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Mala Subotica,11.9.2013.
ZAPISNIK
s 3. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA
održane dana 11.rujna 2013. godine u 18,30 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, Mladen Križaić, Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek,
Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Ivan Marčec, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Dragutin Branilović, zamjenik načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Denis Hajdarović, predsjednik Savjeta mladih
Rahela Agejev, Valentino Škvorc, djelatnici u Općini na stručnom osposobljavanju bez
zasnivanja radnog odnosa
Marija Molnar, ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i prepušta riječ
načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o događanjima u Općini od
prethodne sjednice.
Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i iznosi da su se radovi na
započetim investicijama kontinuirano odvijali tijekom ljeta. Ovim putem se ispričava
stanovnicima Ulice A.Stepinca u Maloj Subotici na danonoćnoj buci koju trpe od strane
kamiona i automobila koji uz veliku brzinu kretanja prelaze preko prekopa ceste i tako
izazivaju podrhtavanje tla i strahovitu buku. Ta cesta trebala je biti sanirana još
početkom ljeta ali izvođač radova na izvedbi kanalizacije, tvrtka Velkom d.o.o. iz Kalnika,
teško rješava pitanje financiranja podizvođača koji treba povući asfalt, tvrtku Pavlicasfalt-beton d.o.o. iz Goričana. Za sada je povučen samo grubi dio asfalta za koji je bio
osiguran novac, a obzirom da za povlačenje finog sloja asfalta izvođač nema novaca,
tvrtka Pavlic-asfalt-beton d.o.o. do daljnjega obustavlja radove. Izvođač se opravdava da
je do nemogućnosti iznalaženja novaca došlo iz razloga što je dobio posao na puno
lokacija u Hrvatskoj jer je u postupku javne nabave bio najpovoljniji, a za sva ta
gradilišta nema dosta radnika te kod svih dosta kasni s rokovima što pak uzrokuje
kašnjenje u ispostavljanju Situacija odnosno naplate izvršenih radova. Svakodnevno ga
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zovemo i vršimo pritisak kako bi se radovi ipak završili jer je također potrebno na
nekoliko mjesta izvršiti sanaciju zbog ulegnuća terena ali podizvođač bez garancije
plaćanja ne želi nastaviti s radom.
Radovi na izvedbi nadstrešnice na groblju Palovec malo kasne ali planiraju biti završeni
sredinom listopada.
Radovi na adaptaciji zajedničkih prostorija VMO Držimurec-Strelec i tamošnjih udruga
idu svojim tijekom i planiraju biti izvedeni u roku.
U međuvremenu izvedena je i investicija proširenja retencije u Zoni poduzetništva.
Zemlja i šljunak koji su tom prilikom iskopani iskorišteni su za sanaciju neravnina po
naseljima te djelomičnu sanaciju poljskih puteva. Za ovu investiciju biti će potrebno
podmiriti samo troškove rada grejdera.
Krajem prošlog mjeseca, a nakon više od 10 godina, izvršeni su soboslikarski radovi u
Dječjem vrtiću „Potočnica“, u svim prostorijama osim u holu gdje je to izvršeno nakon
rekonstrukcije stropa.
Dana 28.kolovoza, kao posljedica proloma oblaka, bile su poplavljene prostorije VMO
Mala Subotica, matičnog ureda, komunalnog redara i arhive. Usred velikog naleta, voda
je prodrla kroz septičku jamu u navedene prostorije koje su smještene nisko u tlu.
Reagiralo se odmah kako ne bi došlo do veće štete. Veliki je propust napravljen prilikom
uređenja pomoćnog igrališta NK „Spartak“ kada su zatrpane kanalizacijske cijevi koje su
odvodile oborinske vode s područja većeg dijela Ulice Benkovec. U dogledno vrijeme biti
će potrebno nešto poduzeti po tom pitanju jer će se ista situacija ponavljati. Također je
tom prilikom došlo do problema i u naselju Sveti Križ gdje su problem bili kanali po
naselju. ŽUC je jednim dijelom sanirao kanale, a uslijediti će čišćenje tzv. mostova ispred
dvorišnih ulaza.
