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MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
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KLASA: 021-05/17-01/1
URBROJ: 2109/10-01-17-20
Mala Subotica, 22.3.2017.

ZAPISNIK

s 31.sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 22. ožujka 2017.
godine u 18,00 sati u prostoriji Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Danica Glad, Valentin Šipuš, Miran Pintarić, Vladimir Goričanec, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat,
Mladen Križaić, Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Biljana Bedić, Ivana Mikac Dodlek, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI:
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Blaženka Krčmar, tajnica
Mirjana Sečan, referent za opće i upravne poslove
Mladen Braniša, komunalni redar
Nikola Štampar, vijećnik Skupštine Međimurske županije
Bojana Španiček Kanoti, predstavnica 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: Prošle godine započeli smo
određene investicije, a čim je vrijeme dozvolilo, one su nastavljene.
Kod investicije Prometno i hortikulturno uređenje prostora kod župne crkve i Doma DVD Mala Subotica
veći dio radova je odrađen. Idući tjedan ide asfaltiranje. Za izvođača radova asfalterske radove izvod će
tvrtka Tegra d.o.o. iz Čakovca. U tom periodu bit će posađeno drveće i zasijat će se trava, tako da će
idući tjedan gro radova biti gotov.
U punom jeku su i radovi na adaptaciji mrtvačnice i izgradnji nadstrešnice na groblju Benkovec-Jurčevec.
Računali smo da ćemo možda nešto od krovne građe moći iskoristiti , međutim, kad se skinuo crijep, koji
je stvarno bio truli, ispostavilo se da je i sva građa gotovo trula i trebalo je cijelu zamijeniti novom.
Odrađeni se betonski radovi, a konstrukcija za nadstrešnicu je spremna. Radovi se odvijaju planirani
tijekom i do Uskrsa bi trebali biti gotovi.
Pri kraju su i radovi na nadstrešnici na groblju Držimurec-Strelec. U tijeku su soboslikarski radovi. Treba
još postaviti križ i nešto malo asfaltirati i onda bi ta investicija bila gotova.
U materijalima za sjednicu dobili ste informaciju o provedenom natječaju za uređenje glavnog trga. Bila
je raspisana elektronička javna nabava. Ja bi se tu čak pohvalio, jer smatram da smo odradili dobar
posao, najbolje što je bilo moguće. Dugo smo to pripremali i obavljali razgovore i mislim da smo pogodili
pravo vrijeme za raspisivanje tog natječaja. Stigle su tri ponude. Odabrana je najjeftinija, znatno niža od
preostale dvije. Posao je dobila tvrtka Tegra d.o.o. iz Čakovca, koja je u ovom djelu najkompetentnija za
te poslove. Prošli tjedan potpisali smo ugovor s izvođačem, a sljedeći tjedan trebali bi početi radovi.
Raspisan je natječaj Ministarstva poljoprivrede, za ruralni razvoj, Mjera 7.4., gdje kandidiramo Dječji
vrtić. Dokumentacija je spremna, danas još donosimo jednu odluku vezano za to.
Prijavili smo se na dva natječaja, koja su u međuvremenu bila raspisana. Na natječaj Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU prijavili smo oborinsku odvodnju, a na natječaj Ministarstva
graditeljstva i prostornog uređenja mrtvačnicu na groblju Benkovec-Jurčevec. Nadam se da ćemo barem
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na jednom natječaju proći i dobiti novce.
Ovih dana obavili smo prve konkretne razgovore za širokopojasnu internetsku mrežu, s tvrtkom
Infrastruktura d.o.o. iz Ludbrega, što smo stavili u Proračun. Trenutno su započeli s radovima na istom u
Gradu Prelogu, odnosno naselju Čehovec. Dogovoreno je da ćemo najprije ići s anketom po kućanstvima
da vidimo kolika je zainteresiranost. Ako bi išli u realizaciju toga, sva kućanstva dobila bi besplatni
priključak za širokopojasni internet. Brzine bi bile daleko veće, što je poželjno za današnje vrijeme,
pogotovo za poduzetništvo, ali i za ostale društvene aktivnosti. Prema planu, ove bi godine
najvjerojatnije barem jedan dio Općine imao mogućnost priključenja na širokopojasnu mrežu, a ostali dio
Općine imao bi tu mogućnost sljedeće godine.
Čekamo raspisivanje nekih natječaja po ministarstvima, za koje se nadamo da će se dogoditi. Tu najviše
mislim na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za koji imamo spreman projekt javne
rasvjete.
Prošli tjedan bio sam na razgovoru u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezano za
sanaciju deponije Molvine, koja je već 20 godina zatvorena. Obzirom da se ona provlači kroz sve
dokumente i one prema EU, kroz ovu i iduću godinu trebalo bi je do kraja sanirati. U ponedjeljak su bili
tu ljudi iz Fonda i pokazali smo im situaciju na terenu. Razgovarali smo na koji način bi najjeftinije to
sanirali, a da zadovoljimo sve uvjete zaštite i da na kraju dobijemo papire da je to sanirano.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:
•

