IZVOD IZ ZAPISNIKA
s 33. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 6.9.2012. godine
u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vlado Jančec, Zlatko Dominić, Dejan Horvat, Vesna Krčmar, Mladen Kodba, Matija Novak, Jadranka
Sermek, Valentin Šipuš
NENAZOČNI VIJEĆNICI:
Vladimir Mihalic, Đurđa Horvat, Vladimir Horvat, Đurđica Jančec, Ivan Oršoš, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Ž.Drljić, V.Kelkedi, predstavnici javnih medija
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Vlado Jančec pozdravlja sve nazočne i daje riječ načelniku
Vladimiru Domjanić kako bi podnio izvješće o događanjima i aktivnostima u Općini od posljednje
sjednice Općinskog vijeća.
Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i iznosi da je Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske unije odobrilo jedan od 5 kandidiranih projekata od strane naše Općine na
natječaj „Integralni razvoj lokalne zajednice“. Radi se o projektu „Rekonstrukcija centralnog grijanja i
ventilacije Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica“ čija ukupna vrijednost iznosi 450.000 kuna.
Ministarstvo je odobrilo iznos od 380.000 kuna, dok će Općina sufinancirati preostalih 20% investicije.
Centralno grijanje u Dječjem vrtiću staro je 30 godina, dotrajalo je i često je bilo problema s njim. Radi
sigurnosti djece potrebno je što prije riješiti to pitanje kako se ne bi usred zime dogodili kvarovi i
onemogućili polazak djece u Dječji vrtić. Raspisana je javna nabava za ovu investiciju, a otvaranje
pristiglih ponuda biti će 20.9.2012.godine.
Pri završetku su dogovori s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije oko
sufinanciranja nastavka izgradnje oborinske i fekalne kanalizacije u djelu Ulice A.Stepinca u Maloj
Subotici od raskrižja kod Dravske ulice do raskrižja kod Glavne ulice čija vrijednost investicije iznosi
1.850.000 kuna. Preostalo je samo pravnoj službi riješiti neke formalnosti. To su zapravo sredstva iz
EIB-a II koja se do kraja ove godine moraju iskoristiti. Nakon potpisivanja ugovora za ovu investiciju
Općina će provesti postupak javne nabave.
Na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za iskaz interesa za dodjelu
sredstava iz Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova
Europske unije u 2012.godini, Potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“
kojim se financira projektna dokumentacija, Općina je uz koordinaciju REDEA-e i partnera projekta
Lovačkog društva Prepelica kandidirala financiranje i izradu projektne dokumentacije u iznosu od
188.750 kuna za projekt „Stvaranje preduvjeta za razvoj posebnih oblika turizma (lovački) u
Međimurskoj županiji“. Trenutno je Projekt na ocjenjivanju u Ministarstvu, nakon što je bio pozitivno
ocijenjen od strane posebno formiranog povjerenstva Međimurske županije. Za kandidiranje na ovaj
natječaj uvjete je imalo 14 općina s područja Međimurske županije koje spadaju u 1. i 2. razvojnu grupu,
odnosno manje i srednje razvijene općine. Ovim natječajem za Međimursku županiju predviđena su
sredstva u iznosu od cca 610.000 kuna.
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Općina je pred dobivanjem Uvjeta građenja za nadstrešnicu na mrtvačnici u Palovcu čemu je prethodilo
prihvaćanje Idejnog projekta nadstrešnice od strane VMO Palovec. Uslijediti će provedba javne nabave
kako bi investicija mogla započeti.
Nakon što su se zidovi mrtvačnice na groblju Mala Subotica-Štefanec dobro osušili završeni su
soboslikarski radovi. Predstoji još uređenje interijera, nabava određenog namještaja i zastora.
Investicija izvedbe pješačko-biciklističke staze u Držimurcu ide kraju. U ponedjeljak će se izmjestiti
posljednji od 4 rasvjetna stupa, a nakon toga povući asfaltni sloj.
