1
ZAPISNIK
s 32. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
17.7.2012. godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vlado Jančec, Zlatko Dominić, Dejan Horvat, Vladimir Horvat, Đurđica Jančec, Vesna
Krčmar, Mladen Kodba, Jadranka Sermek
NENAZOČNI VIJEĆNICI:
Vladimir Mihalic, Đurđa Horvat, Matija Novak, Ivan Oršoš, Josip Šegović, Valentin Šipuš
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Blaženka Krčmar, tajnica
R.Topličanec, V.Kelkedi, predstavnici javnih medija
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Vlado Jančec pozdravlja sve nazočne i daje riječ
načelniku Vladimiru Domjanić kako bi podnio izvješće o aktivnostima Općine u proteklom
periodu od 30.sjednice Općinskog vijeća. Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve
nazočne i najprije se osvrće na protekle Dane Općine. Navodi da je bilo dosta događanja i
zanimljivosti, iz razgovora s građanima zaključuje da su zadovoljni ponuđenim te pohvaljuje
sve one koji su sudjelovali u organizaciji i realizaciji ovogodišnjih Dana Općine.
U proteklom periodu raspisana su 3 natječaja, 2 je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja
i fondova Europske unije, a 1 Ministarstvo poduzetništva i obrta. Nekoliko projekata Općina
je prijavila dok je nekoliko još u pripremi. Koliko će biti uspjeha u dobivanju financijskih
sredstava preko tih programa teško je nagađati jer je puno prijavljenih projekata, a malo
novaca. No, načelnik Vladimir Domjanić ističe da će lobirati i nadati se što boljem ishodu. Na
prvi natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom
„Integralni razvoj lokalne zajednice“ Općina je prijavila 5 projekta: Uređenje vanjskog
prostora župne crkve i DVD Mala Subotica, Pješačko-biciklistička staza Palovec,
Rekonstrukcija centralnog grijanja i ventilacije Dječjeg vrtića “Potočnica“ Mala Subotica,
Rekonstrukcija mrtvačnice na groblju u Maloj Subotici - Dogradnja nadstrešnice i ograde
groblja te DPU Gospodarske zone „Međimurje“. Prilikom posjeta pomoćniku ministra
regionalnog razvoja i fondova Europske unije Venku Čurlinu načelnik Vladimir Domjanić
dobio je podatak da je za navedeni natječaj prijavljeno 720 projekata, a osigurana su
financijska sredstva u iznosu od 30.000.000 kuna. Postoje neke naznake da bi jedan projekt
naše Općine bio odobren. Na drugi natječaj istog ministarstva pod nazivom „Priprema
lokalnih projekata na potpomognutim područjima“ kojim se financira priprema i izrada
projektne dokumentacije, prijava projekata vršit će se preko Regionalne razvojne agencije
Međimurje REDEA d.o.o., a Općina može prijaviti samo 1 projekt uz uvjet da je za područje
za koje se traži financiranje donesen urbanistički plan i da su za projekt riješeni imovinskopravni odnosi. Nakon što pristignu svi projekti posebno formirano povjerenstvo izabrati će
nekoliko najboljih projekata koji će biti dalje proslijeđeni Ministarstvu.
Na raspisan natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta biti će kandidirano projektiranje
infrastrukture Gospodarske zone „Međimurje“ što je ujedno obećano od strane župana Ivana
Perhoča uz uvjet da bi Općina uz pomoć Županije izradila DPU te zone.
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U razgovoru s potpredsjednikom Vlade i ministrom regionalnog razvoja i fondova Europske
unije Brankom Grčićem, načelnik Vladimir Domjanić dobio je podatak da će ugovor za
EIB III biti potpisan u mjesecu listopadu ili studenom ove godine, a realizacija se očekuje
početkom sljedeće godine. Tim sredstvima planira se urediti središte naselja Mala Subotica.
Načelnik Vladimir Domjanić pohvaljuje djelatnike zaposlene u Općini programom Javnih
radova jer dobro obavljaju poslove koji im se nalažu. Osim redovnih poslova uređenja javnih
površina, cvjetnjaka, košnje, muška ekipa je postavila 150 metara žičane ograde na groblju
Mala Subotica-Štefanec čime se uštedjelo cca 30.000 kuna. Ista ekipa sada radi na
postavljanju ograde kod nogometnog igrališta NK „Spartak“.
Ove godine Općina će iz proračuna morati izdvojiti nešto više sredstava od planiranog za
financiranje JVP Čakovec jer je došlo do rezanja te stavke državnog proračuna za 5%. Na tu
temu održana su 3 sastanka predstavnika 16 međimurskih gradova i općina koje sudjeluju u
financiranju JVP Čakovec s državnim vatrogasnim zapovjednikom koji je rekao da se nije
moglo dobiti više financijskih sredstva kao što je prvobitno bilo planirano prilikom osnivanja
nove JVP i potpisivanja pripadajućeg Sporazuma, ali obećao je da će ih iduće godine biti. Na
tim sastancima razmišljalo se čak o raskidanju Sporazuma ali u tom bi se slučaju svaka
intervencija plaćala pa se do iduće godine odustalo od tog poteza. Ove godine naša općina
morati će za financiranje JVP Čakovec izdvojiti 55.000 kuna, 17.000 kuna više od prošle
godine.
