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ZAPISNIK
s 34. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
6.11.2012. godine u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29/A, Mala
Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic,Vlado Jančec, Dejan Horvat, Vladimir Horvat, Vesna Krčmar, Mladen
Kodba, Matija Novak, Jadranka Sermek, Valentin Šipuš
NENAZOČNI VIJEĆNICI:
Zlatko Dominić, Đurđa Horvat, Đurđica Jančec, Ivan Oršoš, 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“
Nakon što je pozdravio sve nazočne predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic daje
riječ načelniku Vladimiru Domjanić kako bi dao kratki osvrt na događanja u Općini od
prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i ističe da je u realizaciji
projekta „Rekonstrukcija centralnog grijanja i ventilacije Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala
Subotica“ vrijednog 450.000 kn kojeg resorno Ministarstvo sufinancira u 80%-tnom iznosu,
u međuvremenu izabran izvođač, sklopljen ugovor te su izvršeni radovi. Osim
rekonstrukcije grijanja i ventilacije u Dječjem vrtiću zamijenjen je spušteni strop u holu
Dječjeg vrtića, a predstoji još ličenje zidova. Obzirom da se u realizaciji ovog projekta
uštedjelo cca 100.000 kn u tijeku je konkretizacija dogovora da bi se za te novce
zamijenile 4 staklenih stijena u Dječjem vrtiću koje su rasušene te se zbog toga gubi
toplina iz prostorija.
Druga bitna investicija koja je pred početkom realizacije u Općini je izgradnja oborinske i
fekalne kanalizacije u djelu Ulice A.Stepinca u Maloj Subotici za koju je s Ministarstvom
regionalnog razvoja i fondova Europske unije dogovoreno njihovo 100%-tno financiranje.
Ovih dana potpredsjednik Vlade i resorni ministar g.Grčić potpisati će ugovor i radovi
mogu započeti jer javna nabava je provedena, izabran je izvođač radova te su izrađene
izmjene projekta oborinske kanalizacije.
Danas je iz istog Ministarstva potvrđeno da je odobren i projekt „Stvaranje preduvjeta za
razvoj posebnih oblika turizma (lovački) u Međimurskoj županiji“ kojeg je Općina zajedno s
partnerom Lovačkim društvom Prepelica Mala Subotica kandidirala na natječaj
Ministarstva, a kojim se u 80%-tnom iznosu sufinancira izrada projektne dokumentacije za
projekt koji bi se potom mogao kandidirati na strukturne fondove EU. Ovih dana očekuje se
potpisivanje i tog ugovora.
Dogovoreno je s g.Krležom, članom uprave Hrvatskih cesta da će ovih dana biti raspisan
natječaj za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste s izvedbom pješačkobiciklističkih staza za dionicu državne ceste D3 Štefanec-Donji Pustakovec.
Općina je zajedno s Općinom Orehovica preko Međimurske županije Ministarstvu
poduzetništva i obrta uputila zahtjev za odobrenje financijskih sredstava za izradu
geodetske podloge za Središnju gospodarsku zonu Međimurje što je preduvjet za izradu
DPU.
Pristiglo je Rješenje o uvjetima građenja za nadstrešnicu na mrtvačnici u Palovcu. U tijeku
je izrada izvedbenih projekata i priprema za raspisivanje javne nabave.

2
Završeni su radovi na izvedbi pješačke staze u naselju Držimurec u duljini od 400 metara.
Dana 16.listopada 2012. na Trgovačkom sudu u Bjelovaru održano je ročište vezano na
tužbu Općine Orehovica. Našu općinu uz Načelnika predstavljao je i odvjetnik Ivan Ivković.
Obzirom da Općina Orehovica nije bila zadovoljna odnosno tumači odluku Arbitražne
komisije na jedan način, a naša općina na drugi te je podnijela tužbu protiv naše općine
Trgovačkom sudu u Varaždinu iz kojeg pak je zbog rasterećenja istog predmet proslijeđen
Trgovačkom sudu u Bjelovaru, naša općina podnijela je primjedbu Sudu o nadležnosti istog
za ovu problematiku. Na temelju odluke Arbitražne komisije izvršen je izračun dugovanja
naše općine za 7 stanova koji se nalaze na području Općine Orehovica i ono iznosi 900
kuna glavnica i 366 kuna kamata te je isto isplaćeno Općini Orehovica. Naša općina
podnijela je Sudu pismeno pojašnjenje cijelog slučaja i predstoji samo izjašnjavanje Općine
Orehovica.
