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REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/13-01/15
URBROJ:2109/10-01-13-12
Mala Subotica, 2.10.2013.
ZAPISNIK
sa 4. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA
održane dana 02.listopada 2013. godine u 18,00 sati u prostorijama
Općinskog vijeća, Glavna 29A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Valentin Šipuš, Miran Pintarić, Biljana Bedić, Vesna Halić, Dejan Horvat,
Josip Horvat, Željko Jančec, Ivan Marčec,Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka
Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Križaić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“
Velimir Kelkedi, Zlatko Vrzan, predstavnici javnih medija
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i ističe da će se zbog
drugih obveza nekih vijećnika izvješće Načelnika i Aktualni sat održati nakon sjednice.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad utvrđuje da je nazočno 12 vijećnika te da
postoji kvorum. Otvara 4.sjednicu Općinskog vijeća te daje sljedeći DNEVNI RED na
prihvaćanje:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za 2013.
Suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica - (CD)
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada Dječjeg
vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za pedagošku godinu 2013/2014. - (CD)
5. Usvajanje Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Mala Subotica - (CD)
6. Usvajanje Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara za Općinu Mala Subotica (CD)
7. Donošenje Odluke o jednokratnoj financijskoj pomoći Mariji Hlišć, iz Držimurca

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Vijećnik Vladimir Mihalic traži da se u Zapisniku s 3.sjednice Općinskog vijeća njegovo
izlaganje pod točkom 5. dopuni s iznesenim investicijama koje će rebalansom proračuna
izostati u naselju Mala Subotica. Na Zapisnik s 3.sjednice Općinskog vijeća drugih
primjedbi nije bilo te je, uz navedenu dopunu, jednoglasno prihvaćen.
Ad.2. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za
2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je ovu točku iscrpno objasnio na prošloj sjednici te
se neće ponavljati. Vijećnik Vladimir Mihalic predlaže predlagaču rebalansa proračuna da
pokaže kompromis te od 5 navedenih projekata koji bi prijedlogom rebalansa proračuna
izostali u naselju Mala Subotica uvrsti barem investiciju Izrade projektne dokumentacije
za dogradnju i adaptaciju Dječjeg vrtića „Potočnica“ u vrijednosti 50.000 kuna, a korigira
stavku Izgradnje pješačko-biciklističke staze u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici. Načelnik
Vladimir Domjanić pojašnjava da je u protekle 2 godine u Dječji vrtić investirano cca
500.000 kuna. Obzirom da do kraja godine nema natječaja na kojem bi dobili novčana
sredstva za navedenu investiciju, smatra da bi bilo najvažnije dobro se pripremiti za
iduću godinu odnosno definirati što točno želimo od te ustanove. Vijećnik Miran Pintarić
pita da li se za ovaj prijedlog rebalansa proračuna sastao Odbor za proračun i financije.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da nije jer nije ni sudjelovao u izradi ovog
proračuna već će se sastati prilikom kreiranja novog proračuna. Predsjednica Općinskog
vijeća Danica Glad daje amandman vijećnika Vladimira Mihalica na glasovanje.
Amandman vijećnika Vladimira Mihalica nije prihvaćen s 10 glasova PROTIV, 1 glasom ZA
(V.Mihalic) i 1 SUZDRŽANIM (M.Pintarić).
Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za 2013.godinu
prihvaćen je s 8 glasova ZA, 2 PROTIV ( J.Horvat, V.Mihalic) i 2 SUZDRŽANA
(V.Halić, M.Pintarić).
Vijećnik Željko Jančec zbog drugih obveza napušta sjednicu.
Ad 3. Suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Potočnica“Mala Subotica
Ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“ Marija Molnar pojašnjava da je u ovom prijedlogu
Statuta, u odnosu na dosadašnji Statut, promijenjena određena terminologija sukladno
Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju od 15.srpnja ove
godine te nabraja promjene. Vijećnik Vladimir Mihalic predlaže, obzirom da o prijedlogu
ovog Statuta Odbor za statut i poslovnik nije dao svoje mišljenje, da se taj Odbor
sastane i dade svoje mišljenje te da se o ovoj točci glasuje na narednoj sjednici.
Vijećnica Jadranka Sermek također predlaže da se o ovoj točci glasuje na narednoj
sjednici kada bi materijali za ovu točku bili temeljito pripremljeni jer obrazloženje uz
prijedlog Statuta, priloženo u materijalima za sjednicu, nije potpuno. Predsjednica
Općinskog vijeća Danica Glad daje na glasovanje prijedlog da se o ovoj točci glasuje na
narednoj sjednici.
Vijećnici su s 4 glasova ZA (V.Halić, J.Horvat, V.Mihalic, M.Pintarić), 4 glasova
PROTIV (B.Bedić, D.Glad, D.Horvat, V.Šipuš) i 3 SUZDRŽANA (I.Marčec, I.MikacDodlek, J.Sermek) odlučili da će se o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg
vrtića „Potočnica“Mala Subotica glasovati na sljedećoj sjednici.

