REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/17-01/11
Urbroj: 2109/10-01-17-2
Mala Subotica, 21. prosinca 2017. godine
ZAPISNIK
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica održane 21. prosinca 2017. godine u 18.00 sati
u prostoriji Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica Mladen Križaić
pozivom klasa: 021-05/17-01/11, urbroj: 2109/10-01-17-1 od 14. prosinca 2017. godine.
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Križaić, Vladimir Domjanić, Valentin Šipuš, Dejan Horvat, Dragutin Srnec, Stjepan Baranašić,
Vladimir Horvat, Vesna Krčmar, Danica Glad, Jadranka Sermek, Ivan Oršuš, Kristijan Marčec, Josip
Šegović, Tomislav Podgorelec
OSTALI NAZOČNI:
Valentino Škvorc, općinski načelnik
Mladen Lacković, zamjenik općinskog načelnika
Mirjana Sečan, referentica za opće i upravne poslove
Mladen Braniša, komunalni redar,
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja,
Dominik Palfi, referent za opće i upravne poslove
Doris Kraljić, vježbenica
Vlasta Vugrinec, predstavnica medija
Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić pozdravio je sve nazočne i otvorio 5. sjednicu
Općinskog vijeća. Prepustio je riječ općinskom načelniku Valentinu Škvorcu. Načelnik je predstavio
novog radnika Jedinstvenog upravnog odjela općine Mala Subotica Dominika Palfija. Nakon toga
izvijestio je o održanom županijskom natjecanju u šahu na kojem je sudjelovalo 80 djece iz 15 škola te
o općinskom turniru u šahu.
Valentino Škvorc: Skupio se zavidan broj šahista,djece i odraslih i čestitam Dragutinu Srncu na sjajnoj
organizaciji. Ovo je znak da i šah ima značajno mjesto u Općini Mala Subotica. Nadalje, očistili smo
upojne bunare po državnim županijskim cestama, ali neki dijelovi trebaju rekonstrukciju jer samo
čišćenje nije puno pomoglo. Za potrebe civilne zaštite nabavljena su dva generatora, pumpa za vodu i
tlačne cijevi, ukupne vrijednosti gotovo 15.000 kn. Ovih dana ishodili smo građevinsku dozvolu za
rekonstrukciju ulice Zorana Šegovica i izgradnju ulica i staza novog naselja Gornje trate sa
oborinskom odvodnjom. Tehnički pregled trga u Maloj Subotici obavljen je 13.prosinca 2017. godine.
Nije bilo primjedbi tako da mogu konstatirati da smo prošli tehnički pregled a na samom trgu su nam
preostale sitne estetske korekcije. Do sad je plaćeno 4 120 000,00 kn,a do kraja ovog mjeseca
očekujemo okončanu situaciju. Na samo povećanje cijene najviše je utjecala ugradnja potpornog zida
između parkirališta i Doma kulture koji prvotno nije bila planirana te radove na podzemnom
kabliranju niskonaponske mreže te izvedba javne rasvjete uz državnu cestu. Radovi na izgradnji
oborinskih kanala s preklopnom stanicom polako privodimo kraju. Potrebni su još sitni radovi na
crpnoj stanici, priključak za električnu energiju je spreman, i čeka se da HEP odradi svoj posao i
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dovede struju do crpne stanice, zahtjev je već odavno predan. Pararelno s tim započeto je uređenje
oko crkve te završni radovi. Započeli su radovi za uređenje parka i dječjeg igrališta u Palovcu, radovi
se odvijaju usporenim tempom zbog vremena, te ne mogu sa točnom preciznošću potvrditi u kojem
postotku će biti gotovo do kraja godine. Suglasnosti za izgradnju širokopojasne mreže su skupljene i
obrađene. U Maloj Subotici glasalo je 74% za, u Palovcu 78% za, u Držimurcu 69% za, Strelcu 81% za i
Sveti križ 72 % za, ukupno je glasalo 75 % za . Sa samom izgradnjom ne bi započeli ove godine.