Izvedba kanalizacije u Držimurcu još je uvijek neizvjesna, čeka se rebalans državnog
proračuna.
Izrada projektne dokumentacije za projekt “Stvaranje preduvjeta za razvoj posebnih
oblika turizma (lovački) u Međimurskoj županiji“ je u tijeku.
Očekuje se odgovor o odobrenju sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za
Društveno-športski centar u Piškorovcu te rezultat natječaja Fonda za zaštitu okoliša za
modernizaciju javne rasvjete.
Raspisana je javna nabava za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ulici A.Stepinca u
Maloj Subotici.
Radnici na javnim radovima i dalje su obavljali poslove uređenja zelenih površina, oličili
su ogradu igrališta NK Spartak Mala Subotica, obavljali sitnije popravke u Dječjem vrtiću
i sl..
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:




Vijećnica Ivana Mikac-Dodlek iznosi da se nada dobroj suradnji s ostalim
vijećnicima za dobrobit naše općine. Pohvaljuje projekt zapošljavanja
javnih radova u Općini jer se time iskazuje socijalna osjetljivost što pak
daje pozitivnu sliku Općine.
Vijećnik Valentin Šipuš ukazuje na problem klimavih poklopaca šahtova u
Dravskoj ulici u Maloj Subotici koji predstavljaju opasnost za vozila. Pita
što je s poslovnim prostorima u Domu kulture Mala Subotica. Načelnik
Vladimir Domjanić ističe da se do sada na 2.načina pokušao riješiti problem
poklopaca šahta. Najprije su se poklopci zavarili ali su nakon nekog
vremena varovi popucali pa su se stavile gume, ali i one su se nakon
nekog perioda istrošile tako da smo opet na početku. Poklopci su jako loše
kvalitete, a u ŽUC-u vele da to ne mogu sanirati. Na tragu smo novog
rješenja. Navodno postoji nekakav gel koji bi riješio taj problem na 2-3
godine. Pokušati ćemo pribaviti podatke o tvrtci koja prodaje taj gel i
stupiti u kontakt pa će možda to biti bolje rješenje. Što se tiče poslovnih
prostora u Domu kulture Mala Subotica, znamo da se na raspisani natječaj
za zakup nije nitko javio, a ni mimo natječaja nitko se nije interesirao za
zakup tako da se novi natječaj nije ni raspisivao. Ako vijećnici smatraju da
bi se ponovno išlo u raspisivanje natječaja, to će se i učiniti.
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Vijećnik Miran Pintarić ukazuje na problem prebrze vožnje Glavnom ulicom
u Palovcu, te predlaže da se nasuprot Male ulice u Palovcu postavi ogledalo
kako bi se olakšao izlaz vozila iz te ulice na Glavnu ulicu. Apelira na
zamjenu pregorjelih žarulja u rasvjetnim tijelima javne rasvjete u Palovcu
te navodi da su neka rasvjetna tijela zakrivena drvećem i nemaju nikakvu
svrhu. Predlaže da se materijali za sjednicu dostavljaju više od 5 dana prije
sjednice, da se vijećnicima kupe tableti radi uštede na kopiranju i papirima
te da se sjednice snimaju diktafonom. Daje primjedbu na to što mu nije
bilo omogućen primitak materijala za 7.točku na e-mail već je kasnije
odlučeno da može samo na CD-u, zbog tehničkih razloga, što smatra da
nije opravdani razlog. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da na jurnjavu
Glavnom ulicom u Palovcu previše ne možemo utjecati, postoji propisano
ograničenje brzine i policija je često prisutna na našim cestama, između
ostaloga i radi jurnjava vozila kroz pojedine dijelove naselja. Bilo bi dobro
da građani dojave policiji broj registarske oznake vozila koja jure pa možda
policija na temelju tih podataka može djelovati. Kao svake godine, na
proljeće, jesen i u predbožićno vrijeme naručujemo cjelokupni pregled
javne rasvjete tako će se i ovih dana krenuti s tim. Preveliki su troškovi za
izlazak na teren za pojedinačne kvarove javne rasvjete.
