 kuna.
Obzirom da je to jako visoka cijena i načelnici su iskazali nezadovoljstvo postignutim
dogovorom, pregovori oko cijena i organizacije prijevoza srednjoškolaca prepušteni su
načelnicima. Predsjednik Udruge roditelja MŽ ponudio je općinama organiziranje posebnog
linijskog prijevoza koji bi obavljali meñimurski prijevoznici i čija cijena bi bila puno
povoljnija od svih prije ponuñenih cijena. Udruga roditelja po Zakonu može organizirati takav
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prijevoz. Jedinstvena cijena srednjoškolske mjesečne karte za Čakovec bila bi 250,00 kuna, a
za Prelog 330,00 kuna što je daleko niža cijena od svih ponuda. Općina bi s Udrugom
roditelja sklopila Ugovor o sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca, a roditelji učenika bi
dalje s njima dogovarali ostale detalje oko voznog reda, prodaje karata i sl. Prema popisu
srednjoškolaca, na području naše Općine imamo oko 200 srednjoškolaca od čega njih 130
putuje vlakom u školu. Po modelu sufinanciranja iz ove odluke Općina će izdvojiti
130.000,00 kuna godišnje za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca. Nakon krače rasprave
predsjedavajući ističe da naziv Odluke treba glasiti „Odluka o sufinanciranju prijevoza
učenika srednjih škola s područja Općine Mala Subotica do kraja 2011.godine“, a ne „za
školsku godinu 2011./2012.“ kako je navedeno u prijedlogu Odluke te istu s izmijenjenim
nazivom daje na prihvaćanje.
Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine
Mala Subotica do kraja 2011.godine jednoglasno je prihvaćena.

Dovršeno u 20:40 sati.
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