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ZAPISNIK
s 29. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
27.3.2012. godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Zlatko Dominić, Dejan Horvat, Đurđa Horvat, Vladimir
Horvat, Đurđica Jančec, Mladen Kodba, Vesna Krčmar, Matija Novak, Ivan Oršoš, Jadranka
Sermek, Valentin Šipuš
NENAZOČNI VIJEĆNICI:
Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića“Potočnica“
V.Kelkedi, predstavnik javnih medija

AKTUALNI SAT :
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic pozdravlja sve nazočne te daje riječ
načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o događanjima i aktivnostima u
Općini od prethodne sjednice. Načelnik iznosi da je zajedno s pročelnikom u
Međimurskim vodama prisustvovao sastanku održanom na temu dogradnje i adaptacije
pročistača aglomeracije Čakovec. Naglasak je stavljen na rješavanje imovinsko- pravnih
odnosa što je uvjet za kandidiranje projekata prema fondovima EU. Obzirom da se
naselje Štefanec veže na pročistač Čakovec bilo je potrebno predložiti jednu osobu iz
naše Općine koja će se baviti imovinsko-pravnim poslovima. Predložena je Danica Glad,
načelnica Područnog ureda za katastar Čakovec.
Završen je javni uvid u Prijedlog DPU Ulice Zorana Šegovića u Maloj Subotici.
Zaprimljene su tri primjedbe. Jednu primjedbu dala je fizička osoba, vezanu na
koeficijent izgrađenosti, kojom se traži povećanje tog koeficijenta s 30% na 40%, koliko
je određeno DPU-om Općine. Druge dvije primjedbe dala je Elektra Čakovec koja traži
promjenu lokacija budućih trafostanica jer je DPU-om predviđeno da kablovi idu
podzemno, a ona traži nadzemno.
U Zoni poduzetništva pojavio se problem širine poljskog puta koji prolazi iza privatnih
vrtova i uz ribnjak s jedne strane, a uz parcelu Zone sa sunčanim kolektorima s druge
strane. Nakon što je postavljena ograda na toj parceli ostao je put širine 6 metara na
kojem se 2 traktora ne mogu mimoići, što je rezultat propusta prilikom izrade DPU Zone
poduzetništva. Vlasnik parcele se danas javio s pritužbom jer mu je netko oštetio ogradu,
najvjerojatnije prilikom mimoilaženja, te je ukazao na potrebu rješavanja toga problema.
Za sada se vidi jedino rješenje u prenamjeni poljskog puta u jednosmjerni u dijelu od
početka Zone poduzetništva do početka poljskog puta koji poprečno spaja sporni put i
cestu M. Subotica-Sveti Križ. Tako bi se uskim poljskim putem uz Zonu poduzetništva
moglo odlaziti na polje, a vračalo bi se jednim dijelom tim putem, a drugim dijelom
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poprečnim putem do ceste M.Subotica-Sveti Križ i dalje tom cestom, kako bi se izbjegla
moguća oštećenja spomenute ograde.
Načelnik Vladimir Domjanić u nastavku pojašnjava zaostala potraživanja, od strane
javnih poduzeća prema Općini koja su vezana uz Zonu poduzetništva. Od potraživanja
Međimurskih voda zatvoren je iznos od 60-ak tisuća kuna sredstvima za razvoj mreže, a
preostalih 20-ak tisuća kuna podmiriti će se tijekom godine. Prema Ugovoru za
priključenje Zone poduzetništva na elektroenergetsku mrežu, Elektri Čakovec dosada je
plaćen iznos od 930.000 kuna, a preostali iznos do 1.860.000 kuna trebao se podmirivati
od investitora prilikom prodaja parcela. Vezano s tim obavljen je razgovor s direktorom
Elektre Čakovec Damirom Srpakom koji je pokazao razumijevanje i predložio da se još
malo pričeka s tim obzirom na tešku gospodarsku situaciju u Državi.
Prilikom nedavnog posjeta ministra Marasa Međimurskoj županiji prezentiran mu je plan
Gospodarske zone Međimurje i upućen je apel resornom ministarstvu da se iznađu
sredstva kako bi ta Zona zaživjela. Ministar Maras je obećao da možemo očekivati poziv
za sastanak po tom pitanju ali je izrazio određenu dozu skepticizma jer je planom
Gospodarske zone Međimurje obuhvaćen veliki dio privatnog zemljišta što bi moglo
stvarati probleme kod otkupa zemljišta.
Na sastanku s ravnateljicom ŽUC-a Ljerkom Cividini dogovoren je plan investicija u
našoj Općini u 2012.godini, a čine ga sljedeće investicije: izvedba dijela pješačke staze u
dužini od 400 metara u Držimurcu, izvedba završnog sloja asfalta na dijelu ceste u
Športskoj ulici u Palovcu, sanacija završnog dijela ceste prema Orehovici, sanacija dijela
ceste u Svetom Križu.
Održan je sastanak s direktorom tvrtke Pavlic-asfalt-beton d.o.o. g.Pavlicem iz razloga jer
stalno pristižu primjedbe mještana Držimurca, napose obitelji Mezga kod čije kuće se
kamioni puni šljunka, često uz priključenu natovarenu prikolicu, zbog nepreglednosti
ceste zaustavljaju, pa opet kreće, što stvara veliku buku, vibraciju tla i zagađenje
ispušnim plinovima, što oni više ne mogu podnijeti. Taj problem se već duže vrijeme
pokušava riješiti ali g.Pavlic nije ispoštovao ništa što je do sada od njega zatraženo.
Zadnje što mu je predloženo kao rješenje problema, a s čime se donekle složio, bila je
izvedba puta koji bi prolazio uz nasip Trnave do granice s Općinom Domašinec i onda
prema izlazu na županijsku cestu Držimurec-Turčišće, sve o trošku tvrtke Pavlic-asfaltbeton d.o.o.. No, pojavio se problem jer se veći dio tog puta, u dijelu koji se proteže
prema županijskoj cesti Držimurec-Turčišće, nalazi na teritoriju Općine Domašinec.
Obavljen je razgovor s načelnikom Općine Domašinec Dragutinom Lisjakom te mu je
upućena zamolba za odobrenjem korištenja toga puta za eksploataciju šljunka tvrtke
Pavlic-asfalt-beton d.o.o..
Prošle subote, u organizaciji Savjeta mladih i mjesnih odbora, održana je akcija čišćenja
naselja Općine, bila je relativno uspješna, važno je da postoji dobra volja žitelja Općine
za čišćim okolišem u kojem žive, time se povećava ekološka svijest pa je važno da se i
dalje nastavi s takvim inicijativama.
Narednih dana u Međimurskoj županiji očekuje se gostovanje ministra unutarnjih poslova
Ranka Ostojića i ministrice socijalne politike i mladih Milanke Opačić i u oba slučaja
očekuje se razgovor oko problema s Romima.
Od jučer je u Općini počelo s radom 5 novih djelatnika zaposlenih programom Javnih
radova na 4 mjeseca, a sljedeći tjedan, provođenjem istog programa, dolazi još 6
djelatnika. Svi će biti raspoređeni na različite poslove ovisno o programu za koje ih je
HZZ odobrio.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic otvara aktualni sat:
•

Đurđa Horvat pita Načelnika za njegovo mišljenja o učestalim krađama bakra
na zgradi osnovne škole. Dodaje da je dosada izvršeno 7 krađa sa cca 100.000
kuna štete, obavljeni su razgovori sa Županom, Načelnikom Policijske uprave
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•

•

•

međimurske, općinskim Načelnikom, vlasnikom tvrtke Međimurje metali d.o.o.
kojeg se kod svake krađe telefonski zvalo i provjeravalo da li je njima netko
dovezao bakar za prodaju ali uvijek je odgovor bio negativan. Načelnik
Vladimir Domjanić iznosi sumnju da ukradeni bakar završi u tvrtci Međimurje
metali d.o.o. i mišljenja je da bi bilo dobro postaviti određenu zaštitu o kojoj se
detaljnije dogovaralo na sastanku kod Župana. Učestalosti krađa svakako
doprinosi ova teška ekonomska situacija. Predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Mihalic ističe da, ako se uzmu u obzir navodi objavljeni u tjedniku
«Međimurske novine» vezani na spomenuti privredni subjekt te ako su oni
istiniti, potrebno je iz ove institucije odaslati jasnu poruku da takav privredni
subjekt nije dobrodošao u našoj sredini. Ako obavlja takve radnje kakve se
navode u članku njegov način rada je neprihvatljiv te o eventualnim daljnjim
njegovim inicijativama o proširenju pogona na dodatnu parcelu Zone biti će
bespredmetno raspravljati.
Đurđica Jančec pita što će biti s Etno zbirkom ako dođe do preseljenja obitelji
Topić sa sadašnje lokacije. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se još nije
odredila lokacija za preseljenje Etno zbirke ali voditi će se briga o tome nakon
što se definiraju detalji oko preseljenja obitelji Topić.
Jadranka Sermek pita da li se počela primjenjivati Odluka o trgovinama na malo
izvan prodavaonica i da li će Općina stati na kraj građanima koji uporno krše
komunalni red za što su već platili kaznu Općini te tim svojim postupcima
sustavno maltretiraju svoje sumještane. Komunalni redar Mladen Braniša
odgovara da se navedena odluka primjenjuje. Svi vlasnici trgovina koji vrše
prodaju izvan prodavaonica, a bili su primjećivani da vrše prodaju na području
Općine, obaviješteni su o ovoj odluci. Ove subote zatečen je u prodaji pekarskih
proizvoda u kombi vozilu djelatnik jedne tvrtke iz Pribislavca koja se oglušila
na upozorenje i obvezu ishodovanja rješenja o ovakvoj prodaji te joj je
ispostavljena kazna u visini od 2.000 kuna. Što se tiče osobe koja uporno krši
komunalni red, poznat mu je taj problem ali mišljenja je da će tu ubuduće trebati
djelovati policijski službenici.
Valentin Šipuš iznosi da je na subotnjoj akciji čišćenja mjesta bio slab odaziv
udruga, a slovimo kao općina s najvećim brojem udruga u Županiji. Općina
izlazi udrugama ususret, prati njihov rad, a jako mali broj njih, uvijek su to iste
udruge, 10-ak njih, uključuju se u akcije koje provodi Općina. Predlaže da se
udrugama koje se nikad ne odazivaju na niti jednu akciju ili manifestaciju ukine
redovna dotacija.

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic zatvara aktualni sat, otvara 29.sjednicu
Općinskog vijeća i utvrđuje da je nazočno 13 vijećnika. Predlaže promjenu redoslijeda točaka
tako što bi točka br.16 iz priloženog Dnevnog reda u materijalima za sjednicu, postala točka
br.5 dok bi sve naredne prvobitne točke, od br.5-br.15 postale točkama od br.6-br.16.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje takav izmijenjeni DNEVNI RED na
prihvaćanje :
1. Usvajanje zapisnika s 28.sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog izvršenja proračunana do 31.12.2011.
3. Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2011.
4. Prijedlog Odluke o načinu pokrića manjka u proračunu za 2011.godinu
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju završnog računa Dječjeg vrtića « Potočnica « Mala
Subotica za 2011.godinu.
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6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2011.godini
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2011.godini
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih udruga za
2011.godinu
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama za kulturu u 2011.godini
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima prema socijalnom
programu općine Mala Subotica za 2011.godinu
11. Prijedlog Programa Javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica u
2012.godini
12. Prijedlog Javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u 2012.godini
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2011.godinu
14. Donošenje Odluke o potvrđivanju planova rada DVD-a za 2012.godinu.
15. Izvješća koncesionara o odvozu otpadnih voda iz septičkih jama na području općine
Mala Subotica i izvješće Međimurskih voda-Čakovec o dopremljenim količinama
otpadnih voda na pročistač u 2011.godini.
16. Prijedlog Odluke o određivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mala Subotica
(za k.o. Mala Subotica, Benkovec, Jurčevec, Štefanec, Strelec, Držimurec, Palovec
Podbrest i Sveti Križ).
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća
Na Zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
Ad 2. Prijedlog izvršenja proračuna do 31.12.2011.
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je prošlogodišnji proračun izvršen u iznosu
5.976.140,76 kuna te je zabilježen manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 75.078,68
kuna. Nakon rebalansa proračuna krajem prošle godine očekivalo se nešto više prihoda od
poreza na dohodak, uz to zakupci poljoprivrednog zemljišta nisu platili zakup jer im nisu
isplaćeni poticaji te je izostala subvencija Međimurske županije u iznosu od 58.000 kuna za
prijevoz učenika. Ostale stavke proračuna realizirane su prema rebalansu. Vijećnica Đurđa
Horvat predlaže da se za iduću godinu u Izvršenje proračuna uvrsti i stupac „Rebalans“
između stupaca „Plan“ i „Izvršenje do 31.12.“, radi boljeg pregleda planiranih i realiziranih
stavaka proračuna.
Prijedlog izvršenja proračuna do 31.12.2011. jednoglasno je prihvaćen.

Ad.3. Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica
na dan 31.12.2011.
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se nepodmirene obveze s 31.12.2011. koje iznose
1.720.278,67 kuna odnose najvećim djelom na obveze za zajmove i kamate vezane na kredit u
švicarskim francima za sufinanciranje športske dvorane koji ističe krajem 2015.godine., zatim
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na dugovanja žitelja Općine prema Hrvatskim vodama koja se prema Ugovoru trebaju
prikazati kao obveza Općine, na obveze za javne radove i naknadu štete od suše za što su
sredstva na račun Općine doznačena zadnjih dana prošle godine, a isplaćena početkom ove
godine. S 31.12.2011.godine ostale su još nepodmirene manje obveze Općine među kojima su
obveze za sanaciju Športske ulice u Palovcu, za elektroinstalacijske radove u Zoni
poduzetništva, za adaptaciju Doma kulture Mala Subotica te za odvjetničke usluge i
osiguranje imovine.
Potraživanja Općine s 31.12.2011.godine iznosila su 4.496.810,12 kuna, od toga na
potraživanja za prihode poslovanja: komunalna i grobna naknada, komunalni doprinos, zakup
poljoprivrednog zemljišta, porez na tvrtku i naziv, porez na potrošnju, otpada iznos od
3.786.375,10 kuna, a na potraživanja od prodaje nefinancijske imovine: poljoprivrednog i
građevinskog zemljišta, otpada iznos od 710.435,02 kuna. Stanje žiro-računa Općine na dan
31.12.2011.godine iznosilo je 251.618,56 kuna.Vijećnik Valentin Šipuš konstatira da se iz
navedenog vidi da je većina duga prema Općini iz prijašnjih godina. Poduzele su se određene
radnje kako bi se utjerali dugovi i rezultat nije izostao, naplativost komunalne naknade od
fizičkih i pravnih osoba u prošloj godini najveća je od postojanja Općine. Znači da ovo
Općinsko vijeće, ovaj Načelnik, djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela uspješno rade svoj
posao. S razumijevanjem se pristupa žiteljima koji imaju određene probleme oko
podmirivanja obveza prema Općini ali one se moraju shvatiti ozbiljno i na karaju moraju se
podmiriti, na ovaj ili onaj način. Da su se te radnje poduzimale u prijašnja vremena, sustavno,
dug bi bio puno manji. Ova vlast nije posustala u nastojanju kako bi zaostaci bili što manji i
napravila je sve ono što je realno bilo moguće napraviti u ovom vremenu.
Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2011. prihvaćen je s 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.

Ad.4.Prijedlog Odluke o načinu pokrića manjka u proračunu za 2011.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da će se proračunski manjak na dan 31.12.2011.godine u
iznosu od 75.078,68 kuna podmiriti iz tekućih prihoda proračuna za 2012.godinu.
Prijedlog Odluke o načinu pokrića manjka u proračunu za 2011.godinu jednoglasno je
prihvaćen.

Ad.5. Donošenje Odluke o prihvaćanju završnog računa Dječjeg vrtića “Potočnica“
Mala Subotica za 2011.godinu
Predsjednik Općinskog vijeća, a ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
„Potočnica“ Vladimir Mihalic iznosi da je Dječji vrtić prošlu godinu završio s pozitivnim
financijskim rezultatom odnosno viškom prihoda u iznosu od 5.471,62 kune. Povećanjem
cijene usluge vrtića amortizirani su troškovi u drugoj polovici godine. Konstantno se vuče
problem naplate od strane roditelja u iznosu od cca 25.000 kuna iako je upućeno bezbroj
opomena, morat će se pribjeći mjeri prisilne naplate. Na kraju izlaganja predsjednik
Općinskog vijeća Vladimir Mihalic pozdravlja ravnateljicu Dječjeg vrtića Mariju Molnar i
želi joj puno uspjeha u radu, da dobro obnaša svoju dužnost na radost djece, roditelja i svojih
suradnika. Ravnateljica Marija Molnar se zahvaljuje na lijepim željama, na ukazanom
povjerenju i obećaje da će raditi svoj posao na dobrobit djece, roditelja i osnivača. Dodaje da
je trenutno financijsko stanje u vrtiću dobro, podmireni su svi računi, a za dugovanja roditelja
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se nada da će biti ove godine naplaćena jer se neka dugovanja vuku već više godina.
Pročelnik Franjo Janković ističe da je Završni račun akt i ubuduće je potrebno navesti klasu i
urudžbeni broj Završnog računa i takvog dostaviti Općini.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju završnog računa Dječjeg vrtića “Potočnica“
Mala Subotica za 2011.godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad.6. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2011.godini.
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se navedeno izvješće odnosi na odvodnju
atmosferskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih
cesta, održavanje groblja i na javnu rasvjetu. Programom održavanja komunalne
infrastrukture za 2011.godinu planirano je 522.500 kuna, a prikupljeno 523.060,91 kuna.
Utrošeno je 544.574,71 kuna odnosno 22.074,71 kuna više od planiranog ili 21.513,80 kuna
više od prikupljenog na ime komunalne naknade. Na primjedbu vijećnice Jadranke Sermek o
visokoj stavci utrošenih sredstava za održavanje javnih površina načelnik Vladimir Domjanić
iznosi isto mišljenje i predlaže vijećnicima da razmisle o prijedlogu da bi se u dogledno
vrijeme oformila jedna stalna komunalna grupa od 2-3 komunalna radnika koja bi vršila
poslove košnje, uređenja okoliša, orezivanje živice i sl., na što sada godišnje otpada preko
400.00 kuna.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2011.godini jednoglasno je prihvaćen.
Ad.7. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2011.godini
Pročelnik Franjo Janković iznosi da je Programom gradnje objekata komunalne infrastrukture
za 2011.godinu planirano 2.568.500 kuna, a realizirano 1.278.078,30 kuna odnosno 49,75 %
od planiranog. Na ime komunalnog doprinosa u 2011.godini prikupljeno je 50.544,40 kuna.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2011.godini jednoglasno je
prihvaćen.
Ad.8. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o javnim potrebama sportskih udruga
za 2011.godinu
Pročelnik Franjo Janković iznosi da je rasporedom sredstava javnih potreba sportskih
društava za 2011.godinu planirano ukupno 86.000 kuna, a izvršeno 78.000 kuna , 8.000 kuna
manje od planiranog. Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je u dotaciji za NK Romsku
vatru u iznos od 6.000 kuna uključena donacija g.Memedija za čišćenje naselja Piškorovec
koje su obavili članovi NK Romska vatra, u iznosu od 4.000 kuna. Vijećnik Zlatko Dominić
traži da se za sljedeću sjednicu pripremi izvješće o općinskim dotacijama ostalim udrugama u
2011.godini.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o javnim potrebama sportskih udruga za
2011.godinu jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o javnim potrebama u kulturi za
2011.godinu.
Pročelnik Franjo Janković ističe da je rasporedom sredstava javnih potreba u kulturi za
2011.godinu planirano ukupno 35.000 kuna, a izvršeno 36.500 kuna, odnosno 1.500 kuna više
od planiranog. Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je u dotiranom iznosu od 22.000
kuna uključena i cijena materijala za obnovu njihove prostorije koja iznosi 13.000 kuna.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o javnim potrebama u kulturi za 2011.godinu
jednoglasno je prihvaćen.
Ad.10. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o utrošenim sredstvima prema
socijalnom programu Općine Mala Subotica za 2011.godinu
Blaženka Krčmar iznosi da je temeljem Socijalnog programa za 2011.godinu planirano
1.403.050 kuna, a utrošeno 1.270.670,21 kuna odnosno 132.379,79 kuna manje od
planiranog. Za jednokratne novčane pomoći, za sufinanciranje odvoza komunalnog otpada, za
pomoć za ogrjevno drvo te za socijalne pakete izdvojeno je ukupno 185.401,94 kune. Za
stipendije je utrošeno 110.800 kuna, za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i
jaslicama 718.940,60 kuna, humanitarnim udrugama je donirano 15.706,08 kuna, za školstvo
je utrošeno 24.400 kuna te za prijevoz učenika 215.421,59 kuna. Vijećnica Đurđa Horvat ima
primjedbu na navedene sredstava za školstvo u koja su uključena sredstva u iznosu od 14.400
kuna koje Općina samo prosljeđuje za školstvo a dobivena su od Države i namijenjena su
predškoli za Rome, tako da zapravo Općina za školstvo daje 10.000 kuna.
Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o utrošenim sredstvima prema socijalnom
programu Općine Mala Subotica za 2011.godinu prihvaćen je s 12 glasova ZA i 1
PROTIV.
Ad.11. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica
u 2012.godini
Pročelnik Franjo Janković iznosi da će se javne potrebe u športu ostvarivati kroz djelovanje
športskih udruga, pomaganjem i promicanjem športskih aktivnosti na čijim će se športskim
priredbama i akcijama pridonijeti razvitku i promicanju športa te aktivnostima športskih
udruga povodom državnih, županijskih i praznika Dana Općine. Za tu namjenu proračunom
su predviđena sredstva u iznosu od 90.000 kuna koja se ovim Programom raspoređuju na 16
udruga koje se bave nogometom, športskim ribolovom, šahom, stolnim tenisom, karateom ili
s više različitih športova u okviru školskih športskih klubova. Prijedlog vijećnice Đurđe
Horvat da se ovim Programom povećaju sredstva za ŠŠK „Ftiči“, a smanje za ŠŠK“Zmaj“,
nije prihvaćen.
Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Općine Mala Subotica u
2012.godini prihvaćen je s 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM.
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Ad.12. Prijedlog javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica
u 2012.godini
Pročelnik Franjo Janković iznosi da će se javne potrebe u kulturi ostvarivati kroz djelovanje
udruga u kulturi, pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja te akcijama i
manifestacijama u kulturi koje će doprinijeti razvitku i promicanju kulturnog života. Za tu
namjenu proračunom su predviđena sredstva u iznosu od 35.000 kuna koja se ovim
Programom raspoređuju na 4 kulturne udruge: KUU „Zvon“ župne zajednice Mala Subotica,
Puhački orkestar Općine Mala Subotica, Udruga „Pelud net“ Sveti Križ i KU „Sobočanci“.
Prijedlog javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u 2012.godini
jednoglasno je prihvaćen.
Ad.13. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2011.godinu
Pročelnik Franjo Janković ističe da je temeljem Zakona o vatrogastvu potrebno donijeti
Odluku o prihvaćanju financijskih izvješća za 2011.godinu DVD-a koja djeluju na području
Općine. Ova Odluka obuhvaća financijska izvješća za: DVD Mala Subotica, DVD Palovec,
DVD Držimurec-Strelec, DVD Štefanec i DVD Sveti Križ.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2011.godinu jednoglasno
je prihvaćen.
Ad.14. Donošenje Odluke o potvrđivanju planova rada DVD-a za 2012.godinu
Pročelnik Franjo Janković ističe da je temeljem Zakona o vatrogastvu potrebno donijeti
Odluku o potvrđivanju planova rada DVD-a koja djeluju na području Općine, za tekuću
godinu. Ova Odluka obuhvaća planove rada: DVD Mala Subotica, DVD Palovec, DVD
Držimurec-Strelec, DVD Štefanec i DVD Sveti Križ.
Prijedlog Odluke o potvrđivanju planova rada DVD-a za 2012.godinu jednoglasno je
prihvaćen.
Ad.15. Izvješće koncesionara o odvozu otpadnih voda iz septičkih jama na području
Općine Mala Subotica i Izvješće Međimurslih voda-Čakovec o dopremljenim
količinama otpadnih voda na pročistač u 2011.godini
Načelnik Vladimir Domjanić navodi da se na temelju ovih Izvješća vidi da je izvršeno
premalo odvoza otpadnih voda od fizičkih ali i pravnih osoba na pročistač već vjerojatno u
okoliš što predstavlja veliki problem. Potrebno je prije svega spriječiti odvoz otpadnih voda
na javne površine. Komunalni redar Mladen Braniša ističe da je obišao jednu pravnu osobu na
području Općine s 50-ak zaposlenih i kod nje nije zabilježen niti jedan odvoz otpadnih voda u
2011.godini, što je nemoguće. Vijećnica Jadranka Sermek predlaže da se Gospodarstvo Juras
i Međimurske vode pismeno očituju o tome gdje je 438 m3 otpadnih voda što je razlika u
količini otpadnih voda navedenih u Izvješću Gospodarstva Juras u odnosu na Izvješće
Mađimurskih voda. Vijećnik Valentin Šipuš iskazuje razočaranje zbog nezainteresiranost
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vijećnika da se riješi ova problematika. Očekivao je kvalitetniju raspravu o ovom problemu
jer se zna da svi sve znaju samo sada kad treba to javno iznijeti nema zainteresiranih. Smatra
da je najprije potrebno odlučiti na koji način djelovati prema onima koji odvoze otpadne vode
u okoliš mimo koncesionara jer tek kada se njih procesuira može se prići rješavanju problema
s koncesionarom.
S 10 glasova PROTIV i 3 SUZDRŽANA nisu prihvaćena Izvješća koncesionara o
odvozu otpadnih voda iz septičkih jama na području Općine Mala Subotica i
Međimurslih voda-Čakovec o dopremljenim količinama otpadnih voda na pročistač s
područja Općine Mala Subotica u 2011.godini već se traže dopune Izvješća prema
prijedlogu vijećnice Jadranke Sermek.

Ad.16. Prijedlog Odluke o određivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mala
Subotica ( za k.o. Mala Subotica, Benkovec, Jurčevec, Štefanec, Strelec,
Držimurec, Palovec, Podbrest i Sveti Križ )
Zamjenica Načelnika Danica Glad pojašnjava da je prema novom Zakonu o cestama
pojednostavljen postupak uknjižbe vlasništva nad javnim dobrima-cestama i putevima.
Zemljišna knjiga, kao uvjet da se taj postupak provede, traži Odluku o određivanju
nerazvrstanih cesta čiji sastavni dio je popis svih cesta i puteva koje se nalaze na području
Općine, a ista se prilaže Zahtjevu za uknjižbu vlasništva. Ukazuje na potrebu za dopunom
naziva Odluke s „ k.o. Orehovica“ jer se neka javna dobra nalaze u toj katastarskoj općini.
Prijedlog Odluke o određivanju nerazvrstanih cesta na području Općine Mala
Subotica ( za k.o. Mala Subotica, Benkovec, Jurčevec, Štefanec, Strelec,
Držimurec, Palovec, Podbrest, Sveti Križ i Orehovica ) jednoglasni je prihvaćen.

Dovršeno u 21,10 sati.
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