Održan je Božićni sajam na novouređenom trgu u maloj Subotici. Velik broj izlagača i ugodno vrijeme
pogodovali su velikom broju posjetitelja. Ovom prilikom zahvaljujem svim udrugama i pojedincima
koji su sudjelovali okoo organizacije i same realizacije ovog projekta. Nogometna ekipa Općine
sudjelovala je na humanitarnoj nogometnoj utakmici za Ivana Sabola iz Palovca, na inicijativu
Kristijana Srpaka, inače člana PU Međimurske. Za sam kraj bih čestitao Filipu Novaku koji je osvojio
prvo mjesto na Državnom prvenstvu u karateu, čime se plasirao na Europsko prvenstvo u Sočiju, u
Rusiji.
Nakon izvješća načelnika predsjedavajući je otvorio aktualni sat te pozvao vijećnike na
postavljanje pitanja načelniku.
Vladimir Horvat: Da li se dogovorilo čišćenje snijega, da li se planira nabaviti stroj za čišćenje snijega,
za čišćenje pješačkih staza, koliko sredstava je utrošeno po naseljima na investicije u prethodnoj
godini?.
Valentino Škvorc: Što se tiče investicija mogu vam materijale poslati mail-om, ili mogu pripremiti
materijale za raspravu na sljedećoj sjednici. Što se tiče stroja za čišćenje snijega, predviđeno je u
proračunu nabava još jednog stroja za sljedeću godinu. Još će se odlučiti koje je potrebnije, da li za
čišćenje snijega ili za nabavu nove kosilice. Dogovoreno je sa našim koncesionarom, koji je zadužen za
čišćenje snijega, gdje se čisti i koji su prioriteti., tako da ne bi trebalo biti problema kada padne snijeg.
Vladimir Horvat: Proteklih godina se snijeg po pješačkim stazama nije baš čistio.
Valentino Škvorc: Znam, možda i zbog pomanjkanja radne snage, ali budemo se potrudili da to
napravimo bolje sljedeći puta.
Vladimir Domjanić: Malo me čudi da treba raditi posebno izvješće za investicije, jer proračun i
rebalanse dobivamo svi i svaki vijećnik si može dati malo truda pročitati to, opisane su sve investicije i
financijski projekti, ne vidim potrebu da se nekome posebno radi izvješće jer su svi podaci javni. To je
moje mišljenje a načelnik je rekao svoje. Što se tiče snijega mogu nadodati da mi imamo stroj za
čišćenje snijega za pješačke staze, međutim mi ih čistimo, onda ide ralica i sve opet baci natrag na
stazu. Prvenstveno bi svi mještani morali očistiti staze ispred svojih kuća, a tamo gdje nema kuća to je
u nadležnosti općine.
Vladimir Horvat: Ja sam postavio pitanje načelniku i bio sam zadovoljan odgovorom načelnika i
mislim da nema potrebe za odgovorom gospodina Vladimira Domjanića.
Dejan Horvat: Imam pitanje u vezi javne rasvjete, kada će se mijenjati svijetla koja ne rade po
naseljima?
Valentino Škvorc: Postoje određeni problemi oko nabave samih žarulja, međutim nabavili smo
žarulje, skoro pred mjesec dana je naručena izmjena. Kabel-Mont još za sad nije izmijenio i mi vršimo
pritisak svakodnevno na njih.
Stjepan Baranašić: Ako mi poštujemo obveze prema koncesionaru, onda mislim da i oni moraju
izvršavati svoje obveze, ako neće ima i drugih koji će to obaviti.
Jadranka Sermek: Mislim da je čim prije potrebno zamijeniti postojeću rasvjetu sa led rasvjetom i
takvih problema neće biti. Još bih htjela izraziti veliko zadovoljstvo, napokon smo dobili grijanje u
Domu kulture u Svetom Križu i nadam se da će se sad aktivnosti malo pokrenuti.
Daljnjih pitanja nije bilo te je aktualni sat završen u 18.15.