Vijećnica Jadranka Sermek apelira na predsjednike VMO-a da, oni koji još
nisu, što prije predaju popise članova za postrojbe civilne zaštite kako bi se
ista mogla što prije formirati te kako bi se što kvalitetnije odradio posao u
određenoj potrebi.
Vijećnik Željko Jančec ukazuje na problem prebrze vožnje naseljima
Strelec i Držimurec. Predlaže da se, zbog uštede, računovodstveni poslovi
za Dječji vrtić Potočnica odrađuju od strane osobe zadužene za iste poslove
u uredu Općine. Komunalnom redaru Mladenu Braniši ukazuje na krivo
postavljeni znak pješačko-biciklističke staze u Ulici A.Stepinca u Maloj
Subotici.
Vijećnik Josip Horvat pita je li kontrolirana zbijenost tla prije povlačenja
asfalta u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da jest kontrolirana, o čemu postoji dokument te dodaje da je od
izvođača ishođena garancija kojom se izvođač obvezuje da će u periodu od
jedne godine od izvođenja radova sanirati bilo kakva ulegnuća ili sl..
Vijećnica Biljana Bedić pita u kojoj je fazi rješavanje mogućnosti gradnje u
naselju Piškorovec. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad odgovara
da je parcelacijski elaborat za naselje Piškorovec prije više od 3 godine
počela izrađivati, kao najpovoljnija u procesu javne nabave, jedna tvrtka iz
Zagreba koja je u međuvremenu zapela u nekakve probleme i do danas još
nije završila posao. Taj elaborat uvjet je za legalizaciju naselja Piškorovec
što pak je uvjet za daljnju legalnu gradnju. Načelnik Vladimir Domjanić
dodaje da ima sutra u 9 sati zakazan sastanak kod Župana te će potaknuti
i to pitanje jer svakodnevno u ured Općine dolaze mještani naselja
Piškorovec s upitima o legalnoj gradnji, o priključcima el.struje i sl.. Znamo
da im nije lako zbog te neizvjesnosti ali daljnja gradnja se ne dozvoljava.
Županu će predložiti da angažira neku drugu tvrtku da završi posao izrade
parcelacijskog elaborata.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno
12 vijećnika te da postoji kvorum. Iznosi da je vijećnik Ivan Marčec ispričao svoj
nedolazak na sjednicu te otvara 3.sjednicu Općinskog vijeća. Predlaže dopunu
predloženog dnevnog reda dostavljenog u materijalima s točkom „Svečana prisega člana
Općinskog vijeća Općine Mala Subotica“ koja postaje točka br.2, a brojevi svih narednih
točaka predloženog dnevnog reda pomiču se za 1. Takav, dopunjeni, DNEVNI RED daje
na prihvaćanje:
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Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Svečana prisega člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Usvajanje godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica, za
pedagošku godinu 2012/2013. - (CD)
4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mala Subotica za
2013.godinu
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za 2013.godinu
6. Usvajanje II. - Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica
- ciljana izmjena
1.
2.
3.

7. Usvajanje procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te
okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za Općinu
Mala Subotica - (CD)
8. Donošenje Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s
opasnostima od požara
9. Imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za zbrinjavanju otpadnih
fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Mala Subotica
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 2.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 2.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno
prihvaćen.
Ad.2. Svečana prisega člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Pismenu i usmenu svečanu prisegu daje član Općinskog vijeća Vladimir Mihalic s
kandidacijske liste koalicije stranaka SDP-HNS-HSU-HSLS-MDS. Pismena prisega sastavni
je dio ovog zapisnika.