•

Vijećnik Valentin Šipuš: Imam dva pitanja i dva prijedloga.
Prvo pitanje odnosi se na Trnavu, staru boljku. Prošli put se u javnim medijima govorilo da će
pročistač za pola godine proraditi kako treba. Mislim da se tu javlja jedan apsurd. Znači, pročistač
ne radi kako treba, a oni priključuju nove korisnike u Nedelišću i Dunjkovcu, što mi je vrlo
nelogično i „ne fer“ od njih. Ako odete pogledati, tamo je 3-4 cm naslaga koje nesnosno smrde,
pogotovo sad kad je malo zatoplilo. Molim da se urgira kod Međimurskih voda. Drugo pitanje tiče
se Čakom-a. Kad su prošle godine ukinuli odvoz bio otpada, rekli su da im se ne isplati, da bi
prije dva mjeseca uveli sakupljanje bio otpada na cijelom području Čakovca. Zanima me kako to
da im se tamo isplati, a kod nas ne.
Što se tiče prijedloga, prvi se odnosi na raskrižje kod Mandlina u Maloj Subotici, gdje su česte
prometne nesreće, na sreću, najčešće samo s materijalnom štetom. Problem je dolazak iz smjera
Belice, kad vozači previde znak STOP. Predlažem da se tamo stavi veliki svjetlosni znak STOP, do,
nadam se uspješnog, rješavanja problema tog raskrižja, jer očito ova narančasta signalizacija
nije dovoljno učinkovita.
Drugi prijedlog vezan je uz poledicu ove zime. Ne znam imamo li u ugovoru s koncesionarom koji
nam čisti ceste od snijega, stavku da u takvim prilikama mora posipati cestu. Ako nemamo,
smatram da bi to kod sljedećeg odabira trebalo staviti u ugovor.
Načelnik Vladimir Domjanić: Što se tiče pročistača, urgirat ćemo kod Međimurskih voda.
Za problem navedenog raskrižja svi dobro znamo, no, nažalost, dok se ne bude rješavala
kompletna cesta, tu nećemo moći puno napraviti. Slažem se da prema ŽUC-u uputimo zahtjev za
dodatnom ugradnjom navedenog znaka, ukoliko bi to poboljšalo opreznost vozača, jer sadašnji
svjetlosni signal kao da vozači previde.
Što se tiče posipavanja cesta, problem je u tome što i tamo gdje je bilo posoljeno, sol nije
djelovala, jer su bile niske temperature. Mi tu stavku nemamo u ugovoru, ali možemo o tome
razmisliti, jer to je jedan nadstandard, koji košta.
Mirjana Sečan: Vezano na problematiku otpada, vijećniče Šipuš, uputila bih vas na link esavjetovanje, na kojem je trenutno Pravilnik o gospodarenju otpadom, kojim je predviđeno nešto
novo. Predviđene su tarife unutar kojih postoje različite mogućnosti glede smeđe kante, crne
kante, broja odvoza, svašta se mijenja. Obzirom da je Pravilnik na e-savjetovanju, svi građani
mogu ga komentirati odnosno dati primjedbe, koje se moraju analizirati, morate dobiti
argumentirani odgovor, zašto ne ako ne, zašto da ako da, a ako su usvojili primjedbe, trebaju to
uglaviti u Pravilnik. Preporučam svima praćenje i sudjelovanje u e-savjetovanju, jer tamo ima
puno pravila koje se odnose na svakodnevan život, a nismo ni svjesni kako prolaze mimo nas.
Vijećnik Miran Pintarić: Nadovezat ću se na izneseni problem Trnave. Jako smrdi i
nepodnošljivo je, probajte nešto napraviti.
Imam pitanje vezano za Čakom i jedan prijedlog.
U razgovoru s mještanima, rekli su mi da su nezadovoljni što sadašnji koncesionar ne ostavlja
nove vreće za selektirani otpad, nakon što pokupi pune, kao što je to bila praksa prijašnjeg
koncesionara. Može li se dogovoriti s novim koncesionarom da i on uvede tu praksu, jer smatram
da je puno praktičnija, a s druge strane, kad se ljudi na nešto priviknu, teško im pada promjena.
Prijedlog koji imam odnosi se na izneseni problem raskrižja kod u Maloj Subotici, koji bi možda
bio učinkovitiji od navedenog. Obično ljudi prikoče kad im nešto prodrma auto, pa bi bilo dobro
napraviti neki žlijeb na cesti, male ležeće policajce, možda deset metara prije glavne ceste. To bi
bilo jeftinije, a možda učinkovitije rješenje. Pokušajte s tim.
Mirjana Sečan: Što se tiče vreća, Čakom na početku godine dijeli kupone za vreća, na kojima
građani označavaju koje vreće i koliko komada vreća žele. Vreće mogu podići u Čakom-u ili ih
naručiti na kućnu adresu. Išli smo na ruku građanima, tako što smo od Čakom-a preuzeli 8.000
vreća za selektirani otpad i prošli tjedan, od utorka do petka, u svakom naselju dijelile su se

