IZVOD IZ ZAPISNIK-a
s 23.sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
2015.godine u 18,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica

15.prosinca

NAZOČNI VIJEĆNICI:
Danica Glad, Valentin Šipuš, Biljana Bedić, Vladimir Goričanec, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat,
Mladen Križaić, Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek, Josip Šegović
IZOČNI VIJEĆNICI:
Miran Pintarić
OSTALI NAZOČNI:
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Željka Drljić, Josip Šimunko, predstavnici javnih medija

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: Kao što smo obećali i dogovorili s
Elektrom, radovi u novom naselju Gornje Trate u Maloj Subotici izvršeni su u roku i novi objekti mogu se
priključiti na struju. Za sada je podnesen jedan za zahtjev za priključak.
Izvršena je odluka donesena na pretprošloj sjednici da se naveze još 300 m3 šljunka na poljske puteve, s
time da je izvođač radova donirao još 40 m3 šljunka što je navezeno na poljski put na potezu PalovecStrelec.
U međuvremenu bio sam na razgovorima u ŽUC-u vezano uz planiranje radova za sljedeću godinu. Od
ŽUC-a tražimo da sljedeće godine izvede kompletno geodetsko snimanje županijskih cesta na našem
području radi upisivanja vlasništva i utvrđivanja granica, što je uvjet za kandidiranje na natječaje.
Hrvatske ceste su to odradile, a mi smo nerazvrstane ceste počeli obrađivati i u Maloj Subotici je
završeno snimanje. Projektna dokumentacija za most na potoku Trnavi u Ulici Braće Radića u Maloj
Subotici je gotova. Vrijednost te investicije je 3 mil.kuna. Obzirom da je situacija oko novaca u ŽUC-u
dosta neizvjesna, dogovoreno je da se ovaj projekt kandidira prema EU fondovima ukoliko se ukaže
kakva mogućnost.
Ovih dana konačno se očekuje tehnički pregled polubranika na pružnom prijelazu u Ulici Braće Radića u
Maloj Subotici. Jako sam razočaran što to sve tako dugo traje, u međuvremenu dogodila se i jedna
prometna nesreća i došlo je do oštećenja. Navodno je izvođač počeo s radovima prije nego je imao
ishođene sve suglasnosti. Nadam se da će po tehničkom pregledu polubranici biti pušteni u pogon.
U plan Hrvatskih cesta za 2016.gdoinu uvrštena je izgradnja semafora na raskrižju kod „Mandlina“ u
Maloj Subotici. Znamo da se izrađuju projekti za rekonstrukciju državne ceste od Štefanca do Donjeg
Pustakovca i da je bilo u planu da se ovo raskrižje rješava prilikom izgradnje kanalizacije, no obzirom da
je to raskrižje stvarno velik problem, potakli smo to pitanje u Hrvatskim cestama i učinit ćemo sve kako
bi se to realiziralo.
U materijalima za sjednicu dobili ste idejno rješenje odnosno tlocrt dogradnje Vrtića. Ti projekti su u
izradi. Radi se o dogradnji dviju jedinica za dvije vrtićke skupine, a ujedno i adaptacija postojećeg dijela
Vrtića. Do sada smo izvršili zamjenu kompletne vanjske bravarije prilikom čega je postavljena bravarija s
termičkim mostom, ali imamo problema s krovištem i toplinskom izolacijom zidova. Ima puno betonskih
površina i gubi se puno toplinske energije, tako da bi se izvršila adaptacija toga. Također, potrebno je
izvršiti zamjenu vodovodne i kanalizacijske mreže unutar objekta. Ti radovi će se vjerojatno izvoditi u
dvije faze. Adaptacija postojećeg dijela Vrtića trebala bi se odvijati tijekom ljetnog perioda dok ima
najmanje djece u Vrtiću. Zamolit ćemo ravnateljicu Škole da smjeste vrtićku djecu u periodu dok traju
školski praznici.
U međuvremenu izvršeni su radovi na izgradnji dva upojna bunara i premosnica u Maloj Subotici i kod
mrtvačnice na groblju Držimurec-Strelec.