Ad 3. Usvajanje godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala
Subotica za pedagošku godinu 2012./2013.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad ističe da su vijećnici cjelovito Izvješće dobili
na CD-u s materijalima za sjednicu te su ga mogli temeljito proučiti. Poziva ravnateljicu
Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mariju Molnar da se obrati vijećnicima. Ravnateljica Marija
Molnar ističe da je ovo Izvješće rađeno na temelju Godišnjeg plana i programa za prošlu
pedagošku godinu te sadrži sve što resorno Ministarstvo nalaže. Poštovana je procedura,
Godišnje izvješće bilo je razmotreno na Odgajateljskom vijeću te je prihvaćeno od strane
Upravnog vijeća. Poslano je nadležnim institucijama kojima, prema Izmjenama i
dopunama Zakona o predškolskom odgoju, treba stići do 15.rujna. Ravnateljica Marija
Molnar s ponosom ističe da ovo Izvješće sadrži odrađene aktivnosti koje nisu ni bile
planirane Godišnjim planom i programom jer se nisu mogle predvidjeti te iznosi da se
radilo puno, s puno truda i ljubavi svih odgojitelja. Dodaje da je od ove pedagoške
godine imenovano novo Upravno vijeće u sastavu: 3 člana od strane osnivača-Valentin
Šipuš, Vesna Krčmar, Branka Branilović-Brnadić, od strane djelatnika Dječjeg vrtićaMiljenka Grašić, od strane roditelja djece polaznika Dječjeg vrtića- Željka ŠtamparZamuda, a za predsjednicu Upravnog vijeća izabrana je Branka Branilović-Brnadić.
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da je cilj da ova ustanova radi kvalitetno jer u njoj
raste naša budućnost. Općina je posljednjih godinu dana stvorila bolje tehničke uvjete
boravka djece u Dječjem vrtiću. Vidi se da se odgojiteljice trude ali znamo da se uvijek
nešto može i bolje. Vijećnik Vladimir Mihalic, kao dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića, ističe da je Dječji vrtić materijalno i stručno konsolidiran, da je ustrojeno
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sve što treba biti, no uvijek se može i treba ići korak dalje ka poboljšanju uvjeta boravka
pa se nada da će vijećnici to podržati. Novim članovima Upravnog vijeća upućuje želje za
uspješan rad.
Godišnje Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Potočnica“Mala Subotica za pedagošku
godinu 2012./2013. jednoglasno je prihvaćeno.
Ad 4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Mala
Subotica za 2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je izvršenje proračuna za prvih 6 mjeseci na nivou
izvršenja prošlogodišnjeg polugodišnjeg proračuna odnosno da se proračun puni prema
očekivanju. Stavke proračuna koje se odnose na državnu i županijsku razinu planirane su
na realnim temeljima odnosno razgovorima s resornim ministarstvima koje je dalo zeleno
svjetlo za određene projekte. Novce za većinu tih projekata, od kojih su neki u tijeku,
očekujemo u narednom periodu u proračun osim za investiciju sufinanciranja projektne
dokumentacije za Društveno-športski centar u Piškorovcu koja bi se, nakon pozitivne
ocjene, tek završila do pred kraj godine dok za investiciju uređenja središta naselja Mala
Subotica još uvijek nemamo potvrdu, čeka se rebalans državnog proračuna. Stavka
prihoda od prodaje građevinskog zemljišta je podbacila ali na to ne možemo utjecati, a
morali smo je planirati. Možda bi trebalo u dogledno vrijeme razmišljati o korekciji cijene
zemljišta u Zoni poduzetništva jer ima općina i gradova koje imaju cijenu od 1 kune/m3.
Vijećnik Mladen Križaić ne slaže se s Načelnikom da se proračun dobro puni jer je do
kraja godine još 4 mjeseca, a izvršenje proračuna s 30.kolovozom je 25% odnosno ako
se izuzmu stavke koje se odnose na naselje Štefanec izvršenje proračuna je 36%.
Vijećnik Miran Pintarić pita da li su u stavci prihoda od prodaje stanova navedena
sredstva samo ona koja propadaju našoj općini ili zajednička koja treba podijeliti s
Općinom Orehovica te traži pojašnjenje na što se odnose rashodi za ugovore o djelu.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se sredstva od prodaje stanova ne dijele jer
smo dobili spor s Općinom Orehovica na Trgovačkom sudu u Bjelovaru, a Općina
Orehovica je najavila žalbu Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu. Računovođa Ljiljana
Cerovečki odgovara da se rashodi za ugovore o djelu odnose na rashode za domare,
čistačicu i neke povremene poslove. Vijećnik Valentin Šipuš ima primjedbu na navođenje
riječi „poglavarstvo općine“ koje ne postoji, u polugodišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna.
