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ZAPISNIK

s 30.sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 20.prosinca 2016.
godine u 18,00 sati u prostoriji Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
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
IZOČNI VIJEĆNICI:
Miran Pintarić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI:
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Blaženka Krčmar, tajnica
Mirjana Sečan, referent za opće i upravne poslove
Mladen Braniša, komunalni redar
Nikola Štampar, vijećnik Skupštine Međimurske županije
Anja Jakopčević, Josip Šimunko, predstavnici javnih medija

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i prepušta riječ
načelniku Vladimiru Domjaniću, kako bi podnio izvješće o aktivnostima u Općini od prethodne sjednice.
Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i iznosi: Krenut ću s investicijama koje su
u tijeku. Kod investicije Izgradnja nadstrešnice na groblju Držimurec-Strelec i investicije Prometno i
hortikulturno uređenje prostora kod župne crkve i Doma DVD Mala Subotica, većina radova će do Božića
biti gotova. Investicija Adaptacija mrtvačnice i izgradnja nadstrešnice na groblju Benkovec- Jurčevec u
početnoj je fazi. Na prostoru kod župne crkve preostat će gradnja asfalta, što će se izvesti čim vremenski
uvjeti budu zadovoljavajući. Uređenje tog prostora dosta je obiman zahvat, jer smo morali povlačiti i
cijevi za kanalizaciju, kako kasnije ne bi opet trebalo sve prekopavati, zatim, išla je ugradnja separatora i
rasvjete. Napravili smo i određene promjene kod ulaza na „cintor“, gdje više nema stepenica nego smo
napravili kosinu, odnosno rampu, kako bi omogućili pristup osobama s invaliditetom, a olakšat će se i
pristup crkvi prilikom dostave opreme i sl.
Investicije vezane uz Državu odnosno EU fondove još nisu krenule, jer nisu bili raspisani natječaji. Radi
se o investicijama Uređenje središta naselja Mala Subotica, Adaptacija i dogradnja Dječjeg vrtića
Potočnica i Rekonstrukcija javne rasvjete. Te investicije pripremamo za iduću godinu. Prema najavama, ti
natječaji trebali bi biti raspisani početkom godine. Imamo spremnu svu dokumentaciju.
U materijalima za sjednicu dobili ste i izvješće o sporu s Općinom Orehovica. Nadam se da ste ih proučili,
iako vjerujem da je teško pratiti cijelu problematiku jer istovremeno traje spor na Trgovačkom sudu u
Bjelovaru i kod arbitražne komisije pri Ministarstvu uprave. Nakon zadnjeg ročišta odnosno zadnje
sjednice, mogu reći da smo skoro na početku. Predmet je jako obiman i odvjetnik i mi ostali maksimalno
smo se angažirali na tome. Ovog trena ne bi se usudio prognozirati što će se dogoditi. Stalno imamo
dojam da ljudi koji bi trebali donijeti određene odluke u tom sporu, ne udube se u cijeli proces već, ne
znam na kojim temeljima, donose zaključke. Uložili smo žalbu na odluku Trgovačkog suda u Bjelovaru. Mi
i dalje stojimo kod svog stajališta, a Općina Orehovica kod svog. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje
odvijati.
U materijalima ste također dobili kratku informaciju sa zadnjeg sastanka projektnih timova za sve
aglomeracije Međimurja, vezanog uz kanalizaciju.

2
Evo i informacije o troškovima snimanja emisije Lijepom našom. Ukupno smo uprihodovali, od ulaznica i
sponzora, iznos od 48.640 kuna, od ulaznica 33.840 kuna, a od sponzora 14.800,00 kuna. Ukupni
troškovi iznosili su 55.443 kuna tako da su zapravo troškovi Općine za tu manifestaciju iznosili 6.803
kuna, što mislim da nije velik trošak za promidžbu koju smo dobili.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT.
Nitko se ne javlja za riječ.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 12 vijećnika
te da postoji kvorum. Dodaje da su izočni vijećnici ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Otvara
30.sjednicu Općinskog vijeća i predlaže, iz priloženog dnevnog reda u materijalima za sjednicu,
povlačenje točke 8. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica 2017. do 2019. godine i
time prvotno predložena točka 9. postaje točka 8., predložena točka 10. postaje točka 9. i dalje tako
redom. Za točke 5., 6. i sada novu točku 10. daje se ispravak materijala. Načelnik Vladimir Domjanić:
Do potrebe za navedenim ispravcima materijala došlo je zbog upisa krivih brojčanih podataka u prvotnim
materijalima za te točke.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na prihvaćanje takav, izmijenjeni DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Usvajanje zapisnika s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2016. godinu
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2016. godinu
Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih
usluga građana i kućanstava u 2016. godini
Prijedlog Proračuna Općine Mala Subotica za 2017.godine i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu
Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2017. godinu
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2017. godinu
Prijedlog Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i
kućanstva u 2017. godini
Donošenje Programa financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i
ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala
Subotica za 2017. godinu
Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Mala Subotica
za razdoblje od 2017. do 2021. godine
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2017. godinu
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2016. godinu
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2017. god.
Zaključak o određivanju suca porotnika Općinskog suda Čakovec i suca porotnika za mladež
Općinskog suda Čakovec

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 29.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 29.sjednice Općinskog vijeća Mala Subotica nema primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.