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Ovih dana se puno piše o problemu pasa u romskim naseljima. Na tu temu održana su tri sastanka na
nivou Županije. Znamo da je to velik problem koji godinama pokušavamo riješiti. Mora se krenuti od toga
da se smanji broj pasa po vlasniku jer se vlasnici slabo brinu o njima i potencijalna su opasnost za
zdravlje građana u naselju i šire. Zbrinjavanje tih pasa biti će velik trošak jer znamo da ti psi nisu ni
cijepljeni ni čipirani, tako da je trošku od 250 kuna za cijepljenje i čipiranje potrebno još dodati i trošak
zbrinjavanja tih pasa. Nadamo se da će se sad pokrenuti rješavanje tog problema koje će zasigurno
trajati nekoliko godina. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad bila je danas na sastanku o toj
problematici i sigurno je nešto konkretno dogovoreno. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad
iznosi: Župan nas je na današnjem sastanku obavijestio da je iz nekoliko ministarstava osigurano cca
200.000 kuna za zbrinjavanje tih pasa. Određeni su daljnji koraci u rješavanju tog problema. Prvi korak
je da se u romskim naseljima organiziraju skupovi na kojima bi se mještanima objasnilo kakva je
situacija i da im se ponudi sufinanciranje u iznosu od 100 kuna za cijepljenja i čipiranje onih pasa koje
vlasnici žele zadržati. To sufinanciranje išlo bi od novaca koje su osigurala prije spomenuta ministarstva.
Vlasnici pasa imaju rok do 1.veljače za donošenje odluke o tome koliko će pasa zadržati. Psi koji do tada
neće biti prijavljeni od strane vlasnika, bit će nakon tog roka odvezeni iz naselja i zbrinuti. Ovo su samo
počeci, a sigurno će taj cijeli postupak biti bolan i potrajat će. No, najbitnije je da se taj velik problem
počne rješavati. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje: Obzirom da u našem romskom naselju nema
adekvatnog prostora za održavanje skupova koje Župan predlaže, mi ćemo mještane Piškorovca
informirati putem letaka koje će članovi mjesnih odbora i Vijeća nacionalne manjine razdijeliti.
Načelnik Vladimir Domjanić nastavlja s izvješćem: U materijalima za sjednicu dobili ste i Rješenje
Trgovačkog suda u Bjelovaru vezano na spor s Općinom Orehovica, kojim se određuje knjigovodstveno –
financijsko vještačenje po stalnom sudskom vještaku. Malo je čudno što se radi o inženjerki agronomije,
ali vjerujemo da je gospođa sposobna i da će posao odraditi kako valja. Naš odvjetnik će se očitovati na
ovo rješenje i vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati.
Također, u materijalima za sjednicu priložena je obavijest tvrtke GKP Čakom d.o.o. o promjeni kod
predaje pratećih listova za otpad koja se odnosi na pravne osobe.
U tijeku su razgovori s tvrtkom GKP Čakom d.o.o. o problemu koji se pojavio vezano uz odvoz otpada.
Prema njihovim kalkulacijama oni se ne pokrivaju s 4 dolaska mjesečno jer ima jako mali broj odvoza
biorazgradivog komunalnog otpada, odnosno smeđih kanti, cca 50 mjesečno, a oni svejedno moraju obići
područje cijele općine. Znamo da je razlog tomu što dosta kućanstava ima gnojne jame i kompostere.
Sada se pokušava pronaći rješenje kako bi zadržali postojeću cijenu odvoza, a ujedno i zadovoljili
zakonsku obvezu odvoza. O tome će biti govora na jednoj od sljedećih sjednica.
U materijalima za sjednicu priloženo je i Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti o upravljanju i
raspolaganju nekretninama JLP(R)S na području Međimurske županije. Nalaz je uglavnom u redu,
potrebno je nešto sitno popraviti, za što su date preporuke.
Izrada Našeg listeka je pri završetku i do Božića će biti dostavljen na kućne adrese.