3
Ad 4. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada
Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za pedagošku godinu
2013./2014.
Ravnateljica Dječjeg vrtića“Potočnica“ Marija Molnar pojašnjava da je Godišnji plan i
izvedbeni program rada rađen prema naputcima Agencije za odgoj i obrazovanje
resornog Ministarstva te iznosi njihov sadržaj.
Godišnji plan i izvedbeni program rada Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica
za pedagošku godinu 2013./2014. prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1 PROTIV
(M.Pintarić).
Ad.5. Usvajanje Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Mala Subotica
Vijećnica Jadranka Sermek, koja je sudjelovala u izradi ovih Izmjena i dopuna Procjene
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, u ime predlagača pojašnjava da je do
potrebe za ovim Izmjenama i dopunama došlo u najvećoj mjeri zbog izdvajanja naselja
Štefanec iz sastava Općine. Izmjene su izvršene u dijelu teksta koji se odnosi na naselje
Štefanec, na podatke vezane na novi popis stanovništva 2011.godine, na sitne promjene
u opremi te izmijenjena je karta Općine s granicama bez naselja Štefanec.
Prijedlog Izmjena i dopuna Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija za Općinu Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.6. Usvajanje Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara za Općinu Mala
Subotica
Vijećnica Jadranka Sermek, koja je sudjelovala u izradi ovih Izmjena i dopuna Plana
zaštite od požara, u ime predlagača pojašnjava da je i ovdje do potrebe za Izmjenama i
dopunama došlo najviše radi izdvajanja naselja Štefanec iz sastava Općine. Tako, uz
izmjene teksta i karte granica Općine koje se odnose na naselje Štefanec, izmijenjeni su
podaci o zapovjednicima, nabavljenoj opremi, telefonu Šumarije i dr.. Vijećnik Ivan
Marčec traži da se ovaj prijedlog Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara dopuni s
podacima nabavljene opreme DVD Palovec, a to je 10 zaštitnih odjela i 1 motorna pila.
Prijedlog Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara za Općinu Mala Subotica, uz
navedenu dopunu vijećnika Ivana Marčeca, jednoglasno je prihvaćen.
Ad.7. Donošenje Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći Mariji Hlišć iz
Držimurca
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pojašnjava da se ovom točkom predlaže
donošenje odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći na temelju pristigle zamolbe za pomoć
za nastalu štetu uslijed požara koji se dogodio dana 6.srpnja ove godine.
Prijedlog Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći Mariji Hlišć iz Držimurca
jednoglasno je prihvaćen.