Ad.2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2016.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Prošle godine u ovo vrijeme predviđali smo i donijeli Proračun za ovu
godinu u visini od 13.944.586 kuna, s time da smo na stavci Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
temeljem prijenosa EU sredstava planirali 3,5 mil. kuna. Međutim, od toga se nije ostvarilo ništa. Radi
kraćeg iznošenja, dalje ću navoditi zaokružene iznose. Ako bi taj iznos od 3,5 mil. kuna odbili od
3.944.000 kuna, dobili bi Proračun u iznosu od 10.444.000 kuna. Ovim rebalansom Proračuna
predviđamo da će Proračun biti ostvaren u visini 11.350.000 kuna. Neki prihodi bili su veći nego što smo
planirali. Prihodovnu stavku Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada izvorno smo planirali u
iznosu od 2.593.000 kuna, a rebalansom planiramo ostvarenje u iznosu od 3.050.000 kuna, što je
povećanje za 450.000 kuna. Kod stavke Tekuće pomoći iz državnog proračuna, dobili smo 800.000 kuna
više sredstava obzirom na plan. Manje sredstava obzirom na plan imamo kod stavke Kapitalne pomoći iz
državnog proračuna, gdje smo prvotno planirali 1.300.000 kuna iz državnog proračuna, a što je bilo
vezano za rekonstrukciju javne rasvjete i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nisu bili
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raspisani natječaji i nismo uprihodovali planirana sredstva. No, dobili smo sredstva Ministarstva
regionalnog razvojan i fondova EU za sufinanciranje Adaptacije Društvenog doma Sveti Križ, za Izradu
Strateškog plana razvoja Općine i za sufinanciranje Izrade projektne dokumentacije za reciklažno
dvorište. Malo povećanje imali smo kod stavke Komunalni doprinos, koju smo izvorno planirali u iznosu
od 150.000 kuna, a planiramo ostvarenje u visini od 230.000 kuna. Kod rashoda imamo smanjenje
rashoda za plaće djelatnika, a povećanje rashoda za plaće javnih radova, jer od ove godine se to
drugačije vodi i sve kompletno ide kroz naš proračun. Manji su troškovi za električnu energiju, razgrtanje
snijega, za grijanje, a ostali troškovi su u okvirima planiranog. Ukupni troškovi planiraju se za 327.000
kuna manji od prvotno planiranih. Što se tiče investicija, već sam prije istaknuo da najznačajnije
investicije nismo ostvarili , a ostale investicije su u tijeku, od kojih će se neke prenijeti u sljedeću godinu,
za što su novci osigurani. Obzirom da se ne može zasebno iskazati višak prihoda, u stavci investicije
Uređenje središta naselja Mala Subotica prikazan je višak sredstava prenesen iz prošle godine i od ove
godine i planira se u iznosu od 4.212.000 kuna. Kod investicija koje su u tijeku, navedeni iznosi planiraju
se platiti ove godine, a razlika se prenosi u iduću godinu. Što se tiče rashoda za snimanje emisije Lijepom
našom, prije sam naveo da su troškovi iznosili 55.443 kuna, a u rebalansu je naveden iznos od 51.636
kuna. U međuvremenu je još stigao račun od ZAMP-a na iznos od 3.800 kuna i kad se to pribroji dobije
se prije navedeni iznos.
Vijećnik Mladen Križaić: Obzirom da izvorni prihodi za 2016. godinu iznose 8.921.495 kuna, a višak
koji se prenosi u iznosu 2.429.000 kuna je u stavci kapitalnih investicija, a znamo da se neće realizirati,
izvršenje će zapravo biti na bazi 8,9 mil. kuna? Načelnik Vladimir Domjanić: Da, tako je. Dodao bih
da, bez obzira na sredstva EU fondova za mjeru 7, ovih dana idemo u raspisivanje javne nabave za
investiciju Uređenje središta naselja Mala Subotica i ako će sve ići svojim tijekom, početkom ožujka mogli
bi početi s radovima i završiti dugo očekivanu investiciju do kraja sljedeće godine. Novci su osigurani.
Vijećnik Mladen Križaić: Takvu situaciju s istim iznosom imali smo na početku 2016. godine. Načelnik
Vladimir Domjanić: Da, ali onda nismo imali spreman projekt za Vrtić.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Koja je stvarna vrijednost investicije Uređenje središta naselja Mala
Subotica, obzirom da je u toj stavci sadržan višak prihoda? Načelnik Vladimir Domjanić: Da, u toj stavci
sadržan je višak prihoda iz prošle i ove godine, a vrijednost investicije prema troškovniku s cijenama
iznosi 4.400.000 kuna.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu jednoglasno
je prihvaćen.