Elektra je ovaj petak provela odluku donesenu na prošloj sjednici da javna rasvjeta do 1.travnja
2016.godine svijetli cijelu noć.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:





Vijećnik Vladimir Mihalic: Podsjećam da ako nemamo navedeno u našem Pravilniku o
komunalnom redu da se doda, a radi se o načinu odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada
sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom kojim je određeno da svako kućanstvo ima
pravo na određen način kompostirati bio otpad ili to prepustiti trgovačkom društvu koje se time
bavi. To je bitno navesti u Pravilniku radi provedbenih akata i kako bi građani iskoristili to pravo
koje im Zakon omogućava. Načelnik Vladimir Domjanić: Sigurno nemamo to navedeno u
općinskoj odluci jer je to novi zakon, ali provjerit ćemo imamo li obvezu to navoditi ako postoji
zakon koji to jasno regulira.
Vijećnik Josip Šegović: Imam molbu, ako je moguće da se najava sjednica Općinskog vijeća
stave na web stranicu Općine nekoliko dana prije nego materijali idu van. Načelnik Vladimir
Domjanić: Prihvaćam molbu i slažem se s prijedlogom.
Vijećnica Jadranka Sermek: Ispred organizatora Božićnog sajma želim zahvaliti udrugama i
pojedincima koji su uzeli učešće u organizaciji Božićnog sajma. Jedno veliko hvala svima. Moram
istaknuti Ekološku udrugu Sveti Rok Benkovec koja se pobrinula da su posjetitelji i izlagači imali i
što jesti i piti. Ove godine u dobrotvornoj akciji za Vrtić na štandu s kuhanim vinom i čajem,
gulašom i langošima prikupljen je iznos od 3.092,00 kuna. Predsjednica Općinskog vijeća
Danica Glad: Mislim da treba pohvaliti i Lovačko društvo Prepelica koje se potrudilo oko kuhanja
gulaša.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 13 vijećnika
te da postoji kvorum. Dodaje da je vijećnik Miran Pintarić ispričao svoj nedolazak na sjednicu. Otvara
23.sjednicu Općinskog vijeća te daje na prihvaćanje sljedeći DNEVNI RED:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog Proračuna Općine Mala Subotica za 2016.godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016.godinu
Prijedlog Projekcije proračuna za 2017.-2018.godinu
Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2016.godinu
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2016.godinu
Prijedlog Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i
kućanstva u 2016. Godini
Prijedlog dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 22.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 22.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi i jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2. Prijedlog Proračuna Općine Mala Subotica za 2016.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Proračun za 2016.godinu planira se u visini od 13.944.586,00
kuna. Kao uvod u pojašnjenje Proračuna osvrnut ću se malo unatrag. Novim zakonom o regionalnom
razvoju Republike Hrvatske naša općina razvrstana je u II.skupinu razvijenosti jer ima indeks
razvijenosti ispod 75% prosjeka Republike Hrvatske. Samim time postala je potpomognuto područje i
zbog toga smo ove godine dobili dodatna sredstva. Bilo je dosta nejasno koliki će ove godine biti povrat
poreza na dohodak naših građana po godišnjoj poreznoj prijavi. On je udvostručen u odnosu na prošlu
godinu, no, još uvijek se nešto skida za tu namjenu, pa zapravo još ne znamo točan podatak. To
ovogodišnje povećanje za povrat poreza građanima, u neku ruku, kompenzirali smo povećanim iznosom
primljene pomoći iz državnog proračuna kao općina s potpomognutog područja. Određene stavke
ovogodišnjeg proračuna bile su vezane uz sufinanciranje ministarstava, a obzirom da za mjeru 7 još nije
ni raspisan natječaj, nova Vlada još nije formirana i sve stoji i nadamo se da će početkom godine biti
raspisan natječaj , neki projekti preneseni su u ovaj proračun. Za određene projekte koji ove godine nisu
išli u realizaciju planirali smo dio svojih sredstava, tako da sada imamo određena sredstva koja ćemo
prenijeti u sljedeću godinu.
