Zapisnik sa 2. sjednice Socijalnog vijeća Općine Mala Subotica,
održane 11. siječnja 2018.

Sjednica je održana u prostorima Općine Mala Subotica, početak sjednice u 17,30 sati.
Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika sa prošle sjednice
2. Rasprava i donošenje odluka o zaprimljenim zahtjevima za isplatu novčane pomoći i drugim
zahtjevima
3. Ostala pitanja

Prisutni: Ljiljana Šipuš – predsjednica Socijalnog vijeća
Marina Držanić – član i zapisničarka
Stjepan Pokrivač – član

Dnevni red je u potpunosti prihvaćen.
Ad 1)
Zapisnik sa prošle sjednice je jednoglasno prihvaćen.
Ad 2)
1. Na prošloj sjednici smo od Općine tražili potvrde o primitku dohodka mještana koji su
tražili novčanu pomoć ili oslobođenje plaćanja dugovanja. Općina nam je pripremila
potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da svi sa spiska nemaju nikakve prihode. Pa
sukladno tome Socijalno vijeće Općine Mala Subotica, uz prijašnju konzultaciju sa
načelnikom Općine, predlaže otpis dugova za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje
voda koji su stariji od 3. godine. Prijedlog Socijalnog vijeća je da se svi navedeni
obavijeste pisanim putem o iznosu otpisanog duga (Slunjski Ivan, Segedi Mladen,
Kamenčić Gizela, Reif Radovan, Goričanec Zoran, Genc Branko, Kozjak Stjepan, Baranić
Josip, Obadić Marija, Jalšovec Josip, Frančić Marija, Horvat Marija, Tratnjak Miroslav,
Halić Karolina, Palfi Stjepan, Mihoček Stjepan, Sabol Ivan, Baksa Ivan, Zadravec Nenad),
te im uputiti zamolbu da pokušaju ostatak duga podmiriti postepeno. Ostala dugovanja
ostaju, u nadi da će se stanje navedenih promijeniti, i da će se pronaći način za naplatu
dugovanja.
2. Na prošloj sjednici smo predložili da se mještanina Palfi Stjepana proba smjestiti u neku
ustanovu, bar kroz ove zimske mjesece, s obzirom na teške uvjete u kojima živi, ali on ne
pristaje na selidbu. Načelnik Općine mal Subotica, predstavnik Socijalnog vijeća Općine
Mala Subotica, te predstavnici VMO Palovec, posjetili su prije Nove godine mještanina
Stjepana Palfija, vidjeli uvjete u kojima živi, te će mu se probati pomoći na način da mu se
pribavi peć na drva za grijanje, instalira hidropak za pitku vodu, te priključi struja. Ima
samo jednu žarulju, te trošak struje ne može biti u nekom značajnom iznosu. Potrebno

mu je i popraviti dimnjak, koji je u ruševnom stanju. Riješenje njegovog problema je u
tijeku.

Ad 3)
Zaprimljene zamolbe:
1. Zamolba – Obadić Renato moli za jednokratnu financijsku pomoć. Živi sam, bolestan je već
duže vrrijeme i zbog dugotrajnog bolovanja proglašen je tehnološkim viškom i trenutno je
nezaposlen . Prijavljen je na HZZO gdje prima 1310,40 kn naknade koja mu nije dostatna za
život. Naš prijedlog je da mu se odobri jednokratna pomoć u iznosu od 1 000,00 kn.
2. Zamolba – Ljubo Ignac moli za jednokratnu financijsku pomoć. Ljubo Ignac je zaposlen u OŠ
Mala Subotica kao romski pomagač. Zbog dugotrajne bolesti supruge imaju povećane
novčane izdatke, pa moli za financijsku pomoć. Prijedlog je da mu se odobri 500,00 kn
jednokratne pomoći.
3. Zamolba – Đurđica Toplek moli za jednokratnu financijsku pomoć. Imaju jako bolesno dijete
koje je 100% invalid, redovito se liječi na Rebru i u Vž. Toplicama. Ona je zbog djetetove
bolesti morala dati otkaz na poslu i trenutno je nezaposlena. U međuvremenu je predala
dokumentaciju za odobrenje statusa roditelja njegovatelja, i čeka odobrenje. Moli za pomoć
zbog uvećanih troškova liječenja. Naš prijedlog je da joj se odobri 1 000,00 kn jednokratne
pomoći.

Sjednica je završena u 18,30 sati

Zapisničarka: Marina Držanić

