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ZAPISNIK
s 9. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 18.ožujka 2014.
godine u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Miran Pintarić, Biljana Bedić, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat, Željko Jančec,
Mladen Križaić, Vladimir Mihalic, Jadranka Sermek, Valentin Šipuš
IZOČNI VIJEĆNICI:
Ivan Marčec, Ivana Mikac-Dodlek, 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“
Josip Šimunko, predstavnik javnih medija
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i daje riječ načelniku
Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o događanjima u Općini od prošle sjednice. Načelnik
Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i navodi: Danas je izvršena primopredaja
radova po završetku izgradnje pješačko-biciklističke staze u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici.
Radovi su dosta kvalitetno izvedeni. Ostaje uređenje zelene površine. Trebalo bi osmisliti sadnju
jednoobraznog drveća, u što će se uključiti i mjesni odbor. Nažalost, postoje repovi vezani na
dizanje i spuštanje šahtova. Izvođač kanalizacije ima obvezu izvršiti te radove. U više navrata smo
ga podsjećali i upozoravali. Ukoliko u dogledno vrijeme to ne učini bit ćemo prisiljeni radove
povjeriti drugom izvođaču, a platiti od garancije prvog izvođača.
U Maloj Subotici, na relaciji od škole do pila u Jurčevcu, izvodi se uređenje kanala oborinske vode.
Te radove za Hrvatske ceste izvodi tvrtka Poduzeće za ceste Varaždin d.d. Na toj lokaciji već dosta
dugo postoji problem s oborinskim vodama i u više navrata bila je poplavljena cesta zbog
neprotočnosti kanala.
Jučer je u našoj općini bio ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak. Posjetio je tvrtku Haix obuća d.o.o.
u našoj Zoni gdje su mu prezentirani poslovi koji se tamo rade. Bio je ugodno iznenađen s
proizvodnim procesom. Čelnici tvrtke iznijeli su mu planove o proširenju proizvodnog pogona na 6
000 m2, s čime bi se krenulo sredinom mjeseca svibnja, a završetak se planira do kraja godine,
kada bi zaposlili 200-tinjak novih radnika. Za svaku je pohvalu otvaranje novih radnih mjesta u
ovom teškom vremenu i nadamo se da će tu posao naći i jedan dio naših građana. Upoznao sam
ministra s Općinom u par rečenica. Dotakli smo se i Zone te je ministar obećao određenu pomoć
ako bude moguće, a i preporučio sam našu Zonu za investitore.
Prošli četvrtak u posjet našoj općini bili su predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina vezano na kandidirani projekt za izradu projektne dokumentacije za Društveni centar
Piškorovec. Pohvalili su tu inicijativu, a u svrhu povećanja suradnje dogovoreno je uključivanje
nekoliko mladih osoba iz naselja Piškorovec.
Ove godine također planiramo zapošljavanje radnika na javne radove. Zahtjevi su poslani ali
nažalost još nije stigla pozitivna ocjena. Uskoro će trebati početi s košnjom javnih površina pa se
nadamo da će uskoro biti odobreni.
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U međuvremenu, nakon inspekcijskog nadzora u Dječjem vrtiću prilikom kojeg su utvrđeni
određeni propusti u postupku javnog natječaja, ponovno je raspisan javni natječaj za zapošljavanje
odgajatelja. Potvrdilo se da nije bilo nelegalnog zapošljavanja, zaposlena je ista osoba kao i po
prethodnom natječaju.