Što se tiče prihoda Proračuna za 2016.godinu, stavka Poreza i prireza na dohodak planirana je u skladu s
ovom godinom. Tu očekujemo prihode u visini 2,5 mil.kuna i nadamo se da nova Vlada neće uvesti neke
promjene u kratkom vremenskom razdoblju.
Kod stavke Tekuće pomoći iz državnog proračuna vidimo planirani iznos od 4 mil.kuna. Ove godine smo s
tog naslova najprije primili 1.200.000 kuna, a rebalansom državnog proračuna još 800.000 kuna. Za
sljedeću godinu planira se pomoć u iznosu od 1,5 mil.kuna i kad tome dodamo 2,5 mil.kuna, što su novci
koji su ostali ove godine, to je tih 4 mil.kuna.
Stavka Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planira se u iznosu od 1.300.000 kuna i odnosi se na
projekt rekonstrukcije javne rasvjete koji smo ove godine kandidirali prema Fondu zaštite okoliša i
energetske učinkovitosti, ali nije prošao. Planiramo ga sljedeće godine ponovno kandidirati i očekujemo
da će proći. Tu se očekuje sufinanciranje Fonda u navedenom iznosu. Tim projektom nije obuhvaćena
rekonstrukcija javne rasvjete u Glavnoj ulici u Maloj Subotici i u Čakovečkoj ulici u Palovcu obzirom da je
to državna cesta i postojećim rasporedom rasvjetnih stupova ne možemo zadovoljiti kriterije
osvijetljenosti državne ceste, stoga moramo izraditi novi projekt za rekonstrukciju javne rasvjete uz
državnu cestu i kandidirati ga. Najavio sam se na razgovor početkom nove godine kod g.Bobičanca u
Hrvatskim cestama kako bi uskladili taj projekt s projektom rekonstrukcije državne ceste, koja bi trebala
uslijediti po izvedbi kanalizacije.
Stavka Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planira se u iznosu od
3,5 mil.kuna, a odnosi se na dva projekta, na projket Uređenje središta naselja Mala Subotica za koji
očekujemo iznos od 2,5 mil.kuna i projekt Izrada projektne dokumentacije za proširenje Dječjeg vrtića
Potočnica za koji očekujemo sufinanciranje u iznosu od 1 mil.kuna.
Obzirom da je upitna prodaja zemljišta u Zoni poduzetništva, u proračun je uvrštena stavka prihoda od
prodaje samo jedne parcele.
Sukladno novim zakonskim odredbama po prvi puta ustanove i tvrtke u vlasništvu općine ulaze u
proračun tako da mi sad u ovaj prijedlog Proračuna imamo uključena i sredstva Dječjeg vrtića Potočnica.
Na 15.stranici prijedloga Proračuna za 2016.godinu može se vidjeti Razdjel za Dječji vrtić Potočnica, a na
rashodovnoj strani prijedloga Proračuna posebno su istaknute stavke koje se odnose na Dječji vrtić. Još
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sljedeće godine u Vrtiću će se posebno voditi knjigovodstvo i svaka tri mjeseca Vrtić će izvješća
dostavljati Općini, a od 2017.godine knjigovodstvo Vrtića i Općine će se integrirati i u Općini će se voditi
jedno zajedničko knjigovodstvo.
Što se tiče rashodovne strane Proračuna za 2016.godinu, stavke stalnih troškova kao što su plaće,
grijanje, pomoći i ostalo planiraju se na nivou ove godine.
Što se tiče dotacija udrugama, prema novim zakonskim odredbama trebali bi raspisati natječaj za
financiranje udruga, ali još točno ne znamo kako će to izgledati i koliko ćemo moći to ispoštivati.
Zakonodavac je u isti koš stavio one udruge koje raspolažu s malim i one s jako velikim sredstvima.
Najavljene su tu još neke edukacije pa se nadamo da će se neke stvari pojasniti. Glavni problem je što mi
manje JLS nemamo ljudskih resursa da to odrađujemo.