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Predsjedavajući je predložio sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu sa Planom
razvojnih programa za 2017. godinu
3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2017. godinu
4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala
Subotica za 2017. godinu
5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i
socijalnih usluga građana i kućanstava u 2017. godini
6. Donošenje II. izmjena 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
7. Donošenje Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.
godinu sa Planom razvojnih programa za 2018. godinu
8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. godinu
9. Donošenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2018. godinu
10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2018.
godinu
11. Donošenje Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i
kućanstva u 2018. godini
12. Donošenje Programa financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih
potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima
Općine Mala Subotica za 2018. godinu
13. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala
Subotica,
14. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Mala Subotica
15. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2017.
godinu
16. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2018.
godinu
17. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2018.
godinu
18. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave groblja Općine Mala Subotica
19. Zaključak o određivanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
20. Informacije:
a) Stanje sigurnosti za listopad i studeni 2017. godine
b) Očitovanje PU međimurske na stanje sigurnosti

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1. Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica nema primjedbi te je
jednoglasno usvojen.
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Ad. 2. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu sa Planom
razvojnih programa za 2017. godinu
Valentino Škvorc: Najveća stavka ovog rebalansa je adaptacija i dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica,
još uvijek nema rezultata tako da smo došli do potrebe za ovim rebalansom, ostale stavke imaju
samo sitne korekcije i balansiranje prema trenutnom stanju, a neki projekti započeti ove godine
nažalost neće bit završeni pa ih trebamo prebaciti.
Danica Glad: Imam pitanje u vezi investicija dječjeg igrališta. Vidim da je predviđeno za ovu godinu,
međutim znam da se to ove godine neće izgraditi.
Valentino Škvorc: Sprave za dječje igralište u Držimurcu su naručene i ako stignu mi ćemo ih platiti
ove godine.
II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu sa Planom razvojnih programa
za 2017. godinu prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2017. godinu
Rasprave nije bilo.
II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2017. godinu prihvaćena je jednoglasno.

Ad.4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2017. godinu
Rasprave nije bilo.
II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2017.
godinu prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i
socijalnih usluga građana i kućanstava u 2017. godini
Rasprave nije bilo.
II. Izmjena i dopuna Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana
i kućanstava u 2017. godini prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 6. Donošenje II. izmjena 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
Rasprave nije bilo.
II. izmjena 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 prihvaćena je jednoglasno.
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Ad. 7. Donošenje Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.
godinu sa Planom razvojnih programa za 2018. godinu
Mladen Križaić: Prije nego otvorim raspravu i dam riječ načelniku, htio bih zahvaliti svim mjesnim
odborima i udrugama koje su se aktivno uključile u donošenje proračuna za 2018. godinu sa svojim
prijedlozima. Hvala na takvom konstruktivnom načinu rada.
Valentino Škvorc: Proračun općine Mala Subotica za 2018. godinu sastavljen je na temelju Zakona i
pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Planirani su prihodi i primici te rashodi
i izdaci u iznosu od 17 755 501,00 kn, najveća prihodovna stavka svakako je porez na dohodak. Velik
dio sredstava očekujemo iz državnog proračuna, a jedan dio je već prijavljen natječaje iz EU fondova,
kao na primjer izgradnja Dječjeg vrtića Potočnica, dok neke prijavljujemo čim se izgrade projekti, na
primjer energetska obnova zdravstvene stanice. Što se tiče rashoda, planirani su na temelju želja i
mjesnih odbora kao i trenutnih potreba i mogućnosti. Osim adaptacije i dogradnja vrtića, još čekamo
rezultate natječaja za iduću godinu za energetsku obnovu zdravstvene stanice, izgradnju
širokopojasne mreže, početak rekonstrukcije javne rasvjete i obilaznica do zone poduzetništva. Kod
izrade ovog proračuna obavio sam konzultacije sa odborom za proračun i financije, mještanima, kao i
sa vama vijećnicima, te sam uvjeren da je napravljen prema prijedlozima sviju vas, a na dobrobit sviju
naselja i mještana općina.
Proračun Općine Mala Subotica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sa Planom
razvojnih programa za 2018. godinu prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. godinu
Rasprave nije bilo.
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. godinu prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 9. Donošenje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za
2018. godinu
Rasprave nije bilo.
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2018. godinu
prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 10. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2018.
godinu
Rasprave nije bilo.
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica za 2018. godinu prihvaćen je
jednoglasno.
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Ad. 11. Donošenje Odluke o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana
i kućanstva u 2018. godini
Rasprave nije bilo.