Obzirom da se o mojem eventualnom sukobu interesa pisalo u novinama, prenosim odgovor
Povjerenstva za sukob interesa kojeg sam dobio na predavanju održanom na tu temu prije dva
tjedna u Čakovcu, jer Rješenje ću dobiti tek kroz 2 mjeseca. Oni su javno iznijeli moj slučaj i
pojasnili da su mediji prenijeli krivu informaciju. Ja nisam bio u sukobu interesa kao vlasnik dviju
tvrtki u mirovanju. Bio bi ako bi te tvrtke poslovale s Općinom. Učinio sam propust jer nisam prenio
upravljanje tih tvrtki na drugu osobu.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:






Vijećnik Miran Pintarić najprije daje komentare i pitanja vezana na materijale za
sjednicu. Ističe da je na prošloj sjednici pitao mogu li se dobiti na uvid ponude za izradu
nove općinske web stranice. Pita zašto ih nema u materijalima. Zamjenik načelnika
Dragutin Branilović odgovara da mu je na prošloj sjednici odgovoreno da se mogu dobiti
ponude na uvid, mislio je na način da se dođe u Općinu i pogleda. Vijećnik Miran
Pintarić, na dostavljeno izvješće o radu predsjednice Općinskog vijeća daje primjedbu da
su tu samo pobrojani poslovi, a nije navedeno što je predsjednica konkretno učinila. Na
dostavljeno izvješće o uplatama za korištenje Društvenog doma Palovec u 2013.godini daje
primjedbu da nisu navedeni podaci o tome tko je izvršio uplatu, za što, je li uplaćeno preko
računa ili gotovinom. Zanima ga moraju li udruge plaćati korištenje Doma. Predsjednica
Općinskog vijeća Danica Glad odgovara da je izvješće o njezinim poslovima koje radi za
Općinu podneseno kao takvo jer je bilo postavljeno pitanje
što radi predsjednica
Općinskog vijeća. Što se tiče uplata za korištenje Društvenog doma Palovec, odgovara da
su navedene uplate za proslave izvršene u gotovini, a da udruge ne plaćaju korištenje
Doma. Vijećnik Miran Pintarić pita načelnika Vladimira Domjanića je li Općina sklopila s
određenom ustanovom ugovor o zbrinjavanju pasa lutalica te koristi li se općinski poslovni
auto i u privatne svrhe jer je viđen u Belici, Pribislavcu i drugdje. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da Općina nije sklopila navedeni ugovor ali zbrinjava pse lutalice.
Zakon ne nalaže obvezu sklapanja tog ugovora. Građani nas obavještavaju o viđenim i
zatečenim psima lutalicama ali ne reagiramo uvijek odmah na prvi poziv iz razloga jer
trošak svakog dolaska odgovarajuće tvrtke iznosi 825 kuna. U težim slučajevima odmah se
reagira. Obično se radi o nečipiranim psima, do sada smo imali samo jedan slučaj odvoza
čipiranog psa. Što se tiče općinskog auta, imamo dogovor o korištenju s Općinom
Pribislavec za što oni podmiruju troškove goriva. Sa sigurnošću tvrdim da se auto
racionalno koristi u službene svrhe.
Vijećnik Valentin Šipuš pita ima li kakve naznake za uklanjanjem hrpe kukuruzovine
deponirane u Zoni jer će sad nakon zatopljenja doći do truljenja istog te će se širiti
neugodan miris. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je vlasnik te hrpe obećao da
će to otkloniti do kraja ožujka. Ako se to ne dogodi, urgirat ćemo i po potrebi poduzeti jače
mjere.
Vijećnik Mladen Križaić pita je li još aktualna građevinska dozvola za rekonstrukciju
državne ceste Štefanec-Goričan i jesu li kanali koji se kopaju u Jurčevcu kao takvi
predviđeni tom dozvolom. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da ti radovi nisu vezani
na spomenutu rekonstrukciju. Općina je na jesen urgirala prema Hrvatskim cestama kako
bi se na vrijeme reagiralo i spriječilo poplavljanje ceste. Ovo što se sad kopa samo je
preventiva i privremeno rješenje.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je
nazočno 11 vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnici Ivan Marčec i Ivana
Mikac-Dodlek ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Otvara 9.sjednicu Općinskog vijeća te
daje sljedeći DNEVNI RED na prihvaćanje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2013
Prijedlog Odluke o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan 31.12.2013
Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2013
Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda iz 2013
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju završnog računa Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica
za 2013.godinu

3
7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica za 2013.godini
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih udruga za
2013.godinu
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama za kulturu u 2013.godini
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima prema socijalnom
programu Općine Mala Subotica za 2013.godinu
11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Mala Subotica u 2014.godini
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u 2014.godini
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2013.godinu
14. Prijedlog Zaključka o potvrđivanju planova rada DVD-a za 2014.godinu
15. Prijedlog Odluke o poništenju obavijesti o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s
područja Općine
Mala Subotica
16. Prijedlog Odluke o produženju roka koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja,
odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja Općine Mala
Subotica
17. Imenovanje povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Mala Subotica
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Vijećnik Miran Pintarić ukazuje da bi na 2.stranici Zapisnika kod njegovog pitanja
predsjednici Općinskog vijeća o uplatama za korištenje Društvenog doma Palovec trebalo umjesto
riječi „uplaćeno“ pisati riječ „uplatila“ na što predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad
odgovara da je na to pitanje ona dala odgovor koji je isti bilo da piše „uplaćeno“ ili „uplatila“.