Ad.3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2016. godinu
Pročelnik Franjo Janković: Ove Izmjene i dopune Programa potrebno je donijeti uz Izmjene i dopune
Proračuna. Promjene se najvećim djelom odnose na investicije Uređenje središta naselja Mala Subotica i
Rekonstrukcija javne rasvjete, koje se nisu realizirale. Ukazujem na grešku u materijalima za ovu točku,
na stranici 2. u članku 4., točka II. Javne površine, u trećem stupcu kod konta 42131-26 Uređenje
središta naselja Mala Subotica treba biti iznos 4.212.000 kuna umjesto iznosa 4.207.150, 86 kuna i u
istoj tablici kod konta 42131-65 Uređenje parka, dječjeg igrališta i parkirališta na prostoru stare škole
Palovec, treba biti iznos 3.500 kuna umjesto 20.000 kuna.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2016. godinu, uz navedenu izmjenu, jednoglasno je prihvaćen.

Ad.4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2016.godinu
Pročelnik Franjo Janković: Ove Izmjene i dopune Programa također je potrebno donijeti uz Izmjene i
dopune Proračuna, a na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Posebnih promjena
nema.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćen.

4
Ad.5. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i
socijalnih usluga građana i kućanstava u 2016. godini
Pročelnik Franjo Janković: Izmjene i dopune ove Odluke donose se temeljem članka 117. Zakona o
socijalnoj skrbi. Nešto veće stavke u odnosu na planirane su kod donacije za ogrjev i sufinanciranje
boravka u dječjim vrtićima, ostalo je u skladu s planiranim.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih
usluga građana i kućanstava u 2016. godini jednoglasno je prihvaćen.