Odluka o sredstvima za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstva u 2018.
godini usvojena je jednoglasno.

Ad. 12. Donošenje Programa financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih
potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine
Mala Subotica za 2018. godinu
Rasprave nije bilo
Program financiranja udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju
ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mala Subotica za 2018.
godinu prihvaćen je jednoglasno.
Ad. 13. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala
Subotica
Valentino Škvorc: Najbitniji cilj ove izmjene i dopune je uključiti projektno rješenje sustav odvodnje
otpadnih voda na teritoriju općine čija će realizacija omogućiti ekonomičniju izgradnju, održavanje i
primjenu planiranog sustava odvodnje na teritoriju više jedinica lokalne samouprave. Moramo na
području naselja Piškorovec staviti u ovaj plan da bi se mogli uključiti u projekte aglomeracije
Podturen.
Stjepan Baranašić: Podsjetnik načelniku da postoji odbor za prostorno uređenje pa bi bilo dobro da
se odbor obavijesti o tome pošto je to dosta važna tema
Mirjana Sečan: Iz razloga hitnosti je ovo pokrenuto jer je u tijeku ishođenje građevinske dozvole za tu
aglomeraciju, a dapače da će odbor biti kontaktiran u tijeku izrade.
Valentino Škvorc: Ovdje možemo upotpuniti određeni plan drugim idejama i zbog toga ćemo sazvati
odbor, ali zbog hitnosti same aglomeracije Podturen smo morali staviti na dnevni red.
Vladimir Domjanić: Ja bih dodao još samo to da su Međimurske vode bile uredno obaviještene kad
smo mi vršili IV. izmjene, međutim nisu reagirali i zato sad imamo ove V. izmjene prostornog plana.
Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica usvojena je
jednoglasno.
Ad. 14. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Mala Subotica
Mladen Lacković: Stožer civilne zaštite u suradnji sa predsjednicima DVD-a na području općine,
kvalitetno smo surađivali sa tvrtkom DEFENSOR i smatram da smo relativno dobro napravili posao.
Rizici koji bi se mogli desiti po scenariju tvrtke koja je radila procjenu su: 1. poplava izazvana
izlijevanjem kopnenih vodenih tijela, 2. potres, 3. epidemije i pandemije, 4. ekstremne temperature,
5. posljedice velikih kiša 6. tuča, 7. jaki vjetar, 8. suša 9. industrijske nesreće, 10. poplave izazvane
pucanjem brana, 11. nukelarne i radiološke nesreće 12. snijeg i led. Sljedeći korak koji slijedi je
usklađivanje djelatnosti civilne zaštite. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u izradi procjene,
posebno DVD-ima.
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Mala Subotica usvojena je
jednoglasno.
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Ad. 15. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2017.
godinu
Rasprave nije bilo.
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2017. godinu usvojena je
jednoglasno.
Ad. 16. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2018.
godinu
Rasprave nije bilo.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Mala Subotica za 2018. godinu usvojen je
jednoglasno.
Ad. 17. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2018.
godinu
Mladen Lacković: Ja bih napomenuo samo, stožer civilne zaštite sa radnom skupinom pokrenuo je
inicijativu da se oformi DVD u romskom naselju Piškorovec. Pozivam vijećnike i predsjednika mjesnog
odbora da se uključe aktivno u ovu inicijativu, a vjerujem da će naše snage i JVP Čakovec rado
pripomoći da se oformi DVD u Piškorovcu od jednog odjeljenja.
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Mala Subotica za 2018. godinu
usvojen je jednoglasno.
Ad. 18. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave groblja Općine Mala Subotica
Odluka o imenovanju člana Uprave groblja Općine Mala Subotica, predloženog, Dominika Palfija,
usvojena je jednoglasno.
Ad. 19. Zaključak o određivanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
Zaključak o određivanju suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu, predložene Ana Milijančić,
usvojen je jednoglasno.
Ad. 20. Informacije o stanju sigurnosti za listopad i studeni 2017. godine i očitovanje PU
međimurske na stanje sigurnosti
Rasprave nije bilo.
Sjednica je završena u 18.40 sati.
Zapisnik vodio
Dominik Palfi
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Mladen Križaić, dipl. inf.
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