Vijećnik Miran Pintarić ukazuje da bi na 5.stranici Zapisnika kod točke 9. na kraju njegove
2.rečenice trebalo dodati „i da se nije radilo po zakonu“ jer nije bitno tko je bio u pravu, a tko ne,
već navedeno što treba dodati, na što načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se o toj tematici
već jako puno iznijelo i raspravljalo na nekoliko prethodnih sjednica i temeljito se obrazložio
inspekcijski nalaz iz kojeg se jasno vidi, a to je potvrdio i inspektor, da je učinjena proceduralna,
nehotična pogreška, a ne grubo kršenja zakona i nema potrebe bilo što dodavati. Vijećnik
Vladimir Mihalic ukazuje da u točki 1.Zapisnika umjesto „jednoglasno prihvaćen“ treba pisati
„prihvaćen s 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM“, zatim u točki 6. treba dodati njegovu rečenicu „JUO
nije dobro pripremio točku.“ te u točki 9.treba dodati njegovu rečenicu „Upravno vijeće Vrtića nije
provelo proceduru javnog natječaja na način kako je trebalo i radi toga treba snositi određene
posljedice“.
Zapisnik s 8.sjednice Općinskog vijeća s uvaženim primjedbama vijećnika Vladimira Mihalica
prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1 PROTIV (M.Pintarić).
Ad.2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za
2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je za prošlu godinu, nakon rebalansa
proračuna krajem godine, ukupno planirano 6.761.700,39 kuna, a izvršeno 6.625.297,99 kuna te
da nema nekih većih odstupanja od planiranog. Vijećnik Mladen Križaić ističe da postoji velika
razlika između navedenog izvršenja proračuna u odnosu na prvotni, stvarni plan te upozorava da
se ne dogodi isto sa sadašnjim proračunom. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je
potrebno planirati određene investicije kako bi se u slučaju dobivanja sredstava od Države iste
mogle i realizirati, a kad postoje točne naznake za suprotno treba korigirati proračun što će, kako
sada stvari stoje u Državi, vjerojatno biti slučaj i sa sadašnjim proračunom. Na traženje vijećnika
Mirana Pintarića za pojašnjenjem prihodovne stavke 6533-Naknada za priključak, načelnik
Vladimir Domjanić istu pojašnjava.
Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju
2013.godinu jednoglasno je prihvaćen.
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Ad 3. Prijedlog Odluke o stanju obveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan
31.12.2013.