3

•

•

•

vreće. Svatko je mogao doći i zamijeniti kupon za vreća. Ako netko, uz 36 vreća koje dobije u
zamjenu za kupon, ima potrebu za dodatnim vrećama za selektirani otpad, može ih kupiti u
svakom Metss-ovom dućanu, za jednu kunu. Nismo dobili niti jednu pritužbu da to ljudima nije
dovoljno. Bilo bi dobro da ljude koji su vam se požalili, uputite na nas, a mi ćemo ih dalje
usmjeriti.
Načelnik Vladimir Domjanić: Vezano na prijedlog za problematično raskrižje, pitao sam u ŽUCu za takvo rješenje i odgovorili su mi da se po zakonu na županijske ceste ne mogu postavljati
takve prepreke.
Vijećnik Josip Horvat: Već se sad vidi da će prostor kod crkve biti lijepo uređen, ali zanima me
imate li informaciju hoće li se oličiti zid oko „cintora“, da sve bude lijepo. Ne znam ima li župnik
predviđene novce za to, ako ne, predlažem da Općinsko vijeće donese odluku da Općina to oliči.
Načelnik Vladimir Domjanić: Riješit ćemo to, neće to tako ostati.
Vijećnik Ivan Marčec: Imam pitanje vezano za groblje Mala Subotica-Štefanec i Grad Čakovec.
Je li plaćen njihov dio za nadstrešnicu? Ako nije, kada će biti, jer doći će smjena vlasti i može sve
propasti. Kako ih se može prisiliti da to riješe?
Načelnik Vladimir Domjanić: Nisu platili i neće to propasti. Moja je obveza da to riješim.
Prisiliti ih ne možemo. Mislim da postoji razum i da će se to riješiti. Zadnji razgovori s njima išli
su u smjeru da će oni financirati drugu fazu radova kod nadstrešnice, a mi ne. Radi se o iznosu
od cca 120.000 kuna.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Na tragu prijašnjih pitanja o raskrižju Ulice Braće Radića i Glavne
ulice u Maloj Subotici, postavio bih pitanje ima li kakvih informacija u vezi pružnog prijelaza u
Ulici Braće Radića u Maloj Subotici.
Načelnik Vladimir Domjanić: Nažalost, nemamo nikakvu novu informaciju.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 11 vijećnika
te da postoji kvorum. Dodaje da su vijećnice Biljana Bedić i Ivana Mikac Dodlek ispričale svoj nedolazak
na sjednicu. Otvara 31.sjednicu Općinskog vijeća i daje na prihvaćanje sljedeći DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Donošenje IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica
3. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Mala Subotica unutar Mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine
4. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Mala Subotica
5. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2017. godinu
6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu
7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju financijskog plana proračunskog
korisnika Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za 2016. godinu
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2016. godinu
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa
održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2016. godinu
11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga čije aktivnosti
doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i
planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2016. godinu
12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih
pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2016. godini
13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016.
godinu
14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Mala
Subotica u 2016. godini
15. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unaprjeđenja zaštite od požara
na području Općine Mala Subotica za 2016. Godinu
16. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine
Mala Subotica
17. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o radu za 2016. godinu i Plana
rada i financijskog plana za 2017. godinu:
a) Dobrovoljno vatrogasno društvo Palovec
b) Dobrovoljno vatrogasno društvo Držimurec-Strelec
c) Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ
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18. Informacije
a) Informacija o stanju obaveza i potraživanja Općine Mala Subotica na dan 31.12.2016.
godine
b) Odluka o izboru najpovoljnije ponude za radove na uređenju vanjskog prostora Doma
kulture u Maloj Subotici
c) Međimurske vode d.o.o. – Izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za
razvoj na uslužnom području od 01.01. do 31.12.2016. i Obavijest o količini otpadnih
voda dopremljenih s područja Općine Mala Subotica od 01.01. do 31.12.2016.
d) Stanje sigurnosti za prosinac 2016. i siječanj 2017. godine
19. Razno.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 30.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 30.sjednice Općinskog vijeća Mala Subotica nema primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
Ad.2.