Ad.6. Prijedlog Proračuna Općine Mala Subotica za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019.
Načelnik Vladimir Domjanić: Ukupni prihodi planiraju se u visini od 21.261.512 kuna.
Stavka prihoda Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada planira se u iznosu od 3.050.000 kuna.
Ministarstvo financija dalo je naputak da ovaj prihod planiramo u visini ovogodišnjeg, iako znamo da
ćemo dobiti manje zbog porezne reforme. U državnom proračunu postoji stavka za namirenje tog manjka
i Ministarstvo financija bi nam trebalo nadoknaditi tu razliku.
Stavku 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna planiramo u iznosu od 3.050.000 kuna. Obzirom da
naša općina spada u drugu skupinu potpomognutih područja i dobiva pomoć iz državnog proračuna, za
nas je u državnom proračunu predviđen iznos od 3.023.000 kuna i to su sigurni novci. Preostalih 27.000
kuna su još neke sitnije uplate iz državnog proračuna, za Školu i Vrtić.
Stavka 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planira se u iznosu od 4.511.000 kuna. U tu
stavku uključen je višak prihoda iz ove godine u iznosu od 4.211.000 kuna i dodan je iznos od 300.000
kuna, koji predstavlja sredstva koja bi eventualno dobili od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
za neke manje projekte.
Stavku 63414 Tekuće pomoći od HZZ-a, za javne radove i stručno osposobljavanje, planiramo u iznosu
od 200.000 kuna.
Sredstva planirana kod stavke 63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU
sredstava odnose se na tri projekta: Dječji vrtić, Rekonstrukciju javne rasvjete i Izgradnju reciklažnog
dvorišta. Vrijednost projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta, prema cijenama koje smo dobili, iznosi
1.700.000 kuna. Od Fonda zaštite okoliša i energetsku učinkovitost dobili smo dopis kojim se nalaže da
osiguramo 20% sredstava iz svojih izvora za izgradnju reciklažnog dvorišta, a u Proračunu za 2017.
godinu Fond je predvidio sufinanciranje preostalih 80% sredstava. Projekti su gotovi, građevinska
dozvola je pravomoćna i kad iz Fonda dođe zeleno svjetlo da će novci stići, moći ćemo krenuti u
realizaciju. Imamo spreman i projekt Rekonstrukcije javne rasvjete. Ove godine trebala bi se iz EU
sredstava sufinancirati energetska učinkovitost javne rasvjete. Predviđamo da ćemo dobiti sredstva po
raspisanom natječaju, obzirom da nam je projekt, na diskretnom pregledu u Fondu, bio ocijenjen kao
dobar. Kod investicije Adaptacija i dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica, prema sadašnjim kriterijima,
očekujemo financiranje 100%, od stane Fonda za ruralni razvoj 90% i 10% od strane Države.
Planira se povećanje prihoda kod grobne naknade, zbog povećanja iznosa godišnje grobne naknade.
Planiraju se manji prihodi od komunalnog doprinosa, jer legalizacija ide kraju.
Predvidjeli smo prodaju još jedne parcele u Zoni. Dodat ću ovdje da je u izradi projektna dokumentacija
za izgradnju na parceli u Zoni koju je kupila tvrtka Stil d.o.o. iz Palovca i vele da čim bude gotova, kreću
u izgradnju. Uredno otplaćuju rate za zemljište.
Ostali prihodi planiraju se na razini ove godine.
Što se tiče rashoda, planiraju se u nešto većem iznosu od ove godine, ali ne zato da bi povećali stalne
troškove. Povećali smo energetsku učinkovitost, dotaciju vjerskim zajednicama, dotacije za školstvo.
Imamo nešto drugačije prikazane projekte od interesa za Općinu.
U stavci Tekuće donacije sportskim društvima na osnovu prijavljenih projekata, koju planiramo u iznosu
od 180.000 kuna, nalaze se dotacije predviđene za neke sitnije investicije, prema prijedlozima mjesnih
odbora.
Kod investicija, imamo prijenos nekih investicija iz ove godine.
Ovih dana trebao bi biti gotov projekt koridora prometnica i staza s oborinskom odvodnjom za Ulicu Z.
Šegovića i Gornje Trate.
Projekt za vatrogasno spremište prenosi se u iduću godinu, dio smo platili ove godine.
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana su u tijeku i idu kraju, ali plaćanje će ići iduće godine.
Kod izgradnje objekata, planira se Adaptacija i dogradnja Vrtića u iznosu od 4.850.000 kuna.
Prenosi se investicija Izgradnja nadstrešnice na groblju Držimurec-Strelec u iznosu od 80.000 kuna i veći
dio investicije Adaptacija mrtvačnice i izgradnja nadstrešnice na groblju Benkovec-Jurčevec.
Investicija Uređenje središta naselja Mala Subotica planira se u iznosu od 4.370.000 kuna.
Jedan dio investicije Prometno i hortikulturno uređenje prostora kod župne crkve i Doma DVD Mala
Subotica prenosi se u iduću godinu.
Investicija Uređenje parka, dječjeg igrališta i parkirališta na prostoru stare škole u Palovcu ide iduće
godine, jer je dosta dugo trajalo izjašnjavanje oko uređenja tog prostora.
Rekonstrukcija javne rasvjete planira se u iznosu od 1,5 mil. kuna.
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Investicija Izgradnja oborinskih kanala s prepumpnom stanicom-Jagodišće planira se u iznosu od 350.000
kuna. Do potrebe za ovom investicijom došlo je zbog velikih problema koje imamo u podrumskim
prostorijama objekta zdravstvene stanice prilikom obilnije kiše. Obzirom da idemo u uređenje središta
naselja Mala Subotica, imat ćemo dodatne popločene površine i dodatne količine oborinskih voda, a i
Hrvatske ceste uvjetovale su nam da moramo riješiti odvodnju oborinskih voda s tog dijela državne
ceste. U proračunu su predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu
objekta zdravstvene stanice, prekrivanje, vanjska bravarija i toplinska fasada s rješavanjem izolacije na
podrumskim prostorijama.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Podnosim amandman koji ću u nastavku pojasniti. DVD Mala Subotica kreće
u nabavu navalnog vozila. Prošle godine za tu investiciju bila su planirana sredstva u iznosu od 70.000
kuna. Ciljana investicija iznosit će 300.000 kuna. Obzirom da sredstva koja DVD Mala Subotica ima na
računu iznose 80.000 kuna, a planira uprihodovati još 50-ak tisuća kuna, zamolili su me da iznesem
sljedeći prijedlog. Ovim amandmanom predlažem izmjenu predloženog Proračun na način da se stavka
Dotacija za navalno vozilo DVD Mala Subotica uveća na iznos od 150.000 kuna, što znači povećanje
stavke proračuna 38119-09 za 80.000 kuna, a ujedno predlažem da se prihodovna stavka 611 Porez i
prirez na dohodak uveća za 80.000 kuna. Obzirom da se najavljuje da će BDP rasti za oko 3%, smatram
da će se iz ove stavke moći udovoljiti zamolbi DVD Mala Subotica. Sve vijećnike pozivam da podrže
amandman. A sada nekoliko riječi o Proračunu. Kad sam vidio ovaj Proračun, izazvao je kod mene
prilično veselje jer se radi o velikom iznosu u odnosu na prošlogodišnji. Može se reći da je navijački,
namjenski, potrebiti, ostvarivi, predizborni, može biti sve nabrojeno. Proračun se može gledati na način
da sve izvršne vlasti koje su dosada bile, što je Proračun veći, koncizniji, što je više potreba i ono
predlaganje za prošlu godinu koje nije ostvareno, prenosi se u sljedeću godinu pa na tragu toga
kritiziram sve izvršne vlasti, tako i ovu, da Proračun nisu ostvarili u planiranim okvirima. Da ne bi ispalo
da je ovaj Proračuna na bilo koji način sve ono što sam naveo ili bi mogao biti, ja ću ga podržati. Nadam
se da nećemo imati brzi rebalans i da će se ostvariti u velikoj većini. Načelnik Vladimir Domjanić: Sve