Nastavlja se problem neizvršavanja obveza vezanih na realizaciju posebne trase za prijevoz šljunka iz
šljunčare u Držimurcu od strane tvrtke Pavlic-asfalt-beton iz Goričana u vlasništvu Zvonimira Pavlica.
Od strane Općine upućen im je dopis upozorenja kojim se traži izvedba alternativnog pravca najkasnije
do 15.9.2012.godine jer nakon tog roka mještani naselja Držimurec spremaju se svakodnevno
prepriječiti put kamionima što već dugo najavljuju i više ih se ne može zaustavljati.
Djelatnici na javnim radovima priveli su kraju preseljenje šupe s parkirališta ispred Dječjeg vrtića na
lokaciju iza Dječjeg vrtića te su joj dogradili još jednu prostoriju. Ta šupa zaklanjala je pogled prema
Dječjem vrtiću i bilo ju je neminovno preseliti. Na mrtvačnici na groblju Držimurec-Strelec izvršili su
bojenje vanjske stolarije, vrata i prozora. Uredili su prostor oko crkve u Svetom Križu, a trenutno se vrši
krpanje kontejnera s groblja Držimurec-Strelec kojem je istrunulo dno.
Tijekom ljeta tvrtka Betex d.o.o. iz Belica zatvorila je prodavaonicu koja se nalazila u poslovnom
prostoru Doma kulture Mala Subotica stoga oni žele raskinuti prošle godine sklopljen Ugovor o najmu
poslovnog prostora kojim su se obvezali na bezuvjetno preuzimanje prostora na 5 godina. Obzirom da
postoje otvorena potraživanja prema njima, Ugovor se ne može raskinuti. Kod njih dogodili su se neki
nepredviđeni događaji i našli su se u teškoj situaciji. Za sada su neka potraživanja zatvorena
kompenzacijama, a dogovoreno je da bi se i preostali dug pokušao zatvoriti kompenzacijama kako bi se
onda, ako Općinsko vijeće odobri, raskinuo Ugovor.
Postoje neke naznaka da bi iz ŽUC-a pristigla određena interventna sredstva kojima bi se povukao fini
sloj asfalta u Ulici B.Radića u Maloj Subotici od prijelaza preko željezničke pruge do kraja ulice, u
zadnjem dijelu ceste za Orehovicu koja prolazi kroz Zonu poduzetništva u dužini od cca 500 metara, u
zadnjem dijelu ceste u Športskoj ulici u Palovcu te u Ulici A.Šenoe u Svetom Križu.
Zamjenica načelnika Danica Glad pojašnjava, prije početka sjednice vijećnicima podijeljenu, Uredbu o
naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru donesene na sjednici Vlade RH
održane 23.8.2012.godine, a vezanu na aktualnu problematiku legalizacije nelegaliziranih objekata.
Prilikom legalizacije takvih objekata osim naknade odnosno kazne za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade čija visina i način obračuna propisuje se ovom Uredbom, potrebno je platiti vodni i komunalni
doprinos te usluge arhitekta i geodeta. Podsjeća da prema našoj odluci komunalni doprinos za
stambene zgrade iznosi 20 kn/m3, a za ostale gospodarske zgrade, garaže i sl. iznosi 10 kn/m3, dok se
vodni doprinos obračunava prema zoni područja, a mi spadamo u 3.zonu-zona B-ostala područja RH.
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Vlado Jančec otvara AKTUALNI SAT:
•

Jadranka Sermek ima dvije zamolbe, 1.traži micanje nelegalno postavljene ograde kod vlasnika
g.Mihoceka u Svetom Križu koja predstavlja ruglo za cijelo naselje, a i bliži se Svetokriško
proštenje pa bi bilo lijepo da se to riješi, 2. obzirom da predsjednik Općinskog vijeća, a ujedno i
predsjednik Povjerenstva za javna priznanja Vladimir Mihalic nije nazočan na sjednici, a u
materijalima za sjednicu nema očitovanja Povjerenstva za javna priznanja vezano na traženje
njihove ostavke ili barem ostavke predsjednika Povjerenstva još na 31.sjednici Općinskog
vijeća, inzistira da se do sljedeće sjednice Povjerenstvo očituje. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da će se u narednom periodu svakako pokušati dokraja riješiti problem ograde
g.Mihoceka u Svetom Križu, došlo se do zadnje faze gdje bi uz pomoć policije trebalo maknuti
ogradu. Što se tiče Povjerenstva za javna priznanja, podsjeća vijećnike da mogu zatražiti
stavljanje te problematike na dnevni red jedne od narednih sjednica.