Donošenje IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica

Pročelnik Franjo Janković: Prošle godine završili smo cijelu proceduru oko donošenja Izmjena i dopuna
Prostornog plana Općine, sukladno Zakonu o prostornom uređenju. Na Općinskom vijeću je da danas te
Izmjene i dopune izglasa. Izmjene se uglavnom odnose na proširenje Zone poduzetništva, odnosno na
pet parcela koje se odnose na tvrtku Haix obuća d.o.o. i tvrtku Međimurje metali d.o.o.
Vijećnik Miran Pintarić: Ima li nešto novo u ovom Prostornom planu, kao što je u nekim prijašnjim
izmjenama bilo, a odnosilo se na farme i sl.? Pročelnik Franjo Janković: Ne, samo ono što se moralo
izmijeniti prema novom Prostornom planu.
Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala
Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad.3. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Mala Subotica unutar
mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine
Mirjana Sečan: Dugo očekivana Mjera 7.4. se otvorila. Izmijenila su se četiri pravilnika o ovoj mjeri. Do
kraja pripreme materijala za ovu sjednicu, mislim da smo tri puta mijenjali ovaj prilog, jer smo svaki put
dobivali nove informacije što prilog mora sadržavati, a najvjerojatnije ćemo ga do 18.4., kada će biti
otvoren natječaj za prijavu, još korigirati prema uputama Ministarstva poljoprivrede. Radi se o investiciji
Rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica, koja, ukupno s dosadašnjim
troškovima projektiranja, s geodetskom uslugom i nadzorom, koji se očekuje nakon ugovaranja, iznosi
4.452.090,29 kuna s PDV-om i tražimo 100 % financiranje. Tu se radi o projektantskim cijenama, koje će
možda biti niže poslije nabave. Nabava će ići za radove i opremu. s opremom se nije štedjelo, išli smo na
maksimalne pedagoške standarde. Možda će vas malo iznenaditi na 11. stranici priloga, gdje smo morali
navesti tko će raditi na projektu, da smo napisali načelnika, pročelnika i mene. U ovom trenutku nismo
mogli nešto drugo napisati. Ova odluka kao takva, nužna je kako bi mogli prijaviti ovaj projekt. Projekt je
obiman. U samom ispunjavanju prijave na javni poziv imamo besplatnu pomoć REDEA-e Čakovec.
Vijećnik Miran Pintarić: Nisam shvatio u kojoj fazi je cijeli proces, Tek se prijavljujemo? I, kome
dajemo suglasnost ovom odlukom? Mirjana Sečan: Da, tek se prijavljujemo. Poziv je raspisan krajem
prošlog mjeseca, a prijave na natječaj primaju se tek sljedeći mjesec, tako da se tek pripremamo.
Suglasnost zapravo dajemo sami sebi i potrebna je, jer se prilaže natječajnoj dokumentaciji i uvjet je za
prijavu.
Načelnik Vladimir Domjanić: Obzirom da uz rekonstrukciju i dogradnju imamo i opremanje Dječjeg
vrtića, što donosi dodatne bodove, očekujemo da bi mogli dobiti to financiranje. Konkurencija je velika i
jako je puno dječjih vrtića isprojektirano.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Je li limitiran iznos po projektu? Načelnik Vladimir Domjanić: Da, milijun
eura. Vijećnik Vladimir Mihalic: Ukazujem na to da je do sada bilo pogrešaka JLS-a prilikom ishođenja
građevinske dozvole, u djelu na koga ista glasi, pa u samom projektu treba paziti na to. Mirjana Sečan:
Mi nemamo to. Imali smo problem s jednom česticom, ali to smo riješili i sada smo spremni.
Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Mala Subotica unutar
mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.4. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Mala Subotica
Mirjana Sečan: Sigurna sam da ste čuli za novi Zakon o lokalnim porezima. Najviše se pričalo o porezu
na nekretnine, koji će zamijeniti dosadašnju komunalnu naknadu. Zakon o lokalnim porezima, osim tog
novog poreza, ukinuo je porez na tvrtku, tako da smo bili obvezni napraviti novu odluku i to s rokom do
30.6. ove godine. Određena izmjena odnosi se na porez na nekretnine, budući da se on sastoji od više
parametara, koji nam ovaj trenutak nisu ni poznati. Taj dio uređuje se do 30.11. ove godine. u našoj
dosadašnjoj odluci o porezima Općine, bio je uključen porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez
na tvrtku, porez na korištenje javne površine. Tako da smo novu odluku u stvari koncipirali na staroj.
Nismo mijenjali iznose, osim ove izmjene članka 9. stavka 2., koje ste danas dobili na stol. To smo se
komunalni redar i ja dogovorili, iz prakse naplaćivanja korištenja javne površine za vrijeme manifestacija,
što se zapravo odnosi na štandove. Uvijek smo imali problem s naplatom. Ako smo im ostavili da plate
poslije korištenja, nisu nikad platili. Sad smo stavili da su dužni platiti prije korištenja, i to je sad novo.
Isto tako, uključen je i porez na kuće za odmor, iako ih za sad nemamo. U završnim odredbama Odluke,
u članku 13, stavku 1. piše da porez na kuće za odmor prestaje važiti 1.1.2018. godine, što znači da će
se dosadašnji porez na kuće za odmor pretvoriti u porez na nekretnine.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Ima li kakvih simulacija, koliko bi iznosio taj porez? Mirjana Sečan: Ne,
samo je rečeno da bi u prvim godinama bio u visini komunalne naknade.
Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Mala Subotica, uz navedenu izmjenu u članku 9.