Kod investicija planiranih za sljedeću godinu tri prioritetna projekta vezana su za sufinanciranje i tu
postoji mali upitnik, ali sve ostale projekte vjerujemo da ćemo moći financijski pokriti, nisu napuhani
obzirom na sadašnju financijsku situaciju. Planirano je tu još dosta projekata koji su dijelom u izradi i biti
će spremni, samo će trebati pronaći novce za njihovo financiranje. Postoje još dva velika projekta koji
nisu navedeni u ovom prijedlogu Proračuna, ali ako bi se ukazala prilika lako ćemo ih rebalansom uvrstiti
u Proračun. Radi se o projektu Društveni centar Piškorovec, za koji imamo svu potrebnu dokumentaciju s
građevinskom dozvolom i zahtjevan i velik projekt Razvoj lovačkog turizma u Međimurskoj županiji, koji
smo napravili zajedno s Lovačkim društvom Prepelica.
U ovom prijedlogu Proračuna više nema stavke kredita jer smo u 11.mjesecu otplatili zadnju ratu i tu
nam se dodatno oslobađa 280.000 kuna. Obzirom da je kredit bio u švicarskim francima, dodatno nas je
opteretila kamata, ali srećom što je tada bila ugovorena relativno niska kamata pa to povećanje nije bilo
znatno.
U stavku Izrada projekata nerazvrstanih cesta–I.faza koja se planira u iznosu od 250.000 kuna, uvrštena
je i stavka otkupa zemljišta za tzv.zaobilaznicu za Zonu poduzetništva kod groblja u Maloj Subotici i
izrada projektne dokumentacije za tu prometnicu, a dio sredstava planira se za ostale lokalne
prometnice, jer će nakon izvedbe kanalizacije njih treba kandidirati za obnovu, a ujedno i za rješavanje
oborinske kanalizacije. Naime, projekt oborinske kanalizacije koji je Općina izradila prije 7-8 godina u
tom obimu ne možemo realizirati, a Europa ne financira oborinsku kanalizaciju zajedno s fekalnom tako
da projekt oborinske kanalizacije treba rješavati s projektom za prometnice. Projekti rekonstrukcije i
obnove prometnica kandidirali bi se prema Ministarstvu poljoprivrede odnosno ruralnom razvoju i
potrebno ih je pripremati. U sklopu kanalizacije obnavljaju se ceste do širine od 3 metara, a sve izvan te
širine ide na teret JLS.
Prije sjednice primili smo od vijećnika Josipa Šegovića pismeni amandman kojim se stavka 42131-65
Uređenje parka, dječjeg igrališta i parkirališta na prostoru stare škole Palovec umanjuje za 30.000 kuna i
iznosi 320.000 kuna, a otvara nova stavka 38115-04 Dotacija NK Dinamo Palovec-Dovršetak uređenja
vanjskog i unutarnjeg dijela objekta te sanacija ograde, u iznosu od 30.000 kuna.