Vijećnica Ivana Mikac-Dodlek zbog drugih obveza napušta sjednicu.
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Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad prepušta riječ načelniku Vladimiru Domjaniću
kako bi podnio izvješće o aktivnostima i događanjima u Općini od prethodne sjednice.
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je završena sanacija prekopa na cesti u Ulici
A.Stepinca u Maloj Subotici i stanovnici te ulice konačno se mogu odmoriti od stalne
buke. Povlačenje završnog sloja asfalta na desnoj traci ceste u istoj ulici neće se sada
izvoditi već će se pričekati izvedba pješačko-biciklističke staze uz taj dio ceste kako se ne
bi ponovno prekopavalo jer će se vršiti određeno spajanje na slivnike.
U međuvremenu je raspisana javna nabava za izvedbu pješačko-biciklističke staze u Ulici
A.Stepinca u Maloj Subotici. Pristiglo je 5 ponuda, a najpovoljnija je bila ponuda tvrtke
Tegra d.o.o. iz Čakovca. Do početka radova dijeli nas žalbeni rok od 15 dana.
Investicije na groblju u Palovcu i kod Doma kulture Držimurec-Strelec idu svojim tijekom.
Uslijediti će investicija uređenja pristupnog puta i parkirališta kod groblja BenkovecJurčevec. VMO Mala Subotica prihvatilo je idejno rješenje za tu investiciju te će se
raspisati javni natječaj kako bi do Dana mrtvih sve bilo gotovo.
Prije dva tjedna u prostorijama Općine održan je sastanak s direktorom općih poslova
Privredne banke Zagreb na kojem je, s naše strane, bio nazočan i odvjetnik Ivan Ivković
te predstavnici DVD Mala Subotica, a povod je bio dugogodišnji spor Privredne banke
Zagreb (nekadašnje Međimurske banke Čakovec) i DVD Mala Subotica oko imovinskopravnih odnosa na nekretnini u kojoj se nalazi ispostava Privredne banke Zagreb u Maloj
Subotici. Postignuti je djelomični dogovor oko financiranja etažiranja nekretnine, a
dogovoren je sljedeći sastanak u Zagrebu kada bi se trebalo dogovoriti konačno rješenje.
U materijalima za sjednicu priložena su pisma namjere upućena Hrvatskim vodama u
Zagrebu, potpisana od strane naše Općine i tvrtke Međimurske vode d.o.o.Čakovec za
Aglomeraciju Držimurec i Aglomeraciju Podbrest. Tim pismima namjere želi se postići
uvrštenje navedenih aglomeracija u prioritetne projekte za sufinanciranje izrade
nedostatne dokumentacije putem EU fondova. Nadamo se da će se to i dogoditi.
U materijalima za sjednicu priloženi su, na prošloj sjednici traženi, podaci o troškovima
uređenja groblja i javnih površina za koncesionare i javne radove. Kada se usporede ti
troškovi vidi se da su oni puno manji od kada te površine uređuju javni radovi, a uređuje
se duplo više površina nego što su uređivali koncesionari. Troškovi nabavljene opreme
dijele se na 5 godina koliko je prosječni vijek njihova trajanja. Kada se sve rezimira,
može se zaključiti da je učinjen kvalitetan potez preuzimanjem uređenja javnih površina.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad iznosi da je ovih dana završen parcelacijski
elaborat za naselje Piškorovec koji se odnosi na kat.općinu Turčišće i kat.općinu
Gardinovec, izrađen od strane nadležnog geodeta iz Zagreba.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:



Vijećnik Dejan Horvat, u ime mještana Držimurca i Strelca, apelira da se oreže
granje na drveću uz pristupnu cestu ceste Palinovec-Palovec te da se kod samog
izlaza na tu cestu postavi odgovarajući prometni znak.
Vijećnik Vladimir Mihalic pohvaljuje asfaltiranje prekopa u Ulici A.Stepinca u Maloj
Subotici. Pita gdje je nastao problem u realizaciji sigurnosnog rješenja za raskrižje
Glavne ulice, Ulice A.Stepinca i Ulice Braće Radića u Maloj Subotici obzirom da je
prije 3,5 godine donesen idejni projekt tog rješenja. Obveza Općine bila je
nastojanje da se realizacija tog projekta uvrsti u planove ŽUC i planove Hrvatskih
cesta, a tamo ih nema. Očigledno je izostala inicijativa Općine. Načelnik Vladimir
Domjanić ističe da, koliko on ima informaciju, navedeni idejni projekt ne postoji.
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Bili su obavljeni neki razgovori o toj problematici, ali u Hrvatskim cestama su
mišljenja da se taj problem neće rješavati parcijalno već prilikom radova na
dionici Štefanec-Donji Pustakovec, na koju temu je za sljedeći tjedan dogovoren
sastanak s g.Markovićem na kojem bi trebala biti i ravnateljica ŽUC-a.
Vijećnik Miran Pintarić pohvaljuje popravak javne rasvjete i sanaciju ceste u
Palovcu iako smatra da se moglo i bolje. Pita zašto Općina ima 2 računovođe,
vrtićkog i općinskog, zašto nije samo jedan. Zatim pita može li se opet objaviti
popis općinskih dužnika na općinskim web stranicama obzirom da je objavljen
popis državnih dužnika te hoće li naša Općina imati kakve sankcije u aktualnom
slučaju možebitnog sukoba interesa zbog obnašanja dužnosti člana Nadzornog
odbora Međimurje plina i dužnosti načelnika općina. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da 2 računovođe u Općini postoje od prije. Ako vijećnik Miran Pintarić
želi da se o toj problematici raspravi može dati prijedlog točke dnevnog reda za
narednu sjednicu kako bi se vijećnici izjasnili. Što se tiče objave liste općinskih
dužnika, prema dosadašnjim informacijama, to se ne smije učiniti. Prilikom naše
prve objave prije nekoliko godina bili smo upozoreni da se takvom objavom krši
Zakon o zaštiti osobnih podataka, a objavi popisa poreznih dužnika prethodilo je
donošenje posebnih zakonskih odredbi, koje se odnose baš na porezne dužnike
temeljem kojih je bila omogućena ta objava. Na pitanje o sankcijama Općine radi
eventualnog sukoba interesa, načelnik Vladimir Domjanić odgovara da Općina
neće imati nikakve sanacije. Tu se radi o dvojnom tumačenju Zakona, proces je
još u tijeku. Ističe da načelnici, za obnašanje dužnosti člana Nadzornog odbora
Međimurje plina, nisu primali nikakvu naknadu već samo putne troškove.
Vijećnik Valentin Šipuš pita hoće li Općina isplatiti naknade za rad vijećnika iz reda
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika jer on, kao i ostali nezavisni vijećnici,
mora izraditi, uz određena izvješća i program rada, i financijski plan u kojem
treba prikazati i tu stavka. Prijašnjih godina nezavisni vijećnici su se odrekli te
naknade, ali iz Državnog ureda za reviziju pojasnili su da se tako ne može već
Općina mora tu naknadu uplatiti na posebni račun vijećnika, a on može to, po
želji, dalje proslijediti. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će biti isplaćene te
naknade. Do sada je ta naknada iznosila 500 kuna, vjerojatno će tako i ostati.
Vijećnik Josip Horvat, potaknut razgovorom s jednim vijećnikom koji je opravdao
postojanje određene investicije u svojem naselju s izrađenim projektom za istu,
pita što je s projektima za naselje Mala Subotica. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da projekti za naselje Mala Subotica nisu izostali. Kandidiran je projekt
uređenja središta naselja, izvedena je kanalizacija u Ulici A.Stepinca, imamo idejni
projekt uređenja prostora između župne crkve i Doma DVD Mala Subotica, a
projekt izvedbe pješačko-biciklističke staze u Ulici A.Stepinca i projekt uređenja
parkirališta i pristupne ceste na groblju Benkovec-Jurčevec su pred realizacijom.
Vijećnik Josip Horvat još apelira da se uredi „benkoska vulička“ koja vodi do
groblja te da se iscrta horizontalna signalizacija na asfaltu na mjestu izlaza iz Ulice
Benkovec na Glavnu ulicu u Maloj Subotici. Načelnik Vladimir Domjanić ističe da
se slaže s prijedlogom uređenja „benkoske vuličke“ ali smatra da bi to bilo
moguće rješavati tek iduće godine jer predstoji još donošenje određenih odluka o
eventualnom proširenju „vuličke“ u dijelu gdje graniči s parcelom obitelji Lajtman.
Vijećnica Jadranka Sermek pohvaljuje uređenje zelenih površina u Svetom Križu
te dodaje da će mještani Svetog Križa radi toga lakše „preživjeti“ovu zimu bez
grijanja u društvenim prostorijama. Potiče pitanje izjašnjavanja vijećnika o
dostavi materijala za sjednicu putem e-maila, o čemu su prikupljene Izjave
gotovo svih vijećnika. Nakon kraće rasprave zaključeno je da vijećnica Jadranka
Sermek i vijećnik Miran Pintarić žele primati materijale za sjednicu putem e-maila,
a ostali nazočni vijećnici u pisanom obliku.
Vijećnik Ivan Marčec pita da li tvrtka HAIX OBUĆA d.o.o. uživa nekakve povlastice
od Općine te ima li, ili je imala, možda, obvezu prioritetnog zapošljavanja osoba iz
naše općine. Ističe da je na ovo pitanje potaknut zbog glasina da si ta tvrtka
organizirano autobusom dovozi jeftiniju radnu snagu iz Mađarske, a kod nje je
zaposlen neznatan broj osoba iz naše općine. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da je tvrtka HAIX OBUĆA d.o.o. prilikom izgradnje bila oslobođena
plaćanja komunalnog doprinosa sukladno Odluci Općinskog vijeća i to je jedina
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povlastica koju je imala od Općine. Sada Općini plaća komunalnu naknadu. Nije
imala, niti sada ima, bilo kakvu obvezu, osim moralne, prema žiteljima naše
općine kod zapošljavanja radnika. Što se tiče pitanja da se dovozi radna snaga iz
Mađarske, mogu reći da takva saznanja nemam i mislim da to nije točno, no to se
može i provjeriti.


Vijećnica Vesna Halić pita jesu li istinite glasine da se u našoj Zoni poduzetništva
gradi još jedna sunčana elektrana. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da nisu
istinite.

Obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara
aktualni sat.

Sjednica je završena u 19,45 sati.

Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Danica Glad