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da su ukupne nepodmirene obveze Općine na
kraju prošle godine iznosile 1.156.067,01 kuna dok su ukupna potraživanja iznosila 3.235.547,43
kuna. Najveća obveza odnosi se na kredit za sportsku dvoranu čiju izgradnju je Općina
sufinancirala s 2 mil.kuna. Obveza vračanja kredita je do 30.11.2015.godine. Do sada je otplaćena
glavnica kredita u iznosu od 1.777.000 kuna i kamate u iznosu od 448.000 kuna. Obveze za
nabavu nefinancijske imovine u najvećem dijelu odnose se na investiciju izgradnje pješačkobiciklističke staze u Ulici A.Stepinca u M.Subotici. Najveći dio ostalih obveza odnosi se na
dugovanja građana i tvrtki za slivnu vodnu naknadu prema Hrvatskim vodama. Od potraživanja
najveći dio odnosi se na zakup poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.780.069,78 kuna te na
dugovanja građana i tvrtki za komunalnu naknadu u iznosu cca 675.000 kuna, od čega više od
polovice iznosa otpada na kamate. Određeni dio dugovanja građana i tvrtki naplaćen je putem
ovrha. Vijećnik Vladimir Mihalic pita na što se konkretno odnosi stavka potraživanja za zakup i
iznajmljivanje imovine, što se poduzelo te traži za sljedeću sjednicu podatke tko i koliko je uplatio
za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se
navedena stavka odnosi na potraživanja prema tvrtkama koje su imale u zakupu općinske poslovne
prostorije za dućane ili kafiće: Škorpion, Mavrica, Dorena, Betex i dr., čija dugovanja su se
pokušala naplatiti putem ovrha, a i dalje će se poduzimati odgovarajuće mjere. Vijećnik Željko
Jančec pita za koliko je smanjen dug za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta nakon
izdvajanja naselja Štefanec na što pročelnik Franjo Janković odgovara da su ugovori proslijeđeni
u Ministarstvo poljoprivrede i Grad Čakovec, a Ministarstvo prema ugovorima spušta novce nama.
Prijedlog Odluke o stanju obveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan 31.12.2013.
prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (M.Pintarić).
Ad 4. Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2013.
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je proračunski višak na dan
31.12.2013.godine iznosio 13.300,39 kuna, a odnosi se na porez na dohodak. Nitko se ne javlja za
raspravu.
Prijedlog Odluke o sastavu viška prihoda iz 2013.godine prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1
SUZDRŽANIM (M.Pintarić).
Ad.5. Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda iz 2013.
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se ovom odlukom višak prihoda iz 2013.godine
u iznosu od 13.300,39 kuna prenosi i raspoređuje u Plan Proračuna za 2014.godinu. Nitko se ne
javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o rasporedu viška prihoda iz 2013.godine prihvaćen je s 10 glasova ZA i
1 SUZDRŽANIM (M.Pintarić).

Ad.6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju završnog računa Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala
Subotica za 2013.godinu
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja ravnateljicu Vrtića Mariju Molnar
i prepušta joj riječ. Ravnateljica Marija Molnar pojašnjava Završni račun. Vijećnik Vladimir
Mihalic pita kako to da su rashodi za prehranu povećani za 20.000 kuna, možda radi promjene
dobavljača. Ravnateljica Marija Molnar odgovara da je razlog poskupljenje robe, a i veći broj djece.
Vijećnik Miran Pintarić pita kako to da prošle godine nije bilo rashoda za stručni ispit.
Ravnateljica Marija Molnar odgovara da su u Vrtiću tijekom prošle godine stažirale 2 osobe koje
završavaju stažiranje ove godine, a ujedno će i polagati stručni ispit ove godine kada će se isti i
platiti. Načelnik Vladimir Domjanić ukazuje na smanjenje rashoda za grijanje i ističe da je to
zasigurno rezultat rekonstrukcije centralnog grijanja i zamjene fasadne stolarije.
Završni račun Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za 2013.godinu jednoglasno je
prihvaćen.