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•

•

•

Zlatko Dominić predlaže da se komunalni redar zaduži za ubiranje placovine štandovima na
proštenjima i drugim općinskim manifestacijama. Načelnik Vladimir Domjanić smatra da je
visina naknade prema donesenoj Odluci možda malo previsoka za današnje prilike, boji se da
se radi visoke placovine ne otjeraju prodavatelji. Ističe da je najbolje da obvezu ubiranja
placovine mjesni odbori preuzmu na sebe, regularno, s uplatnicama. Zamjenica načelnika
Danica Glad iznosi primjer da je VMO Palovec bez ikakvih problema prema Odluci naplatio sve
placovine prilikom proštenja u Palovcu.
Valentin Šipuš pita pročelnika Franju Jankovića da li ima kakve informacije vezano na održanu
Javnu raspravu i javni uvid o Zahtjevu i Tehničko-tehnološkom rješenju za utvrđivanje
objedinjenih uvjeta zaštite okoliša svinjogojske farme tvrtke Agromeđimurje d.d. iz Čakovca koji
su održani tijekom ljeta ove godine u prostorijama Općine Belica. Pročelnik Franjo Janković
odgovara da su komunalni redar Mladen Braniša i on bili na javnom uvidu, proučili navedeni
Zahtjev i Tehnološko-tehničko rješenje te dali primjedbe koje se odnose na problem ispuštanja
gnojnice koja se dosada ispuštala topovima u daljinu prilikom čega se u cijelom naselju Mala
Subotica širio nesnosan smrad, dok se sada ispušta u tlo. Za sljedeću sjednicu u materijale će
priložiti tekst navedene primjedbe upisane u Knjigu Javnog uvida.
Dejan Horvat pita da li je Općina Domašinec povukla suglasnost za izvedbu alternativnog puta
za preusmjeravanje prijevoza šljunka sa šljunčare u Držimurcu koji jednim djelom prolazi
teritorijem naselja Turčišće, radi devastacije privatnog zemljišta od strane tvrtke Pavlic-asfaltbeton prilikom početka izvedbe tog puta. Mišljenja je da je tvrtka Pavlic-asfalt-beton namjerno
devastirala privatne parcele kako bi stopirala daljnje radove na izvedbi tog puta te poziva sve
vijećnike da podrže prosvjed Držimurčana koji će se zasigurno održati jer oni to više ne mogu
izdržati. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da je načelnik Općine Domašinec Dragutin Lisjak
upozorio na povlačenje suglasnosti, ali nakon razgovora pristao je još malo pričekati da se to
riješi, ukoliko se ne riješi suglasnost će se povući.