stavke su realne. I stavka kod koje očekujemo novce iz EU fonda, također je realna. Imamo spremne
projekte. Za reciklažno dvorište imamo dopis Fonda da novci nisu upitni. S Vrtićem idemo na natječaj kad
bude raspisan i to je objekt koji po kriterijima nosi najviše bodova. Realno je da tu očekujemo novce. Isto
je i s rekonstrukcijom javne rasvjete, a za sve ostale stavke ne vidim razloga zašto se ne bi ispunile.
Prihodi s osnove poreza na dohodak, s osnove pomoći od Države i stavka u koju imamo uključen višak
prihoda, to su gotovi novci. I za druge stavke prihoda koje se planiraju u iznosima kakvi su ove godine
ostvareni, ne vidim nikakvih prepreka da ti prihodi ne bi bili u tim iznosima ostvareni, osim stavke vezane
za EU fondove. Što se tiče amandmana, smatram da ne možemo povećati prihode s osnova poreza na
dohodak jer smo dobili naputak od Države da ih planiramo na razini ove godine, a razliku manje
primljenog iznosa namirit će Država i ne možemo planirati više sredstava po toj osnovi. Što se tiče
zamolbe DVD Mala Subotica, moram reći da je malo neozbiljna, jer su čekali tako duga dok je Proračun
zapravo gotov, a mi smo novce planirali i za ovu godinu, a nisu ih utrošili. Vijećnik Vladimir Mihalic:
Oni su u zamolbi naveli da nisu uspjeli utrošiti sredstva jer nisu uspjeli pronaći vozilo koje bi odgovaralo
njihovim potrebama i eventualnim sredstvima koja bi im mogla biti na raspolaganju. Navalno vozilo košta
preko 2 mil. kuna, a oni su preko tvrtke Haix obuća d.o.o. u kontaktima za vozilo koje će doći oko
300.000 kuna. To vozilo bi dugoročno riješilo određene probleme odnosno mogućnost određene
intervencije. Tvrtka Haix obuća d.o.o. poklonila im je ove godine određena odjela kako bi bili opremljeniji.
Znamo da je tvrtka Haix obuća d.o.o. požarno visoko rizičan objekt i u slučaju da dođe do potrebe za
intervencijom u našoj Zoni, DVD Mala Subotica je najbliži za intervenciju. Ovdje se ne radi o povećanju
samo rashodovnog dijela, nego sve projekcije govore o povećanju BDP-a za 2,7%-3% pa je realno da
nam tim osnovama očekujemo povećanje poreza i prireza s osnova osobnog dohotka. Povećanje od 3%
bilo bi oko 90.000 kuna, a ja predlažem 80.000 kuna. Zašto nisu prije tražili ta sredstva, zato što nisu
imali saznanja o svemu što sam prije naveo i prije nisu znali u kojem smjeru će ići ova njihova akcija.
Mislim da to povećanje bitno ne mijenja sliku ovog Proračuna od 21 mil. kuna. Sredstva nisu mogli
utrošiti ove godine jer nisu postojali uvjeti i nisu mogli krenuti u investiciju jer bi bilo nerealno nabavljati
vozilo od milijun kuna. Sada imaju nova saznanja i trebali bi, uz 70.000 kuna, dodatnih 80.000 kuna da
bi ove godine realizirali tu investiciju. Načelnik Vladimir Domjanić: Kao predlagač, ne mogu prihvatiti
izneseni amandman i neozbiljno je što se oni nisu udostojali doći do mene da mi iznesu njihovu novu
situaciju. Možda se nekome čini da izneseni prijedlog nije nešto posebno, ali mijenja puno stvari. Ne
mogu prihvatiti ovaj amandman, a vijećnici će se izjasniti o njemu, ako će se tražiti glasovanje o
amandmanu. Tko zna hoće li se moći ta investicija i ove godine realizirati, jer prošle se nije, no, postoji
mogućnost rebalansa. Vijećnik Vladimir Mihalic: Tražim da se glasuje o amandmanu. Prema
Poslovniku Općinskog vijeća nije kasno za amandman, a ne radi se ni o nerealnim sredstvima.
Vijećnik Mladen Križaić: Što se tiče rashoda, slažem se s predviđenim investicijama. Da se ne vraćam
u prošlost i na prijašnje proračune, investicija Uređenje središta naselja Maa Subotica, kao „top“
investicija koja jednom mora zaživjeti, pa investicija Rekonstrukcija javne rasvjete zatim investicija
Adaptacija i dogradnja Vrtića i obzirom na status koji Općina ima i sve ostalo što ima, mislim da su
predviđene investicije dobre. Što se tiče ostalih rashoda, ne vidim razloga da se ne ostvare jer iz ovog
Proračuna ispada da su izvorni prihodi 5.900.000 kuna, ukoliko iz Proračuna izuzmemo iznos od
15.300.000 kuna koji je vezan uz tuđe proračune. Mislim da bi bilo dobro da se višak prihoda kao takav i
tumači u Proračunu, a ne kao sredstva iz tuđih proračuna. Načelnik Vladimir Domjanić: Prema
zakonskim odredbama, ne može se u izvršenju proračuna pisati višak prihoda. Možda smo ga mogli
uključiti u stavku Porez i prirez na dohodak, ali posavjetovali smo se i temeljem toga ovako učinili.
Vijećnik Mladen Križić: Na prvi pogled ispada da ovisimo o 15 mil. kuna, a na kraju ispada da ovisimo
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o 7 mil. kuna. Načelnik Vladimir Domjanić: Da, moglo bi se tako iščitati iz Proračuna. Vijećnik
Mladen Križaić: Drugim riječima, ovih 5.900.000 kuna izvornih prihoda će se sigurno ostvariti te ako
imamo sve spremno za kapitalizaciju kroz EU fondove i ako se natječaji konačno raspišu, onda je velika
vjerojatnost da se planirani prihodi i ostvare. Zadovoljan sam ovim Proračunom.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Krenut ćemo s glasovanjem za amandman vijećnika
Vladimira Mihalica.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Još jednom pozivam sve vijećnike, bez obzira što predlagatelj ne prihvaća
amandman, da glasuju za amandman, da se zaduži predlagatelj da prilagodi ovaj amandman Proračunu
na predložen ili na neki drugi način i da se ne čeka rebalans, jer ovaj Proračun DVD-u Mala Subotica služi
za planiranje navedene nabave. Vijećnica Jadranka Sermek: Ima nas ovdje više iz DVD-ova i svi bi
rado nabavili novo vozilo za 2. mil. kuna, ali smo nabavili za 35.000 kuna, staro 15 godina i to nam je
jedino vozilo koje imamo. Mislim da je ovo bezobrazno od strane DVD Mala Subotica prema ostalim DVDima iz Općine i krajnje je neozbiljno da na takav način, na dan donošenja Proračuna, pokušaju doći do
dodatnih sredstava. Ako su tvrtki Haix obuća d.o.o. potrebni vatrogasci, neka si osposobi stručnu službu
kao i ostale takve tvrtke. Vijećnik Josip Horvat: Ovo što je vijećnik Mihalic rekao malo je smiješno, to
je akrobacija ovog Proračuna. Načelnik je rekao da se navedena stavka ne može povećati pa bi se trebali
dogovoriti gdje bi mogli uzeti taj iznos. Ako ne možemo, onda nećemo glasovati za to, jer ćemo mi ispasti
neozbiljni.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Dajem na glasovanje amandman vijećnika Vladimira
Mihalica kojim se predlaže da se uvrsti u Proračun povećanje stavke 38119-09 za 80.000 kuna i
povećanje stavke 611 za 80.000 kuna.
Amandman vijećnika Vladimira Mihalica nije prihvaćen s 3 glasova ZA (V.Halić, M.Križaić,
V.Mihalic), 8 glasova PROTIV i 1 SUZDRŽANIM (J.Horvat).
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Dajem na glasovanje Prijedlog Proračuna Općine Mala
Subotica za 2017.godinu.
Prijedlog Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu jednoglasno je prihvaćen.
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava Projekciju Proračuna za 2018. i 2019. godinu. Dodaje da je dat
ispravak materijala za Projekciju jer je kod pomoći poljoprivrednicima u 2018.godini greškom bio upisan
iznos 250.000 kuna, umjesto 25.000 kuna.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Dajem na glasovanje Projekciju Proračuna Općine Mala
Subotica za razdoblje 2017.-2019. godine.
Projekcija Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje 2017.-2019. godine jednoglasno je
prihvaćena.