Vijećnik Mladen Križaić: Slaže li se Načelnik s navedenim amandmanom? Načelnik Vladimir
Domjanić: Slažem se. Vijećnik Mladen Križaić: Iako je Načelnik pojasnio gdje se nalazi preneseni
višak sredstava u iznosu od 2,5 mil.kuna, kako to da u Proračunu nema B računa financiranja. Iz toga je
nekad bilo vidljivo da su se određena sredstva prenosila. Računovotkinja Ljiljana Cerovečki: Prikaz B
računa financiranja nekad je bio predviđen, no sada nije predviđeno prikazivanje u prvotnom Proračunu
već će se prikazati u I.Izmjenama i dopunama Proračuna. Vijećnik Mladen Križaić: Ovaj prijedlog
Proračuna financijski je dosta velik, zahtjevan ali i izvjestan. Iz prijedloga Proračuna može se vidjeti da će
se navedena sredstva vjerujem uprihodovati u velikom postotku, mjera 7 će se sigurno raspisati, na
Općini je samo da dade dokumentaciju, ovih 4 mil.kuna je sigurno i to je 13.900.000 kuna. Drago mi je
što se iznos od 9.200.000 kuna, što je 66%, odnosi na kapitalne investicije i one su objektivne. Ovaj
prijedlog Proračuna je izvediv i razvojan. Na Jedinstveni upravni odjel otpada 13%, što je objektivno. Sve
ostale dotacije udrugama i ostalo je na bazi 21% što je u redu. Nadam se da će se ovakav Proračun
ostvariti, da će se investicije koje smo već duže vrijeme planirali i ostvariti i da će Mala Subotica konačno
dobiti taj središnji trg kakav joj i priliči. Klub HDZ-a podržat će ovaj Proračun.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Obzirom da smo na prethodni proračun bili žestoki kritičari i obzirom da je u
našem programu na zadnjim lokalnim izborima stajao velik broj ovih proračunskih stavki koje su na
strani kapitalnih investicija kao što je Dogradnja i adaptacija Dječjeg vrtića Potočnica, Hortikulturno i
prometno uređenje prostora između župne crkve i DVD-a, Uređenje središta naselja Mala Subotica,
Izrada projekata koridora prometnica i staza s oborinskom odvodnjom Ulice Zorana Šegovića i naselja
Gornje Trate, uređenja domova kulture po naseljima, Izrada projekata nerazvrstanih cesta koja uključuje
zaobilaznicu za Zonu poduzetništva, ovaj prijedlog Proračuna je na tragu naših obećanja i vjerojatno će
se veći dio ostvariti. Možda bi na prihodovnoj strani Proračuna mogli dodati stavku kamata na oročena
sredstva koja su višak od ove godine. Podržat ćemo ovaj Proračun jer nepodržavanje bilo bi kočenje
mogućnosti da izvršna vlast Općine nakon godinu dana pasive maksimalno krene i pokuša realizirati
zadane projekte. Načelnik Vladimir Domjanić: Ne slažem se da smo bili pasivni, pripremali smo
projekte. Istina je da nije bilo investicijskih ulaganja, ali nisam pobornik da se sredstva troše tek toliko da
se potroše već ih čuvamo za investicije koje su pred nama. Sredstva u iznosu od 2 mil.kuna s 1.12.
oročena su uz kamatu 1,2% i tu očekujemo nekih 10-ak tisuća kuna. To nije prikazano u prijedlogu
Proračuna jer u vrijeme pripreme Proračuna to još nismo znali i rebalansom ćemo ih uvrstiti u Proračun.
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Vijećnik Ivan Marčec: U potpunosti podržavam amandman vijećnika Šegovića i podnosim amandman
kojim se ista stavka 42131-65 Uređenje parka, dječjeg igrališta i parkirališta na prostoru stare škole
Palovec umanjuje za 30.000 kuna, a za isti iznos uvećava stavka 39119-10 Dotacija DVD Palovec, koji
bio se utrošio za nabavu vatrogasnog vozila. Načelnik Vladimir Domjanić: Predvidjeli smo novce za
DVD Palovec u istom iznosu kao i za ostale DVD-ove i moramo voditi računa o tome koliko smo dali
ostalim DVD-ima. Predlaže vijećniku Marčecu da se rebalansom regulira nekih 10-ak tisuća kuna ako će
DVD Palovec eventualno nedostajati za nabavku vozila. Vijećnik Dejan Horvat: Imamo dogovor od prije
tri godine o visini sredstava za nabavu vatrogasnog vozila i da se svakom DVD dade isti iznos i bilo bi
krajnje nekorektno prema ostalim DVD-ovima da se jednom DVD dade više. I sama predsjednica
Općinskog vijeća rekla je tada da se svakom DVD dade isto, nećemo sada raditi svađu. Vijećnik Ivan
Marčec: Ostajem kod svog amandmana.