Nakon što je donesena Odluka o pristupanju naše Općine LAG-u „Središnje Međimurje“
održana je konstituirajuća sjednica istog. Očekuje se izrada razvojne strategije LAG-a
temeljem čega bi Općina kao članica LAG-a prilikom apliciranja projekata prema EU dobila
dodatne bodove.
Intenzivno se vrše radovi na poboljšanju kvalitete sljedećih županjskih cesta na kojima se
neće izvoditi kanalizacija, a nalaze se na području Općine: proširenje ceste DržimurecTurčišće u duljini od 1 km i povlačenje završnog sloja u cijeloj širini ceste, proširenje
dionice Palovec-Strelec u duljini od 800 m, povlačenje završnog sloja na dionici ceste
prema Orehovici u duljini od 500 m, povlačenje završnog sloja na dijelu ceste od
Društvenog doma Sveti Križ do ceste Čakovec-Prelog u duljini od 750 m, povlačenje
izravnavajućeg i završnog sloja na lokalnoj cesti Belica-Palovec do mosta te radovi na cesti
od Lovačkog doma u Palovcu prema Palinovcu.
U tijeku je prikupljanje materijala za „Naš listek“ koje traje do 20.studenog 2012.godine
kako bi nakon tog vremena mogla krenuti priprema za tisak. Materijali se mogu dostaviti u
Ured Općine, glavnom uredniku Mariju Zamudi te njegovim suradnicima.
Održan je sastanak povodom održavanja Božićnog sajma. Dogovoreno je da će se
ovogodišnji Božićni sajam održati 8. i 9. prosinca u školskoj športskoj dvorani povodom
blagdana sv.Nikole. Pozvani su izlagači da se prijave organizacijskom odboru do početka
prosinca radi daljnje organizacije prostora izlaganja.
Završen je Natječaj za dodjelu studentskih stipendija objavljen dana 16.listopada
2012.godine u tjedniku „Međimurje“. Pristiglo je 14 molbi koje će Odbor za društvene
djelatnosti, stipendiranje studenata i socijalnu skrb na predstojećem sastanku analizirati i
ocijeniti.
Za projekt izvedbe kanalizacije u naselju Držimurec i Strelec bila je raspisana javna nabava
ali još nije izabran izvođač. Ova investicija vrijedna je cca 10 mil. kuna. Radovi se planiraju
izvesti sljedeće godine.
Općina je pred dobivanjem lokacijske dozvole za projekt izvedbe kanalizacije u naselju
Štefanec koje spada u aglomeraciju Čakovec koju će Hrvatske vode među prvim svojim
projektima kandidirati prema strukturnim fondovima EU.
Na autobusnom stajalištu u Maloj Subotici i Štefancu montirane su nove autobusne
nadstrešnice.
Voditeljica vanjske službe u Državnom arhivu za Međimurje izvršila je stručni nadzor nad
arhivskim i registraturnim gradivom u Općini te sastavila detaljan zapisnik o utvrđenom
stanju navedenog gradiva i o mjerama koje potrebno poduzeti u svrhu zaštite istog.
Zapisnik je priložen u materijalima za ovu sjednicu.
Izvođač energetskog pregleda zgrada koji bi u sklopu Programa energetske obnove zgrada
javnog sektora 2012.-2013. trebao izvršiti i energetski pregled Dječjeg vrtića Potočnica
poslao je dopis kojim ukazuje da je dogovorena cijena energetskog snimanja preniska pa
se očekuje što skorašnji dogovor kako bi se projekt realizirao.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic otvara AKTUALNI SAT:

 Vijećnik Valentin Šipuš pita što je zapelo u realizaciji postavljanju branika na
pružnom prijelazu u Ulici braće Radića u Maloj Subotici. Zna da je Općina
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poduzimala neke korake ali onda je negdje stalo, smatra da bi bez obzira na tešku
situaciju u HŽ-u trebalo ponovno urgirati. Također pita da li Općina planira iznajmiti
krovišta zgrada u svojem vlasništvu za postavljanje solarnih kolektora kao što je to
slučaj u Gradu Čakovcu. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je svojevremeno
prema HŽ-u upućen zahtjev za postavljanje branika na spornom pružnom prijelazu
koji je bio odbijen zbog nedostatka financijskih sredstava, no smatra da treba biti
uporan i u narednom periodu ponovno će se uputiti zahtjev. Što se tiče
iznajmljivanja krovišta općinskih zgrada za postavljanje solarnih kolektora, smatra
da se navedeno čini zanimljivo, ali trebalo bi detaljno proučiti uvjete kako se ne bi
srljalo u nešto nepoznato i zaključuje da će se pričekati s tim do iduće godine kad
će se moći vidjeti neki konkretni primjeri. Smatra da bi najsigurnije bilo iznajmiti
ono krovište koje treba zamijeniti.