Ad.7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna odnosno
upravljanje prihodima i rashodima. U izvršavanju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu.
U članku 7. prijedloga Odluke greškom je upisana godina 2016., umjesto 2017., što će se ispraviti
prilikom objave ove Odluke.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu, uz navedenu
izmjenu, jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 8. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica
za 2017. godinu
Mirjana Sečan: Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, predstavničko tijelo je dužno
u postupku donošenja Proračuna donijeti i ovaj Program. Ovim Programom utvrđuje se opis poslova s
procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja te nabavke opreme i iskaz financijskih
sredstava. Ukazujem na grešku u predloženom Programu jer smo konačni Proračun dobili nakon što smo
izradili ovaj Program. U članku 4., točka II. Javne površine, kod konta 42131-26, umjesto iznosa od
4.400.000 kuna mora pisati 4.370.000 kuna, što ćemo prilikom objave Programa izmijeniti.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2017. godinu, uz navedenu izmjenu, jednoglasno je prihvaćen.
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Ad. 9. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2017. godinu
Mirjana Sečan: Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo je dužno
u postupku donošenja Proračuna donijeti i ovaj Program. Ovim Programom određuje se održavanje
komunalne infrastrukture za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja
i za javnu rasvjetu.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2017.
godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ad.10. Prijedlog Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga
građana i kućanstva u 2017. godini
Mirjana Sečan: Ova Odluka donosi se temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a za ostvarivanje novčanih
pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2017. godini predviđena su sredstva u iznosu od
1.170.400 kuna, koja će biti raspoređena za boravak djece u Vrtićima, za drva za ogrjev i zamolbe, za
dječje darove, Crveni križ, stipendije te za sufinanciranje cijene udžbenika i prijevoza učenika Osnovne
škole.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i
kućanstva u 2017. godini jednoglasno je prihvaćen.

Ad.11. Donošenje Programa financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih
potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim
dokumentima Općine Mala Subotica za 2017. godinu
Mirjana Sečan: Ovaj Program donosi se na temelju Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mala
Subotica, donesenog na prošloj sjednici i temelj je za raspisivanje novog javnog poziva, koji će biti
raspisan krajem siječnja, kako bi cijeli postupak uspjeli završiti prije raspuštanja Općinskog vijeća i kako
bi se stigli potpisati ugovori. Zašto u siječnju? Zato što bi udruge trebale dati izvješća Ministarstvu
financija i dobiti izvadak o tome i na taj način sudjelovati u javnom pozivu. Sredstva koja su predviđena
Programom vide se u članku 3. i iznose ukupno 310.000 kuna, od toga 280.000 kuna za projekte i
aktivnosti koji se prijavljuju na javni poziv i 30.000 kuna za financiranje kulturno-umjetničkih
manifestacija. Određena su i prioritetna područja, „pokrili“ smo sve udruge koje djeluju na području
općine. Vidite da imamo i udrugu za zaštitu potrošača, s čim smo imali male dileme. Naime, oni su
smatrali da se samim time što su udruga za zaštitu potrošača mogu financirati bez prijave na natječaj.
Ured za udruge Vlade RH izjasnio se sasvim drugačije te je tako i to prioritetno područje uključeno u
Program.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Programa financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba
i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala
Subotica za 2017. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ad.12. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine
Mala Subotica za razdoblje od 2017. do 2021. godine
Mirjana Sečan: Početak izrade ove Strategije vezan je uz obavljanje revizije Državnog ureda za reviziju,
Područnog ureda Čakovec, kojom su obuhvatili sve JLS-e na području Županije, krajem prošle godine.
Nakon provedenog postupka revizije, dali su određene smjernice svakoj jedinici, prema utvrđenom
stanju. Sve jedinice dobile su preporuku izrade ove Strategije, zatim uspostavu Registra nekretnina te
Registra nerazvrstanih cesta. Registar nekretnina postoji u našoj Općini i nadopunjuje se. Registar
nerazvrstanih cesta je počet, slijedi izmjera nerazvrstanih cesta pa utvrđivanje vlasništva. Nema smisla
da ga sada popišemo jer će se mijenjati i čestice i površine i njihova vrijednost. Reviziji ćemo se očitovati
da je Registar nerazvrstanih cesta u tijeku i da će biti dovršen tijekom sljedeće godine. Taj proces je vrlo
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zahtjevan, dugotrajan i skup. Kod izrade ove Strategije vodili smo se načelom javnosti
nekretninama, načelom predvidljivosti, načelom učinkovitosti i načelom odgovornosti.
Nitko se ne javlja za raspravu.