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Vlado Jančec utvrđuje da je nazočno 8 vijećnika te da postoji
kvorum. Vijećnici Đurđa Horvat, Vladimir Horvat, Đurđica Jančec, Vladimir Mihalic, Josip Šegović
ispričali su svoj nedolazak na sjednicu. Zamjenik predsjednika Vlado Jančec otvara 33.sjednicu
Općinskog vijeća te daje sljedeći DNEVNI RED na prihvaćanje :
1. Usvajanje zapisnika s 32.sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Izvršenja proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje od 1.1.2012.-30.6.2102.godine
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Mala
Subotica u 2010. i 2011. godini
4. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Ulici A.Šenoe, naselja Mala Subotica, k.o. Benkovec
5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Mala Subotica
za školsku godinu 2012./2013.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1. Usvajanje zapisnika s 32. sjednice Općinskog vijeća
Na Zapisnik s 32. sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
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Ad 2. Prijedlog Izvršenja proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje od 1.1.2012. 30.6.2102.godine
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je izvršenje proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine 29% dok je
prošle godine bilo 23% odnosno ove godine za 317.000 kuna više nego lani. Prihodi od poreza na
dohodak su za cca 150.000 kuna veći nego prošle godine, prihodi od komunalnog doprinosa veći su za
25.000 kuna, a od komunalne naknade za 40.000 kuna. Sve proračunske stavke osim onih koje se
odnose na državni proračun i dijelom na županijski, pune se prema očekivanju. Što se tiče pomoći iz
državnog proračuna i dijelom iz županijskog proračuna, zbog odobrenih sredstava iz Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije za kandidirane projekte te stavke će se realizirati u
planiranim iznosima. Značajniji manjak planiranih prihoda vidi se kod stavke prodaje građevinskog
zemljišta. Javilo se nekoliko potencijalnih investitora za parcele u Zoni ali presudila je činjenica da
nemamo riješenu kanalizaciju. Ponovno se pojavio problem neplaćanja parcele u Zoni od strane
Zajedničke strojobravarske radione Hatlak iz Palovca. Prošle godine donesena je odluka o načinu
plaćanja duga i redovnih rata ali ove godine se ne drže toga tako da sada duguju 120.000 kuna i u
dogledno vrijeme Općinsko vijeće morati će se pozabaviti tom problematikom. Međimurska županije za
prijevoz osnovnoškolaca duguje Općini 100.000 kuna. Na strani rashoda sve stavke su u predviđenim
iznosima osim što je stavka energije malo povećana zbog jako hladne zime i poskupljenja energenata
te će se ona morati rebalansom korigirati. Trenutno na općinskom žiro računu nalaze se sredstva u
iznosu od 460.000 kuna te, kao i do sada, vodi se briga o svakoj kuni prije nego se utroši. Vijećnica
Jadranka Sermek pita koliko rata je još ostalo za platiti Zajedničkoj strojobravarskoj radioni Hatlak za
parcelu u Zoni i da li su opomenuti za neplaćanje, ako ne, neka ih se opomene. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da im je preostalo za platiti još 6 rata i da je on očekivao od gospode Hatlak da će,
nakon što su uvidjeli da nisu u mogućnosti dalje izvršavati plaćanje zaduženja za parcelu, doći na
razgovor i iznijeti razloge neplaćanja i prijedloge za daljnju otplatu rata no oni se nisu ni pojavili ni javili
telefonom tako da će biti pozvani na razgovor.
Prijedlog Izvršenja proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje od 1.1.2012. - 30.6.2102.godine
jednoglasno je prihvaćen.
Ad.3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području
Općine Mala Subotica u 2010. i 2011. godini
Pročelnik Franjo Janković iznosi da ovo izvješće pokazuje vrstu, količinu i način sakupljanja otpada s
područja Općine od strane koncesionara tvrtke Murs ekom d.o.o. iz Murskog Središća. Tijekom
2010.godine odvoz je izvršen iz 69% domaćinstava, a tijekom 2011.godine iz 72% domaćinstava.