U tijeku su radovi na izvedbi pješačko-biciklističke staze u Držimurcu. Biti će potrebno
izmaknuti 2 rasvjetna stupa koji smetaju na toj trasi i to će se tijekom narednog tjedna riješiti.
Kao i svake godine, punjenje proračuna je u prvoj polovici godine nešto lošije zbog povrata
poreza, ali već sada u mjesecu srpnju primjećuje se veći priliv sredstava iz državnog
proračuna. Ako se tako nastavi, može se za kraj idućeg mjeseca očekivati početak planiranih
investicija.
Od strane Trgovačkog suda u Bjelovaru pristigao je dopis s tužbom Općine Orehovica prema
našoj Općini koju je Općina Orehovica podnijela jer nije bila zadovoljna ishodom arbitraže.
Tužbu je podnijela Trgovačkom sudu u Varaždinu koji pak je zbog pretrpanosti predmetima
istu proslijedio na rješavanje Trgovačkom sudu u Bjelovaru. Odvjetnik Ivan Ivković koji od
samih početaka zastupa Općinu u postupku arbitraže, dao je odgovor na tužbu i viđenje
cijelog slučaja. Čeka se određivanje termina pripremnog ročišta. Dopis Trgovačkog suda u
Bjelovaru, Tužba i Odgovor na tužbu dostavljeni su vijećnicima u materijalima za sjednicu.
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Vlado Jančec otvara AKTUALNI SAT:


Vladimir Horvat pita zašto se vijećnike nije prije obavijestilo o tužbi općine Orehovica
obzirom da je dopis Suda zaprimljen 30.5.2012.godine i da li je Odvjetnik sam kreirao
odgovor Sudu. Također iznosi nezadovoljstvo jer se u Općini ništa ne događa u odnosu na
neke druge međimurske općine, nije se „povuklo“ dovoljno sredstava iz državne blagajne,
nema pravih projekata, oni koji su kandidirani „vise u zraku“. Nije zadovoljan s
ulaganjima u naselje Mala Subotica i općenito s tim što se do sada napravilo za što smatra
da netko mora biti odgovoran. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara kako nije bilo
prilike, a ni potrebe da bi se ranije obavijestilo vijećnike o tužbi Općine Orehovica.
Postupilo se prema traženju Suda, a odgovor na tužbu dao je Odvjetnik u dogovoru s njim.
Na iskazano nezadovoljstvo načelnik Vladimir Domjanić odgovara kako je zatečen i
iznenađen takvim konstatacijama jer ne zna na čemu su temeljene. Smatra da je uloženo
puna truda kako bi se stalno nešto radilo u Općini iako gospodarska situacija ne doprinosi
tome. Uloženo je 1.500.000 kuna za Zonu poduzetništva, 1.100.000 kuna za uređenje
raskrižja prema Zoni, 600.000 kuna više od planiranog za uređenje Doma kulture Mala
Subotica, uređena je mrtvačnica na groblju Mala Subotica-Štefanec, dograđen je Dom
DVD Sveti Križ, izvedene su pješačko-biciklističke staze u Maloj Subotici, Štefancu i
Svetom Križu i više manjih investicija. Zamjenica načelnika Danica Glad također daje
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odgovor i iznosi da vijećnik Vladimir Horvat nije u pravu i upućuje ga da se ubuduće
najprije informira u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine o pristiglim sredstvima od
Države i događanjima u Općini pa tek onda neka istupa s određenim konstatacijama.
Jadranka Sermek pohvaljuje Program za Dane Općine i smatra da je dobro odrađen.
Dodaje da je očekivala da će u materijalima za sjednicu biti i očitovanje Povjerenstva za
javna priznanja obzirom da se na prethodnoj sjednici tražila ostavka predsjednika
Povjerenstva odnosno cijelog Povjerenstva. Obzirom da predsjednik Povjerenstva
Vladimir Mihalic sada nije nazočan na sjednici kako bi se očitovao o toj problematici,
nada se da će to učiniti na idućoj sjednici.