stavku 2., jednoglasno je prihvaćen.
Ad.5. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2017. godinu
Ljiljana Cerovečki: Plan razvojnih programa mora biti usklađen s Proračunom, a njime se iskazuju
planirani rashodi koji su vezani uz investicije i kapitalna ulaganja u periodu 2017.-2019. Također,
predviđena su znatna sredstva za udruge i razne socijalne programe. Ova točka trebala je biti na
dnevnom redu uz donošenje Proračuna, ali radili smo neke izmijene, pa se donosi sada.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Mala Subotica za 2017. godinu jednoglasno je
prihvaćen.
Ad.6. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mala Subotica za 2016.
godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Rebalans Proračuna imali smo krajem godine, a prihodi su za 223.000
kuna veći nego što smo tim rebalansom planirali. To je najviše zahvaljujući povećanju prihoda od poreza i
prireza na dohodak od nesamostalnog rada, gdje imamo povećanje za 360.000 kuna od planiranog. Svi
ostali prihodi i rashodi u okviru su planiranog odnosno u granicama rebalansiranog Proračuna. Tu je
uključen i Dječji vrtić i nakon obračuna imamo višak prihoda u iznosu od 4.678.950,70 kuna, što smo već
više puta objasnili iz kojeg razloga. Obzirom da imamo investicije u tijeku odnosno planirane za ovu
godinu, bitno je da imamo osigurane novce, kako bi ih mogli isfinancirati. Vidi se da je Vrtić poslovao
pozitivno i na kraju godine imao je višak prihoda u iznosu od 6.200 kuna.
Vijećnik Miran Pintarić: Na 3.stranici vidim postotak 0% kod Upravnih mjera, pa molim pojašnjenje.
Vidim da je grobna naknada bila povećana. Nije me bilo kad se to rješavalo, pa me zanima zbog čega se
išlo na to. Da se vratimo na prije spomenuti neplaćeni udio Grada Čakovca za nadstrešnicu, da se
namaknulo što se trebalo namaknuti, možda ne bi trebalo povećavati grobnu naknadu. Zar nemamo
nikakav pravni mehanizam da to namaknemo od Grada Čakovca? Prije dvije godine, kada smo donosili tu
odluku, tražio sam da se u odluku, uz prava, unesu i obveze Grada Čakovca, ali svi ste se smijali, a sad
je zapravo došlo na moje. Načelnik Vladimir Domjanić: Ne sjećam se toga. Volio bih vidjeti gdje to
piše. Upravne mjere odnose se na prihod koji sukladno sporazumu s Privrednom bankom Zagreb još
trebamo dobiti od njih, a vezano za njihov objekt u kojem se nalazi poslovnica Banke. Grobna naknada
nema veze s investicijama. Radi se o novcima za održavanje groblja, a znate da imamo četiri groblja i da
to košta. Što se tiče Grada Čakovca, imamo odluku koja je donesena u vrijeme kad je naselje Štefanec
bilo u sastavu naše općine i ona je temelj za naplatu toga, ali mislim da do toga neće trebati doći, nego
da ćemo to riješiti.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Mala Subotica za 2016. godinu
jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.7. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
Ljiljana Cerovečki: Ovogodišnji višak prihoda u visini od 4.678.950,73 kuna sastoji se od viška prihoda
iz prethodnih godina u iznosu od 2.429.390,86 kuna te viška prihoda proračunskog korisnika Dječjeg
vrtića, u iznosu od 10.530,73 kuna. Višak se prenosi u sljedeću godinu, a rebalansom će se prenamijeniti
i utrošiti.
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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju financijskog plana proračunskog
korisnika Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za 2016. godinu
Ljiljana Cerovečki: Dječji vrtić dostavio je završni račun koji je uvršten u izvršenje Proračuna Općine.
Prema njihovom završnom računu ostvareni su prihodi u visini 1.186.404,17 kuna, a planiran je iznos od
1.182.036,00 kuna. Višak prihoda koji se prenosi u sljedeću, 2017.godinu, iznosi 10.537,73 kuna. Prije
spomenuti višak prihoda u iznosu od 6.200 kuna predstavlja višak prihoda iz 2016. godine, a Vrtić je
imao i višak prihoda iz prethodnih godina, što ukupno iznosi kako je navedeno.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Izvješća o izvršenju financijskog plana proračunskog
korisnika Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata
komunalne infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2016. godinu
Pročelnik Franjo Janković: Općinski načelnik svake godine ima obvezu do kraja ožujka donijeti
Izvješće izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za prethodnu godinu. Pred vama
je to Izvješće, koje se odnosi na javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ključna
razlika je kod investicije Uređenja središta naselja Mala Subotica, što je Načelnik već sve detaljno
obrazložio. Ima i nešto razlike kod nadstrešnica, obzirom da su troškovnici bili nešto veći. Obzirom na
priliv sredstava, iz komunalnog doprinosa, u procesu legalizacije, prikupili smo iznos veći za 32.200 kuna.
Vijećnik Miran Pintarić: Na 1. stranici Izvješća, u 4. retku tablice, fali znak minus ispred ukupnog
iznosa 4.198.356,51. Pročelnik Franjo Janković: U redu, dopunit će se.
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2016. godinu, uz navedenu dopunu, jednoglasno je
prihvaćen.