Nezaobilazni je problem odvoza i zbrinjavanja otpada iz Piškorovca. Pokušaj zaduživanja kanti u
Piškorovcu od strane koncesionara nije uspio, javilo se samo jedno domaćinstvo koje je bilo
zainteresirano za preuzimanje kante. Smatra da bi se problem odvoza otpada iz romskih naselja trebao
odvijati prema jedinstvenom modelu. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje da se u Piškorovcu nalazi cca
800 m3 smeća. Pokušala se tijekom prošle godine uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša dogovoriti
sanacija deponije u Piškorovcu kako prilikom svečanosti otvorenja infrastrukture u Piškorovcu tadašnju
premijerku Kosor ne bi dočekala planina smeća, ali zbog prevelikih troškova to je propalo i premijerka
Kosor je umjesto Piškorovca posjetila Lončarevo gdje se lakše i jeftinije uredilo naselje. Nebrojeno puta
pokušalo se s resornim ministarstvom i fondom iznaći model financiranja odvoza nagomilanog otpada u
Piškorovcu ali unatoč opasnosti po zdravlje mještana taj problem je ostao neriješen. Školski autobus
prilikom odvoženja i dovoženja učenika u Piškorovec zbog razbacanog stakla i drugog otpada nije u
mogućnosti dovesti djecu na za to predviđeno mjesto. Prije početka školske godine romski pomagač s
djecom očistio je to mjesto ali za tjedan dana opet je bilo sve kao prije. Mještani ostalih naselja Općine
trpe uzastopne krađe uroda na poljima, vrtovima, voćnjacima, dvorištima i jako su revoltirani radi toga,
izgleda da bi trebati organizirati straže kao bi spriječili krađe. Sve međimurske općine koje u svom
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sastavu imaju romsko naselje trebale bi zauzeti isti, jedinstveni stav prema ovoj problematici inače se
ne mogu očekivati nikakvi pomaci. Načelnici međimurskih općina koje u svom sastavu imaju romsko
naselje stalno apeliraju prema Zagrebu da se korigira dobivanje socijalne pomoći te da se zbog
učestalih krađa ostali građani osjećaju ugroženo i bespomoćno ali kao da ih se ne shvaća ozbiljno.
Vijećnik, a ujedno i vatrogasac Dejan Horvat navodi da vatrogasci DVD Držimurec-Strelec imaju česte
intervencije u Piškorovcu gdje nailaze na veliki bezobrazluk od strane mještana jer oni sjede, piju i
gledaju kako oni gase požar. Prilikom intervencija u Piškorovcu, pri samom kraju gašenja jednog požara
oni zapale drugi i smiju se, ispravnije rečeno provociraju. Često pale smeće po okolnim šumarcima i
šumama gdje vatrogasci prilikom probijanja kroz grmlje oštećuju skupe naprtnjače tako su od 5
naprtnjača ostali na 1, a za nabavu novih nema novaca. Kod posljednjeg gašenja u šumarku na periferiji
naselja počeli su ispaljivati metke nakon čega je intervenirala i policija. Također, kao mještanin
Držimurca vijećnik Dejan Horvat dodaje da se kod njih u dućan s biciklom ne može bez pratnje koja će
za vrijeme kupnje vani čuvati bicikl. Vijećnik Valentin Šipuš smatra da u ovoj državi nisu svi jednaki,
nekima se dozvoljava više od drugih. Od ukupnih sredstava socijalne pomoći u Međimurju 80% koriste
Romi, ne rade ništa, a Država im još to plaća. Djeca su im izvor prihoda, a krađe svakodnevnica.
Predlaže da se o ovom problemu održi posebna tematska sjednica. Načelnik Vladimir Domjanić dodaje
da se slaže s prijedlogom i da će na tu sjednicu pozvati župana, načelnika policije i predstavnike VMO
Piškorovec.
Prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine
Mala Subotica u 2010. i 2011. godini jednoglasno je prihvaćen.
Ad.4. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Ulici A.Šenoe, naselja Mala Subotica, k.o. Benkovec
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da se zbog nedostatnih informacija vezanih na postupak otkupa ove
nekretnine ova točka stavila na dnevni red sjednice ali u međuvremenu se došlo do saznanja da
temeljem Zakona o cestama nije potrebno vršiti otkup pa je ova točka bespredmetna. Zamjenica
načelnika Danica Glad dodaje da je potrebno samo napraviti geodetski elaborat te upisati vlasništvo.
Ad.5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja
Općine Mala Subotica za školsku godinu 2012./2013.
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da se do trenutka završavanja materijala za sjednicu u četvrtak
nije znao model sufinanciranja prijevoz srednjoškolaca pa se ova točka uvrstila na dnevni red. Sljedeći
dan je na Kolegiju gradonačelnika i načelnika odlučeno da Općina neće trebati sufinancirati prijevoz
srednjoškolaca već će Država sufinancirati 75 % troškova prijevoza, a razliku od 25% do ukupnog
iznosa troškova prijevoza namiriti će Međimurska županija i prijevoznici.
Dovršeno u 20,30 sati.
Zapisničar:
Blaženka Krčmar