Vijećnik Josip Šegović: Evo pojašnjenja mog amandmana. Općina s mjesnim odborom prati projekt
uređenja i legalizacije objekta NK Dinamo Palovec. Radovi su pri završetku, treba još završiti dio fasade,
dio unutarnjih radova i ogradu. Određeni dio sredstava uprava kluba je sama pribavila i bilo bi šteta da se
taj projekt ne završi. Apeliram da se podrži ovaj amandman.
Vijećnik Josip Horvat: Načelnik mi već dva proračuna obećava određena sredstva za rješavanje
problema „benkoske vuličke“, gdje su sad ta sredstva? Načelnik Vladimir Domjanić: Ta sredstva
predviđena su u stavci Ostale investicije.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na prihvaćanje amandman vijećnika Josipa Šegovića
kojim se smanjuje stavka 42131-65 za 30.000 kuna i iznosi 320.000 kuna, a otvara stavka 38115-04 u
iznosu od 30.000 kuna. Amandman vijećnika Josipa Šegovića prihvaćen je s 8 glasova ZA, 1 PROTIV
(D.Horvat) i 4 SUZDRŽANA ( V.Goričanec, V.Mihalic, J.Sermek, V.Šipuš).
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na prihvaćanje amandman vijećnika Ivana Marčeca
kojim se smanjuje stavka 42131-65 za 30.000 kuna i iznosi 290.000 kuna, a za isti iznos povećava
stavka 38119-10 i iznosi 70.000 kuna. Amandman vijećnika Ivana Marčeca prihvaćen je s 7 glasova ZA,
2 PROTIV (D.Horvat, J.Sermek) i 4 SUZDRŽANA (V.Goričanec, V.Mihalic, I.Mikac-Dodlek, V.Šipuš).
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na prihvaćanje prijedlog Proračuna s prihvaćenim
amandmanima.
Prijedlog Proračuna Općine Mala Subotica za 2016.godinu, uz prihvaćen amandman vijećnika
Josipa Šegovića i amandman Ivana Marčeca, prihvaćen je s 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA
(D.Horvat, J.Sermek).
Načelnik Vladimir Domjanić, obzirom da je Proračun gotovo jednoglasno prihvaćen, poziva sve
vijećnike da pomognu kako bi zajednički ostvarili što veći dio donesenog Proračuna.

Ad.3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Ova točka ide uz donošenje Proračuna, a njome se uređuje način
izvršavanja Proračuna odnosno upravljanje prihodima i rashodima.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016.godinu prihvaćen je s 11 glasova ZA i 2
SUZDRŽANA (D.Horvat i J.Sermek).

Ad.4. Prijedlog Projekcije proračuna za 2017.-2018.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Ova točka također ide uz donošenje Proračuna. Rađena je prema
napucima resornog ministarstva, a temeljem Zakona o proračunu. Sljedećih godina nije predviđeno toliko
sredstava od Države i fondova i u skladu s tim pokušali smo biti realni.
Vijećnik Mladen Križaić: Tehnički je to tako kako je navedeno u Projekciji, ali bilo bi dobro da su u Projekciji navedene investicije kanalizacije, Društveni centar Piškorovec i Razvoj lovačkog turizma jer bi se
onda vidjelo u kojem smjeru Općina ide. Mi ćemo prihvatiti Projekciju takva kakva je, a Načelnik će kroz
godinu izvijestiti kako te stavke idu.
Prijedlog Projekcije proračuna za 2017.-2018.godinu prihvaćen je s 11 glasova ZA i 2
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SUZDRŽANA (D.Horvat i J.Sermek).
Ad.5. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica
za 2016.godinu
Pročelnik Franjo Janković: Ovaj program temelji se na donesenom Proračunu za 2016.godinu, a
obuhvaća građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su namijenjeni za javne površine,
nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Financira se iz komunalnog doprinosa i ostalih proračunskih
sredstava u ukupnom iznosu od 7.055.250,00 kuna. Za javne površine planira se iznos od 4.140.000,00
kuna, za nerazvrstane ceste iznos od 445.250,00 kuna, za groblja 680.000 kuna i za javnu rasvjetu
1.790.000,00 kuna.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica
za 2016.godinu prihvaćen je s 11 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA (D.Horvat i J.Sermek).