Ad.10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa održavanja komunalne
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2016. godinu
Pročelnik Franjo Janković: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, općinski načelnik dužan je
Općinskom vijeću predočiti Izvješće izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za
prethodnu godinu. Pred vama je Izvješće za 2016.godinu. Nešto više sredstava utrošeno je za održavanje
javnih površina, razlika se odnosi na javne radove. Ostale stavke su manje više u skladu s planiranim. Za
izvršenje ovog Programa ukupno je utrošen iznos od 592.600,38 kuna, odnosno 60.068,97 kuna više od
planiranog.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Programa
održavanja
infrastrukture za Općinu Mala Subotica u 2016. godinu jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga čije
aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta
definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2016. godinu
Mirjana Sečan: Tablica u Izvješću vezana je na izvršenje Proračuna. Ispisane su sve donacije koje je
Općina uplatila udrugama s područja Općine, a i nekima izvan Općine, ali koje imaju članove s područja
Općine. Prva tablica odnosi se na javni poziv, koji je bio objavljen u srpnju 2016.godine, temeljem kojeg
su ugovoreni iznosi za sufinanciranje projekata i programa udruga. Druga tablica odnosi se na ostale
aktivnosti, najviše na pehare odnosno na organizacijske troškove koje su udruge imale, van javnog
poziva.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi financiranja udruga čije aktivnosti
doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim
i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ad.12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za
ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2016. godini
Pročelnik Franjo Janković: Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, općinski načelnik donosi Izvješće o
izvršenju Socijalnog programa za prethodnu godinu. Utrošena sredstva, u odnosu na II. Izmjene i dopune
Programa, bitno se ne razlikuju. II. Izmjenama i dopunama Programa planiran je iznos od 1.190.050,08
kuna, a utrošeno je 32.406,87 kuna manje. Najveća razlika je u stavci Sufinanciranje udžbenika za
učenike Osnovne škole, a mala razlika u stavkama za dječji vrtić i pomoć obiteljima i kućanstvima.
Vijećnik Dejan Horvat: Što je sadržano u Pomoćima obiteljima i kućanstvima? Pročelnik Franjo
Janković: Novci za drva i jednokratne novčane pomoći.
Vijećnik Miran Pintarić: Zašto je tako mala stavka kod udžbenika? Načelnik Vladimir Domjanić:
Udžbenici imaju svoj vijek trajanja i svake godine se dokupljuju određeni udžbenici. Obzirom da smo za
šk.god. 2015./2016. platili nabavku udžbenika u nešto većem iznosu od prvotno dogovorenog, odnosno
preraspodjela tih troškova nije bila onakva kako smo se dogovorili. Međutim, ja sam imao konkretan
ugovor s izmjenama i iznosima kojeg smo potpisali, zadržan kod sebe i ove godine nismo trebali platiti
tako veliki iznos.
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća izvršenja Odluke o sredstvima za ostvarivanje
novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava u 2016. godini jednoglasno je
prihvaćen.

Ad.13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za
2016. godinu
Pročelnik Franjo Janković: Temeljem Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o održivom gospodarenju
otpadom, općinski načelnik dužan je do kraja ožujka podnijeti ovo Izvješće Općinskom vijeću. Podaci za
ovo Izvješće dobiveni su od Čakom-a. Vidimo u tabeli na 2. stranici, da je prošle godine ukupno
sakupljeno 610,53 tona raznog otpada, od miješanog komunalnog do selektiranog otpada. I dalje se
provlači problem hrpe smeća uz cestu u naselju Piškorovec, kao i neplaćanje odvoza otpada tamošnjih
korisnika.
Načelnik Vladimir Domjanić: Vezano za odvoz smeća iz romskog naselja Piškorovec, Čakom vrši odvoz
redovito, ali naplata je skoro nikakva. Ne znam kako dugo će oni tu uslugu vršiti. Jasno, doći će jednom
pitanje tko će to platiti. U budućnosti nas čeka rješavanje tog problema. Vjerujem da će se uključiti i
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Vijećnik Miran Pintarić: U tablici 5. vidim da ima otpada koji se može ponovno koristiti. Može li se kako
s Čakom-om dogovoriti da nam nekako vrate taj dio, jer se radi o sirovini. U Norveškoj, gdje trenutno
radim, to tako funkcionira. Mirjana Sečan: Koliko je Norveška daleko od nas toliko je i naša zakonska
regulativa daleko od norveške zakonske regulative. Naša zakonska regulativa to ne dopušta.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016.
godinu jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine
Mala Subotica u 2016. godini
Mirjana Sečan: Člankom 13. stavkom 8. Zakona o zaštiti od požara propisano je da predstavničko tijelo
JLS-a najmanje jednom godišnje razmatra Izvješća o stanju zaštite od požara. Izvješće koje je pred
vama donio je Načelnik. Rađeno je u suradnji s DVD-ima s područja Općine i temeljem Izvješća Javne
vatrogasne postrojbe.
Vijećnik Ivan Marčec: Ukazujem na grešku u točki 3., u zadnjoj rečenici navedeno je da su nabavljene
četiri motorne pile, a nabavljene su dvije. Također nije navedeno da je nabavljeno 20 c cijevi. Mirjana
Sečan: U redu, ispravit ćemo i dopuniti.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Mala
Subotica u 2016. godini, uz navedenu izmjenu i dopunu, jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unaprjeđenja zaštite
od požara na području Općine Mala Subotica za 2016. godinu
Mirjana Sečan: Temelj za ovu Odluku isti je kao i kod prethodne točke. Radi se o provedbenom planu
unapređenja zaštite od požara, kojim su opisane organizacijske mjere, tehničke mjere, urbanističke
mjere te organizacijske i administrativne mjere, koje su se provodile u 2016. godini.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o stanju provedbe Plana unaprjeđenja zaštite od
požara na području Općine Mala Subotica za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 16. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od
požara Općine Mala Subotica
Mirjana Sečan: Prošle godine pokrenuli smo postupak izrade nove Procjene ugroženosti i Plana zaštite
od požara, obzirom da je starim dokumentima istekao rok. Napravili smo bagatelnu nabavu i odabrana je
tvrtka Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina, koja je izradila nacrte. Nacrti su upućeni Vatrogasnoj zajednici
Međimurske županije i Vatrogasnoj zajednici područja općina Belica, Mala Subotica i Orehovica, na
pregled i dopunu. Oni su svoj posao kvalitetno obavili, dali su svoje sugestije, prijedloge i izmjene, a
izrađivač ih je uvrstio. Na Procjenu smo dobili suglasnost Vatrogasne zajednice Međimurske županije i
Ministarstva unutarnjih poslova-PU Međimurske. Obzirom na veličinu, Procjenu i Plan nismo slali u
materijalima za sjednicu. Nitko nije došao na uvid, ali one su i dalje tu i uvijek ih možete doći pogledati.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine
Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 17. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o radu za 2016. godinu
i Plana rada i financijskog plana za 2017. Godinu, za Dobrovoljno vatrogasno društvo
Palovec, Dobrovoljno vatrogasno društvo Držimurec-Strelec i Dobrovoljno vatrogasno
društvo Sveti Križ
Mirjana Sečan: Pred vama su tri prijedloga Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća, izvješća
Upravnog odbora i Zapovjednika za 2016. godinu te Financijskog plana i Plana rada za 2017. godinu, za
DVD Sveti Križ, DVD Držimurec-Strelec i DVD Palovec. Za DVD Mala Subotica nema, jer oni imaju
zakazanu skupštinu za 1.4.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju financijskog izvješća i izvješća o radu za 2016. godinu i Plana
rada i financijskog plana za 2017. Godinu, za Dobrovoljno vatrogasno društvo Palovec,
Dobrovoljno vatrogasno društvo Držimurec-Strelec i Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti
Križ, jednoglasno je prihvaćen.
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Ad. 18. Informacije
Načelnik Vladimir Domjanić: Dao bih vam informaciju o stanju obveza i potraživanja Općine na dan
31.12.2016. godine. Nepodmirene obveze Općine na taj dan iznosile su 295.748,07 kuna, a odnose se
najvećim djelom na Hrvatske vode, odnosno na naknadu za uređenje voda koja nije naplaćena od
obveznika, u iznosu od 285.388,07 kuna. Kazališna predstava i M-felge plaćene su odmah prvih dana
nove godine. Naknadu za mraz dobili smo na račun 30.12. i nismo je mogli isplatiti, jer nismo dobili
podatke kome je dodijeljena. Navedena potraživanja za porez na tvrtku i potrošnju stara su više od 10
godina. Zadnjih godina ti porezi dobro se naplaćuju. Ta dva poreza, za nas, naplaćuje Porezna uprava.
Potraživanja od prodaje građevinskog zemljišta odnose se na još tri rate za parcelu u Zoni, tvrtke STIL
d.o.o. iz Palovca. U tablici 5. navedena su nedospjela potraživanja. Stanje žiro-računa Općine na dan
31.12.2016. godine iznosilo je 4.749.202,75 kuna.
Informaciju o Odluci o izboru najpovoljnije ponude za radove na uređenju vanjskog prostora Doma
kulture u Maloj Subotici već smo apsolvirali.
Priloženo vam je i Izvješće Međimurskih voda o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju
komunalnih građevina na području naše općine. Jedan dio sredstava koje imamo pravo po m3 ići će za
projektiranje vodovodnog sustava u naselju Gornje Trete. Tu je i Izvješće o količini otpadnih voda
dopremljenih s područja naše općine tijekom protekle godine, na pročistač u Čakovcu.
Također, imate i Informaciju o stanju sigurnosti u našoj općini, za siječanj i veljaču, koju daje PU
Međimurska.
Vijećnik Miran Pintarić: Zanima me koliko felgi ste kupili za 5.560 kuna? Načelnik Vladimir
Domjanić: Četiri felge sa zimskim gumama.