Vijećnica Jadranka Sermek pita je li obavljen razgovor s gospodom Hatlak vezano
na dugovanje za kupljenu parcelu u Zoni. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da
jest obavljen razgovor i da im je poslana opomena za dugovanje te im je priopćeno
da u slučaju oglušavanja na opomenu u četvrtak, 8.studenog biti će puštena
zadužnica na naplatu.
Vijećnik Dejan Horvat pita što je sa spornom lokacijom na cesti u Držimurcu kod
Vatrogasnog doma obzirom da su radovi završeni, a tu nije dobro obavljen posao.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je g.Marčec iz ŽUC-a upoznat s propustom
i neprofesionalno obavljenim poslom izvođača radova te obećao da će isti sanirati
navedenu lokaciju.
Vijećnik Vladimir Horvat pita što se rješava po pitanju javne rasvjete u Ulici Zorana
Šegovića u Maloj Subotici. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će se o toj
problematici raspraviti prilikom posjeta direktora Elektre Čakovec g.Sokača našoj
općini koji je dogovoren za idući utorak.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic ističe da je prije početka sjednice
podijelio kopije pisma-zamolbe koju je danas primio na svoju kućnu adresu od gđe
Đurđice Vuljanković i gđe Amalije Horvat iz Male Subotice, A.Stepinca 4., a koje je
namijenjeno Općinskom vijeću. Radi se o nezadovoljstvu građana Ulice A.Stepinca
u Maloj Subotici zbog prekomjernog prometa teretnih vozila tom ulicom što izaziva
veliku buku i vibracije tla. Postavlja se pitanje zašto više nema prometnog znaka
koji zabranjuje ulazak kamiona u Malu Suboticu i zašto nije barem postavljen
prometni znak kojim se ograničava promet teretnim vozilima određene tonaže. U
pismu gđa Vuljanković skreće pozornost na njihovu stoljetnu kuću koja neće još
dugo izdržati „...torturu izazvanu prometovanjem ogromnih šlepera kamiona
natovarenih metalom, šljunkom, asfaltom....“ te moli da vijećnici razmotre
navedenu situaciju i poduzmu raspoložive mjere u svrhu normalizacije života.
Načelnik Vladimir Domjanić smatra da se taj problem samo nadovezuje na već
ranije detektirani problem prijevoza šljunka kroz naselje Držimurec, Strelec i
Palovec te će se on rješavati u okviru zajedničke problematike svih navedenih
naselja. Dodaje da u Ured Općine svakodnevno dolaze građani navedenih naselja
ogorčeni nastalom situacijom i vape za pomoć. Među njima bila je i gđa
Vuljanković s kojom je obavljen razgovor i sve joj je detaljno objašnjeno. Obzirom
da vijećnici nisu stigli uoči sjednice pomno proučiti upućeno im pismo načelnik
Vladimir Domjanić ističe da vijećnici mogu predložiti da se ova problematika stavi
na dnevni red neke od narednih sjednica.
Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic izvještava nazočne da je na 12.smotri
dječjeg folklornog stvaralaštva koje se održalo dana 3.11.2012.godine u školskoj
športskoj dvorani od strane organizatora i domaćina KUU „Zvon“ u ime Općine
primio Zahvalnicu za potporu i pomoć pri realizaciji smotre.
Vijećnik Dejan Horvat poziva sve nazočne da ovaj petak dođu u naselje Držimurec
na javno okupljanje-prosvjed kojim građani žele iskazati nezadovoljstvo i
ogorčenost ponašanjem i neizvršavanjem obveza od strane tvrtke Pavlic asfalt
beton.