Ad.6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2016.godinu
Pročelnik Franjo Janković: Stavke za ovaj program izvučene su iz Proračuna za 2016.godinu u
ukupnom iznosu od 535.000 kuna, s time da će se od prihoda na ime komunalne naknade financirati dio
Programa u iznosu od 450.000 kuna, a iz ostalih proračunskih sredstava iznos od 85.000 kuna. Raspodi jeljene su kako slijedi: 135.000 kuna za odvodnju atmosferskih voda , 70.000 kuna za održavanje čistoće
u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, 16.000 kuna za održavanje javnih površina, 80.000
kuna za održavanje nerazvrstanih cesta, 24.000 kuna za održavanje groblja i 210.000 kuna za javnu rasvjetu.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Programa održavanja komunalne
2016.godinu jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.7. Prijedlog Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga
građana i kućanstva u 2016.godini
Načelnik Vladimir Domjanić: Ova sredstva predviđena su Proračunom za 2016.godinu, a
planiraju se u iznosu od 1.156.000,00 kuna. Raspoređena su na Pomoći građanima i kućanstvima
(sufinanciranje boravka u dječjim vrtićima) u iznosu od 790.000 kuna, na Tekuće donacije-drva za ogrjev
u iznosu od 120.000 kuna, na Dječje darove u iznosu od 25.000 kuna, na Donacije na osnovu zamolbi i
sl. u iznosu od 40.000 kuna, na dotaciju za Crveni Križ u iznosu od 21.000 kuna, na Stipendije u iznosu
od 120.000 kuna i na Sufinanciranje cijene udžbenika–Osnovna škola u iznosu od 30.000 kuna. Ove
godine nismo morali platiti sufinanciranje nabavke udžbenika obzirom da sam smatrao da smo prethodne
godine platili više nego je prije toga bilo dogovoreno.
Nitko se ne javlja za raspravu.

Prijedlog Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i
kućanstva u 2016.godini jednoglasno je prihvaćen.

Ad.8. Prijedlog dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Načelnik Vladimir Domjanić: Na stolu prije početka sjednice našli ste Odluku o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namještenika, a prijedlog dopune Odluke dobili ste u materijalima. Naš
pročelnik Franjo Janković polako ide prema mirovini, planira biti tu još sljedeće godine, no ubrzo ćemo
doći u situaciju da ćemo morati pronaći novu osobu koja će pokušati nadomjestiti sadašnjeg pročelnika,
iako će to biti teško obzirom na njegovo široko znanje i dugogodišnje iskustvo. Bilo bi poželjno da ta nova
osoba bude jedno vrijeme tu zajedno sa sadašnjim pročelnikom kako bi se upoznala s materijom i
situacijom u Općini jer vidjeli ste iz Proračuna koliko nas posla čeka sljedeće godine. Probat ćemo što
prije pokrenuti cijeli postupak, no iz nekakve sigurnosti moramo dopuniti ovu Odluku u slučaju da nam
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zatreba i da se ne dovedemo u situaciju da nećemo moći zaposliti neku osobu.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Znači ovdje se radi o dopuni sistematizacije radnih mjesta s još jednim
radnim mjestom? Načelnik Vladimir Domjanić: Da.
Vijećnik Mladen Križaić: Hoće li se raspisivati natječaj za pročelnika? Načelnik Vladimir Domjanić:
Da, naravno. Vijećnik Mladen Križaić: Što ako se javi adekvatna osoba za pročelnika? Načelnik
Vladimir Domjanić: Bit će prihvaćena.
Vijećnik Josip Šegović: Neće biti obje osobe zaposlene? Načelnik Vladimir Domjanić: Samo jedno
vrijeme.
Prijedlog dopune Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
prihvaćen je s 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (J.Šegović).

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad i načelnik Vladimir Domjanić svima nazočnima žele sretne i
blagoslovljene božićne blagdane i da ih provedu u veselju i miru.

Sjednica je završena u 19,35 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar