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Ad.7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica za 2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je ovim programom za 2013.godinu planiran
iznos od 530.000 kuna. Na ime komunalne naknade u 2013.godini prikupljen je iznos od
557.929,06 kuna dok je ovim programom utrošen iznos od 544.013,87 kuna. Za odvodnju
atmosferskih voda utrošeno je 1.673,78 kuna, za čišćenje snijega 100.477,50 kuna, za održavanje
javnih površina 90.510,93 kuna u što je uključen i trošak koncesije za održavanje javnih površina u
Štefancu do travnja prošle godine, za održavanje nerazvrstanih cesta 12.100 kuna, za održavanje
groblja 183.715,63 kuna u što je uključen i trošak koncesije za održavanje groblja do travnja
prošle godine dok se iznos od 36.918,09 kuna odnosi na odvoz smeća i otpada s groblja, za
održavanje javne rasvjete 155.536,06 kuna. Dodaje da je u Održavanje javnih površina i groblja
srazmjerno raspoređen trošak za komunalnog radnika, radnike na javnim radovima te za popravke,
servise, gorivo i potrošni materijal za radne strojeve i alate. Vijećnik Miran Pintarić pita ima li
načelnik neko alternativno rješenje za održavanje zelenih površina u slučaju da javni radovi neće
biti skoro odobreni te ukazuje na potrebu orezivanja granja uz cestu za ribički dom u Palovcu.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da ima alternativno rješenje te da će se orezati granje uz
spomenutu cestu.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za Općinu Mala
Subotica za 2013.godinu jednoglasno je prihvaćeno.

Ad.8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama sportskih udruga za
2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je za javne potrebe sportskih udruga za
2013.godinu planirano ukupno 75.000 kuna, a utrošeno ukupno 77.500 kuna. Vijećnik Valentin
Šipuš ukazuje na vjerojatnu pogrešku kod navođenja planiranog i utrošenog iznosa za udrugu
Sport za sve Mala Subotica na što pročelnik Franjo Janković potvrđuje da bi kod planiranog i
utrošenog iznosa za udrugu Sport za sve Mala Subotica trebao biti naveden iznos od 4.000 kuna,
ali i kod udruge Romska vatra treba promijeniti planirani iznos u 4.000 kuna, a utrošeni u 5.000
kuna, dok se ukupni iznos planiranih i utrošenih sredstava cijelog Izvješća ne mijenja. Vijećnik
Miran Pintarić pita dodjeljuju li se sredstva za nogometne klubove po nekom kriteriju na što
načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se dodjeljuju prema rang ljestvici.
Izvješće o javnim
prihvaćeno.
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Ad.9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o javnim potrebama za kulturu u
2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je za javne potrebe u kulturi za 2013.godinu
planirano ukupno 30.000 kuna, a izvršeno 40.500 kuna. Vijećnik Vladimir Mihalic ukazuje na
potrebu ispravka navedene godine u točki I. prijedloga Zaključka.
Izvješće o javnim potrebama za kulturu u 2013.godini jednoglasno je prihvaćeno.

Ad.10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošenim sredstvima prema
Socijalnom programu Općine Mala Subotica za 2013.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je temeljem Socijalnog programa za
2013.godinu planirano ukupno 1.173.000 kuna, a izvršeno 1.204.734,83 kuna. Za jednokratne
novčane pomoći utrošeno je 73.131,47 kuna, za sufinanciranje odvoza komunalnog otpada
29.817,84 kuna, za pomoći za ogrjevno drvo 139.889,96 kuna, za božićne pakete 14,481,56 kuna,
za stipendije 135.000 kuna, za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama 702.180
kuna, za donacije humanitarnim udrugama 800 kuna, za donacije za školstvo 28.410 kuna te za
prijevoz učenika osnovne škole 80.824 kuna. Vijećnik Vladimir Mihalic za sljedeću sjednicu traži
podatke o tome što se nalazi pod stavkom Donacija za školstvo, a vijećnik Josip Horvat podatke
o udrugama kojima je uplaćeno pod stavkom Donacije humanitarnim udrugama. Vijećnik Miran
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Pintarić ističe da mu nisu poslani potpuni materijali za ovu točku kao i za nekoliko narednih točaka
na što je predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad odgovorila da se vjerojatno radi o omašci
zbog velike količine materijala koje je bilo potrebno pripremiti za ovu sjednicu.
Izvješće o izvršenju Socijalnog programa za 2013.godinu jednoglasno je prihvaćeno.