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Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic utvrđuje da je nazočno 9 vijećnika te da
postoji kvorum. Otvara 34.sjednicu Općinskog vijeća te predlaže dopunu dnevnog reda
priloženog u materijalima za sjednicu s jednom točkom koja postaje točka br.7, a točke br.
7 i br.8 iz prvobitnog dnevnog reda postaju točke br.8 i br.9..
Takav dopunjeni DNEVNI RED daje na prihvaćanje :
1. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića « Potočnica » Mala Subotica za 2011/2012.
godinu i Program rada za pedagošku godinu 2012/2013.godinu ( Izvješće podnosi
ravnateljica Dječjeg vrtića « Potočnica » Mala Subotica - Marija Molnar)
3. Prijedlog II.- Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica
4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za 2012.godinu
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2012. godinu
6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2012. godinu
7. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Mala Subotica za
2012.godinu
8. Prijedlog Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine Mala Subotica
9. Prijedlog Odluke o imenovanju člana upravnog odbora JVP-grada Čakovca
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Općinskog vijeća
Na Zapisnik s 33. sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno
prihvaćen.
Ad 2. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića « Potočnica » Mala Subotica za
2011/2012.
godinu i Program rada za pedagošku godinu 2012/2013.godinu
Ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“ Marija Molnar iznosi da su Godišnje izvješće o radu
Dječjeg vrtića „Potočnica“ za pedagošku godinu 2011./2012. i Godišnji plan i program rada
za pedagošku godinu 2012./2013. rađeni po naputcima Agencije za odgoj i obrazovanje
resornog Ministarstva. Godišnje izvješće o radu za svaku odgojnu skupinu izrađuju
odgojitelji skupine, a cjelokupno Godišnje izvješće izrađuje ravnatelj. Godišnje izvješće
veže se na planove u godini za koju se radi i pokazuje da li je sve planirano i realizirano ili
čak više od toga. Sadrži podatke o broju djece po skupinama, o djelatnicima Dječjeg vrtića,
o materijalnim uvjetima rada, donacijama, o izobrazbi, stručnom usavršavanju odgojitelja i
aktivima odgojitelja, o suradnji s drugim ustanovama, o realizaciji plana i programa
ravnatelja. Sadrži izvještaj logopeda te razrađenu strukturu 40-satnog radnog vremena.
Godišnji plan i program rada sadrži raspored rada svakog djelatnika, podatke o izobrazbi
odgojnih djelatnika, popis praznika koji će se obilježiti, raspored posjeta u druge ustanove i
raspored dolazaka u posjet od strane predstavnika drugih ustanova, teme za odgojiteljska
vijeća, suradnja s drugim ustanovama i dr. Godišnje izvješće o radu i Godišnji plan i
program rada kao takvi na posljednjoj sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića jednoglasno
su prihvaćeni. Ravnateljica Marija Molnar pohvaljuje rad djelatnika na javnim radovima i
zahvaljuje na novom grijanju u Dječjem vrtiću. Nakon kratke rasprave vijećnici su odlučili
da se ubuduće u materijalima za sjednicu cjelokupno Godišnje izvješće o radu, Godišnji
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plan i program rada Dječjeg vrtića te zapisnik sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
vijećnicima dostavlja na CD-u.
Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića « Potočnica »
Mala Subotica za
2011/2012. godinu i Program
rada za pedagošku godinu 2012/2013.godinu jednoglasno su prihvaćeni.

Ad.3. Prijedlog II.- Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala
Subotica
Pročelnik Franjo Janković ističe obzirom da je došlo do promjene lokacije pročistača
otpadnih voda u Držimurcu to se mora evidentirati u Prostornom planu Općine za što je
preduvjet donošenje Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da ove izmjene i dopune idu u dogovoru s
Međimurskim vodama i potrebne su kako bi procedura za dobivanje građevinske dozvole
za pročistač što prije krenula.
Prijedlog II.- Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica
jednoglasno je prihvaćen.

Ad.4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za
2012.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić navodi da se ukupni prihodi planirani proračunom za
2012.godinu u iznosu od 7.699.500.00 kn ovim prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna
povećavaju na 7.735.162,31 kn. Najveći razlog tom povećanju je povećanje kapitalne
pomoći iz državnog proračuna za 385.000 kn te povećanje tekuće pomoći iz županijskog
proračuna za 167.000 kn. Kod prihoda najviše je podbacila stavka prihoda od prodaje
nefinancijske imovine. Kod rashoda najveća odstupanja su kod investicija, tako
nepredviđena investicija izrade projektne dokumentacije „Lovačke remize“-Razvoj
lovačkog turizma iznosi 193.750,00 kn, izrada geografskog informacijskog sustava iznosi
18.675,00 kn te izrada projektne dokumentacije oborinske kanalizacije u Ulici A.Stepinca u
Maloj Subotici iznosi 7.562,50.
Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za 2012.godinu
jednoglasno je prihvaćen.
Vijećnik Matija Novak zbog poslovnih obveza napušta sjednicu.

Ad.5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2012. godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da obzirom da su donesene Izmjene i dopune
proračuna za 2012.godinu mora se i Program održavanja komunalne infrastrukture
uskladiti s istim sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Ovim Izmjenama i
dopunama Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture u iznosu od
481.000 kn. Od čega na odvodnju atmosferskih voda otpada 15.000 kn, na čišćenje javnih
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površina 40.000 kn, na održavanje javnih površina 85.000 kn, na održavanje groblja
181.000 kn te na javnu rasvjetu 160.000 kn.
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2012. godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad.6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2012. godinu
Pročelnik Franjo Janković ističe da obzirom da su prihvaćene Izmjene i dopune proračuna
potrebno je s istim uskladiti stavke odnosno investicije Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture. Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
obuhvaćene ovim Programom odnosi se na javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i
na javnu rasvjetu.
Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2012. godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad.7. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Mala
Subotica
za 2012.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da stupanjem na snagu Zakona o vodama prestale su
važiti odredbe članka 30.Zakona o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji se odnosi na
komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i
iste više nisu komunalne djelatnosti. Navedene djelatnosti spadaju u Zakon o vodama koji
ih naziva javna vodoopskrba i javna odvodnja i koji uvodi pojam komunalnih vodnih
građevina. Zakon o vodama propisuje da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi
prema planu koji donosi predstavničko tijelo JLS, a podnositelji planova sukladno tim
planovima mogu donositi detaljnije programe za gradnju komunalnih vodnih građevina.
Ovim Planom planira se izgradnja razdjelnog sustava kanalizacije I.-faza ulice A.Stepinca u
Maloj Subotici u vrijednosti 1.900.000 kn te izrada projektne dokumentacije oborinske
kanalizacije I.-faza Ulice A.Stepinca u Maloj Subotici u vrijednosti 7.562,00 kn, ukupno
1.907.562,50 kn.
Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Mala Subotica za
2012.godinu
jednoglasno je prihvaćen.
Ad.8. Prijedlog Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine
Mala Subotica
Blaženka Krčmar iznosi da uskoro prestaje dvogodišnji mandat članovima Savjeta mladih
Općine pa je potrebno provesti proceduru izbora novih članova Savjeta mladih. Prvi korak
je ovaj Javni poziv koji se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine. Predlagači
imaju rok od 15 dana od te objave da predlože svoje kandidate na propisanim obrascima
koji se mogu preuzeti na web stranici Općine ili podići u Uredu općine. Za sljedeću sjednicu
Općinskog vijeća pripremiti će se lista pristiglih prijedloga kandidata i tajnim glasovanjem
izabrat će se novi članovi Savjeta mladih.
Prijedlog Javnog poziva za kandidiranje članova Savjeta mladih Općine Mala
Subotica jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.9. Prijedlog Odluke o imenovanju člana upravnog odbora JVP-grada Čakovca
Vijećnik Dejan Horvat pojašnjava da Općinsko vijeće treba imenovati jednog člana
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Čakovec na mandat od jedne godine. Na
prijedlog načelnika Vladimira Domjanića članovi Općinskih DVD-ova održali su sastanak i
jednoglasno odlučili da Općinskom vijeću predlažu gđu Jadranku Sermek iz Svetog Križa za
imenovanje članice Upravnog vijeća JVP Čakovec.
Prijedlog Odluke o imenovanju člana upravnog odbora JVP-grada Čakovca
jednoglasno je prihvaćen.
Vijećnica Jadranka Sermek zahvaljuje vijećnicima na ukazanom povjerenju i nada se da će
zadovoljiti očekivanja.

Dovršeno u 20,00 sati.
Zapisnik sastavila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNIK OV
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Vladimir Mihalic, dipl.ing.