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mala Subotica
za 2013.godinu prihvaćen je s 8 glasova ZA, 1 PROTIV (J.Horvat) i 3
SUZDRŽANA (V.Halić, M.Križaić, M.Pintarić).
Ad.5. Prijedlog I.Izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za
2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je do potrebe rebalansa proračuna došlo zbog
izdvajanja naselja Štefanec iz sastava Općine te zbog određenih investicija koje se neće
ostvariti. Stavke proračuna koje se direktno ili indirektno odnose na naselje Štefanec
rebalansom se korigiraju prema udjelu stanovništva ili se smanjuju na iznos 0,00 kuna.
Tu su stavke planiranih investicija na području naselja Štefanec te stavke komunalne
naknade, poreza na potrošnju, poreza na tvrtku, električne energije i dr..Stavka prihoda
od poreza na potrošnju trebala bi se povećati kao rezultat fiskalizacije, no taj posao
obavlja Porezna uprava i nemamo nikakav utjecaj na to pa razmišljamo da uputimo upit
Poreznoj upravi s prijedlogom da sami odrađujemo poslove naplate tog poreza kako bi se
što više naplatilo. Rebalansom je znatno povećana stavka rashoda za čišćenje snijega jer
nas je prošla zima jako iznenadila. Povećani su i troškovi lokalnih izbora zbog
neplaniranog 2.kruga izbora. Stavka rashoda za izgradnju parkirališta uz groblje
Benkovec-Jurčevec podijeljena je na 2 stavke tako da uz navedenu stavku imamo i
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stavku uređenja pristupne ceste do groblja Benkovec-Jurčevec jer pregovori s vlasnicima
zemljišta koje se planira otkupiti idu teško, a projekt će idući tjedan biti gotov kako bi
proveli javnu nabavu i izveli investiciju do blagdana Svih svetih. Vijećnik Vladimir Mihalic
ističe da neće podržati ovaj rebalans proračuna jer je naselje Mala Subotica znatno
zakinuto investicijama u odnosu na druga naselja. Izostati će investicije: uređenje
središta naselja, izrada projektne dokumentacije za dogradnju Dječjeg vrtića»Potočnica»,
uređenje prostora između Župne crkve i Doma DVD Mala Subotica, izgradnja
nadstrešnice na groblju Mala Subotica-Štefanec te izgradnja javne rasvjete u Ulici
Z.Šegovića. Smatra da stanovnici naselja Mala Subotica sudjeluju u prihodovnoj strani
proračuna u znatno većoj mjeri nego u rashodovnoj strani. Načelnik Vladimir Domjanić
ne slaže se s navedenim i nabraja investicije koje su izvedene ili su u tijeku ili će biti
izvedene ove godine u naselju Mala Subotica: izvedba kanalizacije u Ulici A.Stepinca,
uređenje parkirališta kod groblja Benkovec-Jurčevec, izvedba pješačko-biciklističke staze
u dužini od 500 metara u Ulici A.Stepinca. Za investiciju izgradnje nadstrešnice na
groblju Mala Subotica-Štefanec nije bilo sve spremno, a u međuvremenu je došlo do
izdvajanja naselja Štefanec pa je potrebno s gradonačelnikom Grada Čakovca dogovoriti
način sufinanciranja te investicije. Vijećnik Mladen Križaić smatra da u proračun neće stići
novci za uređenje središta naselja Mala Subotica i da se rebalans neće ostvariti na što
načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da u slučaju da ti novci ipak budu odobreni trebati
će Ministarstvu dostaviti stavku proračuna da su ta sredstva planirana. Vijećnik Miran
Pintarić predlaže da se ubuduće kad će se slati ispravci materijala za sjednicu, navede
gdje je došlo do ispravaka te traži da se za sljedeću sjednicu pripreme podaci o
troškovima za javne radove koji uređuju zelene površine u odnosu na troškove
koncesionara za iste poslove. Smatra da izgovor za nerealizaciju određenih investicija
„nema novaca“ nije opravdanje za nešto što se nije niti pokušalo, gdje misli na
namicanje novaca za investicije iz fondova EU. Vijećnik Josip Horvat apelira da se što
prije stavi znak križa na mrtvačnicu groblja Mala Subotica-Štefanec.