Ad.11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Mala Subotica u
2014.godini
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se ovim programom planira ukupno 80.000
kuna raspoređeno kako je navedeno u materijalima. Ove godine nisu predviđena sredstva za NK
Romska vatra jer se ta udruga nažalost ugasila. Bila je to mlada i dobra ekipa koja je unijela živost
u lokalni nogomet. Vijećnica Vesna Halić pita obzirom da je za udrugu Sport za sve Mala
Subotica planirano 1.000 kuna manje u odnosu na prošlu godinu, može li se ta udruga predbilježiti
za namirenje te razlike iz sredstva ovog Programa predviđenim pod stavkom Rezerva na što
načelnik Vladimir Domjanić odgovara potvrdno.
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Općine Mala Subotica u
2014.godini prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (M.Pintarić).
Ad.12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u
2014.godini
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se ovim programom planira ukupno 40.000
kuna raspoređeno na udruge kako je navedeno u materijalima. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Mala Subotica u
2014.godini prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (M.Pintarić).
Ad.13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvješća DVD-a za 2013.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da su sva 4 DVD uredno podnijela svoja
financijska izvješća te su ista dostavljena vijećnicima u materijalima. Nitko se ne javlja za
raspravu.
Financijska izvješća DVD-a za 2013.godinu jednoglasno su prihvaćena.
Ad.14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju planova rada DVD-a za 2014.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da su sva 4 DVD uredno podnijela svoje planove
rada za ovu godinu i ona su dostavljena vijećnicima u materijalima. Nitko se ne javlja za raspravu.
Planovi rada DVD-a za 2014.godinu jednoglasno su prihvaćeni.

Ad.15. Prijedlog Odluke o poništenju obavijesti o dodjeli koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih,
sabirnih i crnih jama s područja općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da su temeljem raspisane obavijest o dodjeli
koncesije za obavljanje crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih
jama s područja Općine Mala Subotica, u Oglasniku javne nabave, pristigle 2 ponude. Jednu
ponudu Stručno povjerenstvo ocijenilo je kao neprihvatljivu jer je ponuđena cijena 1522% veća u
odnosu na drugu ponudu. Drugi ponuđač, odnosno dosadašnji koncesionar, ponudio je 40% veću
cijenu po m3 u odnosu na dosadašnju. Obzirom da je ostala samo jedna ponuda, temeljem čl.28
st.3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br.1437/12): “Davatelj koncesije može poništiti
postupak davanja koncesije za koje do isteka roka za dostavu ponude pristigla samo jedna ponuda,
odnosno ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesije preostane samo jedna
ponuda.“, Stručno povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću poništenje Obavijesti o dodjeli
koncesije. Vijećnica Jadranka Sermek ističe da je za građane neprihvatljiva 40% veća cijena/m3
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od dosadašnje jer bi to rezultiralo neodgovornim odvozom fekalija na „čudne staze“ pa bi trebali
nekog koncesionara koji će biti prihvatljiv za građane po cijeni i za ekologiju. Vijećnik Dejan
Horvat dodaje da bi trebalo odrediti jako visoke kazne, u visini od nekoliko 10-aka tisuća kuna, za
koncesionare u slučaju nepropisnog odvoza fekalija.
Prijedlog Odluke o poništenju obavijesti o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s
područja općine Mala Subotica prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM
(M.Pintarić).
Ad.16. Prijedlog Odluke o produženju roka koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s
područja općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je 25.siječnja 2014.godine istekla navedena
koncesija dosadašnjem koncesionaru Gospodarstvu JURAS, a obzirom na trajanje ponovnog
postupka davanja koncesije putem javne nabave, predlaže se produljenje koncesije dosadašnjem
koncesionaru do 30.lipnja 2014.godine, temeljem čl.39. st.2 i st.6. Zakona o koncesijama. Nitko se
ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o produženju roka koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja
općine Mala Subotica prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (M.Pintarić).
Ad.17. Imenovanje Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Mala Subotica
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad iznosi prijedlog sastava Povjerenstva za
dodjelu javnih priznanja:
1. Jadranka Sermek, predsjednica
2. Zdravko Krčmar, član
3. Dušan Podgorelec, član
4. Josip Šegović, član
5. Josip Horvat, član.
Isti daje na glasovanje.
Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Sjednica je završena u 20,20 sati.

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