raspolaganja

Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Mala
Subotica za razdoblje od 2017. do 2021. godine jednoglasno je prihvaćen.

Ad.13. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2017. godinu
Mirjana Sečan: Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite definirano je da predstavničko tijelo na
prijedlog izvršnog tijela u postupku donošenja Proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava
civilne zaštite s financijskim učincima. Prilikom izrade Plana savjetovali smo se s DVD-ovima. Općina ima
određene zadaće koje tijekom godine mora ispuniti. Prije svega, to se odnosi na jednu vježbu civilne
zaštite, koju ćemo dogovoriti s vatrogascima, zatim kontinuirano obrazovanje svih operativnih snaga i
stalno informiranje udruga koje su uključene u zaštitu i spašavane. Tabelu s pravnim osobama s
materijalno tehničkim sredstvima treba stalno ažurirati. Ne u smislu da se doda neko sredstvo ako ga
koja pravna osoba kupi, već da se makne iz tabele u slučaju da netko postojeće sredstvo izgubi.
Planirana sredstva također se moraju stalno ažurirati.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Plan razvoja sustava civilne zaštite
jednoglasno je prihvaćen.

na području Općine Mala Subotica za 2017. godinu

Ad.14. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2016.
godinu
Mirjana Sečan: Ova Analiza donosi se temeljem istog zakona kao i prošla točka. Isto smo s
vatrogascima prošli njihovu opremljenost i njihov posao obavljen u 2016. godini.
Vijećnik Ivan Marčec: Ukazujem na potrebu dopune na stranici 3., kod DVD Palovec treba dodati što je
kupljeno. Mirjana Sečan: A što je kupljeno? Vijećnik Ivan Marčec: Vozilo. Mirjana Sečan: Dopunit
ćemo taj podatak. Nismo ga dobili od DVD Palovec.
Vijećnik Valentin Šipuš: Mislim da bi civilnoj zaštiti trebalo posvetiti više pažnje, jer tako dugo je sve u
redu dok se ne dogodi neka nepogoda. Za postrojbu civilne zaštite nije provedeno osposobljavanje. Na
svu sreću, ove godine nije bilo potrebe za intervencijom. Ne bih volio da se opet dogodi ona situacija kao
kod intervencije na Trnavi, kad je ta postrojba civilne zaštite djelovala tako kao da je nije ni bilo. Mirjana
Sečan: Radi se o neažurnosti Stožera. Zna se tko je načelnik Stožera i mi smo tu nemoćni. Načelnik
Vladimir Domjanić: Primjedba je na mjestu. Istina je da smo to malo zapostavili. Moramo napraviti
aktivnosti koje treba napraviti i tu nema posebnog opravdanja.
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2016. godinu, uz
navedenu dopunu, jednoglasno je prihvaćena.

Ad.15. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za
2017. godinu
Mirjana Sečan: Člankom 13. Zakona o zaštiti od požara propisano je donošenje ovog Provedbenom
plana. On obuhvaća organizacijske, tehničke, urbanističke te organizacijske i administrativne mjere
zaštite od požara na otvorenom području. DVD-ovi su u potpunosti uključeni.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Čitajući ovaj prijedlog Provedbenog plana, smatram ga manjkavim. Pod
točkom 2. Tehničke mjere, smatram da bi trebalo pisati navalno vozilo za DVD, nije bitno koji. Razlog je
jednostavan. Tvrtka Haix obuća d.o.o. prošle je godine otvorila novi pogon i samim time je oko 30% veće
požarno opterećenje u Zoni nego što je bilo i predlažem da se to uzme u obzir i da DVD-ovi ne prepisuju
dokumente iz godine u godinu, a između ostalog ovdje u Programu koji podnosi načelnik, propisane su
zakonske osnove kad se donosi ovaj prijedlog i što sve treba uključiti. Obzirom da se na terenu stalno
mijenjaju okolnosti, što je slučaj u našoj Zoni, bilo bi dobro da kod tehničkim mjera piše navalno vozilo i
tada bi Prijedlog bio cjelovit i prihvatljiv, u protivnom je Prijedlog manjkav i ne mogu pozitivno glasovati
za njega. Načelnik Vladimir Domjanić: Mislim da se predložena dopuna može prihvatiti, jer u
Proračunu imamo predviđena određena sredstva za navalno vozilo.
Vijećnica Jadranka Sermek: Mislim da bi se manje trebali baviti tvrtkom Haix obuća d.o.o. i
industrijskom zonom. Ako pogledate prije doneseni dokument, Analizu stanja sustava civilne zaštite,
vidjeli bi da DVD Mala Subotica nema agregat za struju, motornu pilu ni zaštitna odjela, a trebaju
navalno vozilo, za Haix. Znači, za naše spašavanje nemaju ni osnovnu opremu. Vijećnik Dejan Horvat:
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Nameće se paralelno pitanje, bi li Grad Čakovec morao voditi brigu o tvrtkama na svom području kao što
su Čateks, Jelen ili bivši MTČ. Svi znamo da Haix mora imati svoju profesionalnu vatrogasnu postrojbu.
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2017.
godinu, uz navedenu dopunu, jednoglasno je prihvaćen.

Ad.16. Zaključak o određivanju suca porotnika Općinskog suda Čakovec i suca porotnika za
mladež Općinskog suda Čakovec
Načelnik Vladimir Domjanić: Ovu točku ponovno imamo na dnevnom redu. Nismo uspjeli naći više od
dva kandidata za suce porotnike. Predlažem da se ovaj Zaključak kao takav prihvati, a ako će možda
netko imati još kojeg kandidata, neka nam javi do petka, pa ćemo ga dodati.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Zaključak o određivanju suca porotnika Općinskog suda Čakovec i suca porotnika za mladež
Općinskog suda Čakovec, uz mogućnost nadopune, jednoglasno je prihvaćen.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad i načelnik Vladimir Domjanić zahvaljuju svima na suradnji i
plodonosnom radu kroz cijelu godinu i žele im blagoslovljene božićne blagdane te sretnu i uspješnu novu
godinu. Sve pozivaju na prigodan domjenak.
Sjednica je završena u 19,55 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Danica Glad