Prijedlog I.Izmjena i dopuna proračuna Općine Mala Subotica za 2013.godinu
nije prihvaćen sa 7 glasova ZA i 5 PROTIV (V.Halić, J.Horvat, M.Križaić,
V.Mihalic, M.Pintarić).

Ad.6. Usvajanje II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala
Subotica-ciljana izmjena
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da se ovdje radi o izmjenama i dopunama radi
promjene lokacije pročišćivaća u naselju Držimurec sa stare lokacije, tik do vrtova
domaćinstava, na novu lokaciju, bliže lokaciji šljunčare tvrtke Pavlic-asfalt-beton.
Obzirom da se radi o ciljanoj izmjeni, ne održava se prethodna rasprava već je održana
javna rasprava od dana 4.-19-lipnja 2013.godine dok je javno izlaganje održano dana
11.lipnja 2013.godine. Odluka o utvrđivanju konačnog prijedloga II.Izmjena i dopuna
PPUO Mala Subotica-ciljana izmjena donesena je dana 28.kolovoza 2013.godine dok je
suglasnost Župana na isto data dana 2.rujna 2013.godine. Sukladno Zakonu, sve
susjedne općine bile su obaviještene o održavanju javne rasprave.
Prijedlog Odluke o usvajanju II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Općine Mala Subotica-ciljana izmjena jednoglasno je prihvaćen.

Ad.7. Usvajanje procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara te okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih
nesreća za Općinu Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je ovu procjenu izradila tvrtka Defensor iz
Varaždina, a njezino usvajanje nalaže se Zakonom o zaštiti i spašavanju. Vijećnicima je
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procjena dostavljena na CD-u, a imali su mogućnost doći je proučiti u ured Općine.
Vijećnik Valentin Šipuš traži pojašnjenje čl.82 procjene u kojem se navodi rečenica:“Na
području Općine Mala Subotica nema mostova, vijadukta i tunela.“. Pročelnik Franjo
Janković odgovara da će pripremiti traženo pojašnjenje za sljedeću sjednicu. Vijećnik
Valentin Šipuš ukazuje na loše stanje nasipa potoka Trnava na području naše općini, a
svjedoci smo čestih naleta visokog vodostaja. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je
s g.Mustačem iz Hrvatskih voda dogovoreno da će sanacija nasipa biti obavljena ove
jeseni.
Prijedlog Odluke o usvajanju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara te okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i
velikih nesreća za Općinu Mala Subotica prihvaćen je s 11 glasova ZA i 1
SUZDRŽANIM ( M.Pintarić).
Ad.8. Donošenje Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s
opasnostima od požara
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da na temelju Zakona o zaštiti od požara te
sukladno Zapisniku inspektora zaštite od požara g.Ivana Novaka, potrebno je izraditi
neke dokumente, a prvi korak je donošenje ove odluke kojom se određuje donošenje i
sadržaj Plana i programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim
postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara i način na koji, u konkretnoj
situaciji, upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara. Člankom 4. ove
odluke određeno je da će Općinsko vijeće Plan upoznavanja stanovništva sa zaštitom od
požara donijeti u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke dok se u članku 6.
ove odluke spominje osoba zadužena za uzbunjivanje koju će biti potrebno imenovati.
Prijedlog Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s
opasnostima od požara jednoglasno je prihvaćen.
Ad.9.

Imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za zbrinjavanje
otpadnih fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području
Općine Mala Subotica

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje prijedlog članova stručnog povjerenstva
za dodjelu koncesije za zbrinjavanje otpadnih fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih
jama:
1. Valentin Šipuš
2. Franjo Janković, pročelnik JUO
3. Josip Horvat
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Sjednica je završena u 20,50 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Danica Glad