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Vlado Jančec utvrđuje da je nazočno 8 vijećnika te
da postoji kvorum. Vijećnici Đurđa Horvat, Vladimir Mihalic, Matija Novak, Ivan Oršoš i
Valentin Šipuš ispričali su svoj nedolazak na sjednicu. Zamjenik predsjednika Vlado Jančec
otvara 32.sjednicu Općinskog vijeća te daje sljedeći DNEVNI RED na prihvaćanje :
1. Usvajanje zapisnika s 31.sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o pribavljanju mišljenja građana o izdvajanju naselja Štefanec iz
sastava Općine Mala Subotica i pripojenje Gradu Čakovcu
3. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe
4. Prijedlog Dopune Odluke o komunalnoj naknadi
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje zapisnika s 31. sjednice Općinskog vijeća
Na Zapisnik s 31. sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
Ad 2. Prijedlog Odluke o pribavljanju mišljenja građana o izdvajanju naselja Štefanec
iz sastava Općine Mala Subotica i pripojenju Gradu Čakovcu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je Općinsko vijeće na 30.sjednici donijelo odluku da
će se na nekoj od narednih sjednica na dnevni red staviti donošenje odluke o raspisivanju
referenduma za izdvajanje naselja Štefanec iz općine Mala Subotica i pripajanju Gradu
Čakovcu. Kako bi se ispravno formulirala ova odluka kontaktirao se Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji, pravna služba Udruge općina te Ministarstvo uprave. Obzirom da u
petak do trenutka kada su se materijali trebali raznositi vijećnicima nije pristiglo očitovanje
Ministarstva uprave, ova odluka koncipirana je na temelju naputaka Ureda državne uprave u
Međimurskoj županiji i pravne službe Udruge općina. U petak, nakon što su materijali
raznošeni, pristigao je odgovor Ministarstva uprave koji je prije početka ove sjednice
podijeljen vijećnicima. U odgovoru Ministarstva uprave između ostaloga na 3.stranici navodi
se: „Slijedom navedenog, razvidno je da je pitanje područnog ustrojstva u isključivoj
nadležnosti Hrvatskog sabora jer se isto utvrđuje zakonom, a mogućnost raspisivanja
referenduma radi prethodnog pribavljanja mišljenja građana o područnom ustrojstvu jedinica
lokalne samouprave spada u nadležnost Vlade Republike Hrvatske. Prema tome, pitanje
područnog ustrojstva nije pitanje iz djelokruga predstavničkog tijela jedinice lokalne
samouprave pa raspisivanje referenduma o tom pitanju nije u nadležnosti predstavničkog
tijela.“ Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da postoji Zaključak Skupštine Međimurske
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županije o davanju očitovanja na izdvajane naselja Štefanec iz sastava Općine Mala Subotica
i pripajanje Gradu Čakovcu iz 2007.godine kojim Skupština MŽ daje suglasnost na izdvajanje
naselja Štefanec iz sastava Općine Mala Subotica i pripajanju Gradu Čakovcu ukoliko se o
tom pitanju pozitivno izjasne građani Štefanca na zakonom predviđeni način, a koji će
provesti Općina Mala Subotica, no taj Zaključak nije u skladu sa zakonom. Prema odgovoru
Ministarstva uprave Općina nema nadležnost pribavljanja navedenog mišljenja već je to u
nadležnosti Vlade pa se stoga ova odluka neće donositi. Vijećnik Vladimir Horvat pita je li
se zakon od 2007.godine do danas što mijenjao, načelnik Vladimir Domjanić odgovara da
nije.
Ad.3. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe
Načelnik Vladimir Domjanić navodi da se od strane Međimurske županije predlaže osnivanje
Lokalnih akcijskih grupa (LAG) i to 3 LAG-a, LAG za područje gornjeg, srednjeg i donjeg
Međimurja. Lokalna akcijska grupa je javno privatno partnerstvo predstavnika javnog,
gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje povezuju zajedničke
značajke: zajednička tradicija, lokalni identitet, osjećaj pripadnosti te potrebe i očekivanja.
Svrha osnivanja LAG-ova je dobivanje dodatnih bodova prilikom zajedničkog istupanja
odnosno kandidiranja projekata prema fondovima Europske unije čime se povećavaju
mogućnosti za ostvarivanje potpore. Naša općina spada u srednji LAG s još 7 gradova i
općina, a to su: Grad Čakovec, Općine Domašinec, Belica, Dekanovec, Podturen, Pribislavec
i Vratišinec. Upravno tijelo LAG-a sastoji se od minimalno 50% članova predstavnika
gospodarskog i civilnog sektora, minimalno 20% predstavnika lokalne vlasti, udio žena mora
biti minimalno 30% te minimalno jedan član mora biti mlađi od 29 godina.
Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe jednoglasno je prihvaćen.
Ad.4. Prijedlog Dopune Odluke o komunalnoj naknadi
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da u važećoj Odluci o komunalnoj naknadi nije
predviđeno plaćanje komunalne naknade za sunčane elektrane, a na području Općine djeluje
jedna sunčana elektrana dok je druga u pripremi. Predlaže se koeficijent namjene za
građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti Kn = 0,30. Prema
Zakonu o komunalnom gospodarstvu gospodarskim zemljištem koje služi u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti smatra se zemljište unutar građevinskog područja na kojima se mogu ili
su izgrađene građevine kao što su sunčane elektrane i ostale slične građevine, a sukladno
DPU i PPUO.
Prijedlog Dopune Odluke o komunalnoj naknadi jednoglasno je prihvaćen.
Dovršeno u 20,00 sati.
Zapisnik sastavila:
Blaženka Krčmar
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OV
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Vlado Jančec