Ad. 19. Razno
Načelnik Vladimir Domjanić: Naš pročelnik Franjo Janković završio je svoj radni vijek i odlazi u
zasluženu mirovinu. U petak mu je bio zadnji radni dan i još ima nešto godišnjeg odmora. Ovdje je
proveo oko 22 godine. Zahvaljujem mu se na doprinosu koji je dao na ovom radnom mjestu i želim mu
sve najbolje i puno zdravlja te da se i dalje bavi s onim što mu je najmilije.
Pročelnik Franjo Janković: Zahvaljujem se Načelniku i svim vijećnicima na suradnji. Mislim da smo
dosta korektno radili. Želim Vam svima svako dobro, prvenstveno zdravlja, a onima koji će se natjecati
na nadolazećim lokalnim izborima, želim puno uspjeha.
Načelnik Vladimir Domjanić: Obavještavam vas da će se ovaj put u Gudovac ići u subotu, 1.4., radi
Križnog puta, koji će se održati u nedjelju 2.4.
Vijećnik Miran Pintarić: Kad ste na početku govorili o širokopojasnom internetu, malo ste me
zainteresirali. Što se točno planira, hoće li Općina platiti svima Internet, jer besplatni Internet ne postoji.
Širokopojasni Internet već imamo, HT je širokopojasni internet. Načelnik Vladimir Domjanić: Radi se
brzinama. Mi imamo brzinu nekih 4-5 megabita. U suradnji s tvrtkom Infrastruktura d.o.o. išlo bi se u
izgradnju mreže za širokopojasni Internet brzine 100 megabita, koja bi koštala , zajedno s priključkom,
100 eura po kućanstvu. Općina bi taj dio financirala i bila bi suvlasnik 20% te mreže. Za sad je ta mreža
izgrađena u Općini Goričan, Šenkovec, a započeta je u Čehovcu dok je ove godine u planu Općina Belica,
mi i možda još koja općina. Teleoperateri će morati zakupiti mrežu, jer nemaju interes ulagati u mrežu u
ruralnim područjima. Vijećnik Miran Pintarić: Ja u Palovcu imam brzinu 50 megabita. Načelnik
Vladimir Domjanić: Ne znam kako je to moguće, jer, koliko imam informaciju, kod nas se brzine kreću
4-5 megabita.

Sjednica je završena u 19,50 sati.
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