ZAPISNIK
sa 11. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA, održane dana
04.05.2010. godine u 19.00 sati u prostorijama OV, Glavna 29 a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Vladimir Horvat, ðurña Horvat, ðurñica Jančec, Zlatko
Dominić, Ivan Oršoš, Matija Novak, Mladen Kodba, Vesna Krčmar, Josip Šegović, Dejan
Horvat, Valentin Šipuš
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovoña
Blaženka Krčmar, tajnica
Ž. Drljić, M.Zamuda, V.Kelkedi, predstavnici javnih medija
AKTUALNI SAT :
Nakon što je predsjednik OV V.Mihalic otvorio sjednicu, načelnik V.Domjanić je iznio
kratko izvješće :
Završeni su radovi na ureñenju raskrižja u ulici A.Stepinca i Dravskoj ulici Uredila se
pješačka staza i prostor izmeñu staza i ceste. Od početka rada tvrtke Haix d.o.o. u
Poduzetničkoj zoni Mala Subotica, promet Dravskom ulicom se znatno povećao pa je iz tog
razloga i zbog sigurnosti u prometu, cesta s prednošću prolaza postala ona prema Orehovici.
Kod mještana se čuju samo pozitivne reakcije na navedeno prometno rješenje, a posebno za
lijepo ureñeni i ozelenjeni okoliš.
Što se tiče sanacije mrtvačnice na groblju Mala Subotica-Štefanec, sa projektantima se išlo na
teren i izvršio se očevid sadašnjeg stanja i zaključeno je da je mrtvačnica u jako lošem stanju.
Krovište propušta pa je unutrašnjost natopljena vlagom, opeka se ljušti i potrebno je najprije
zamijeniti pokrov i napraviti fasadu. Ukupno gledano,trebat će napraviti veći zahvat nego je
prvobitno planirano. Nakon što se raspiše natječaj moći će se govoriti o nekom konkretnom
iznosu.
Asfaltirani je odvojak Nove ulice u Palovcu, a za Štefanec su nabavljeni koševi za košarkaško
igralište, materijal za njihovo postavljanje i materijal za izradu rukometnih golova . Mještani
Štefanca će sami postaviti koševe i izraditi rukometne golove.
Kod Društvenog doma Držimurec-Strelec , na veliko zadovoljstvo okolnih mještana, srušene
su platane. Ove zahtjevne radove su dobrovoljnom akcijom izveli članovi DVD DržimurecStrelec uz pomoć JVP Čakovec koja je osigurala dizalicu sa ljestvama. Takoñer su se
asfaltirale prilazne staze prema Društvenom domu Držimurec- Strelec čime se riješilo pitanje
odvodnje oborinskih voda. Sa Hrvatskim cestama je dogovorena sanacija pješačke staze u
Glavnoj ulici u M. Subotici, a sprema se i izvedba pješačke staze u ulici B.Radić u M.Subotici
i u ulici Zrinskih u Štefancu.
Po programu Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposleno je sedam djelatnika
koji uglavnom radno vrijeme provode ureñujući okoliš i javne površine na području Općine, a
nadzire ih Janušić Stjepan koji je iskustvo na tim poslovima već stekao prošle godine.
Mještani su pohvalili zaposlene rome jer se uzorno ponašaju i poslušni su.
Pošto je bio raspisan natječaj Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za
poduzetničke zone, pripremili smo gotovo svu potrebnu dokumentaciju kako bi prikupili još
novaca za dovršenje asfaltiranja ulice Trate i vanjske rasvjete u našoj poduzetničkoj zoni.

U tijeku je adaptacija svlačionica NK Spartak, radovi se odvijaju prema planu. Najveći dio
troškova adaptacije se financira iz sponzorstava.
VMO Štefanec je ovih dana Općini dostavio Zahtjev za odvajanjem Štefanca od Općine Mala
Subotica, pa će se o toj temi raspravljati na slijedećoj sjednici.
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ð.Horvat – Da li se i za koji se prijedlog sanacije mrtvačnice izjasnio VMO Mala
Subotica? Načelnik – Da, za prvi prijedlog, nadstrešnica po sredini.
ð.Horvat – Da li se može dodijeliti pomoć roditeljima neromske djece, učenika naše
OŠ za troškove školske kuhinje iz sredstava predviñenih za socijalnu skrb u
općinskom proračunu jer često pristižu takvi upiti roditelja? Predsjednik Mihalic –
Imamo Socijalno vijeće kojem ćemo uputiti zahtjev i ono će razmotriti ovaj prijedlog.
Načelnik – nama svakodnevno dolaze mještani sa sličnim zamolbama i nemoguće je
svima udovoljiti, ali pomažemo koliko se da u okviru financijskih mogućnosti .
I.Oršuš – Što se rješava po pitanju dječjeg vrtića u Piškorovcu ? Najbolje bi bilo da je
u Piškorovcu. Načelnik – Svjesni smo da je dječji vrtić u Piškorovcu prijeko potreban
i veliki se napori ulažu u to. Općina to ne može sama napraviti pa smo uputili zahtjev
preko Meñimurske Županije prema Vladi za izgradnju novog ili prenamjenu nekog
postojećeg objekta u Piškorovcu u dječji vrtić za rome. Vršit ćemo pritisak i na
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i poduzet će se svi potrebni koraci da se to
što prije realizira.
ð.Jančec – Kad će se urediti bankine u Držimurcu-Strelcu ? Načelnik Domjanić –
Ureñenje bankina općinskih cesta je dogovoreno sa tvrtkom Tegra d.o.o. iz Čakovca,
a ureñenje županijskih cesta prema svojem rasporedu vrši ŽUC sa kojim će uslijediti
dogovori.
V.Šipuš – Može li se kod prijelaza preko željezničke pruge u ulici B.Radić isto
postaviti treptajući semafor kao i kod raskrižja na početku te ulice jer se naime i tu
godišnje dogodi nekoliko prometnih nezgoda naleta vlaka na automobil ili traktor ?
Što se dogaña sa Poljoprivrednom zadrugom Mala Subotica ? Načelnik – U HŽ je
pred nekoliko mjeseci bio upućen zahtjev za postavljanje branika na taj pružni
prijelaz, ali smo dobili negativan odgovor da se za sada branici na tom pružnom
prijelazu zbog financijskih razloga ne mogu postaviti. Treptajući semafor bi Općinu
koštao 50.000. kn ako bi ona sama to financirala,a potrebna je i suglasnost HŽ-a. Što
se tiče poljoprivredne zadruge, možemo potvrditi da se članovi žale da nisu dobili
novce za poticaj i da nije bilo skupštine. Predsjednik Mihalic – Nameće se pitanje
prostorije koja ju je koristila Poljoprivredna zadruga, VMO Mala Subotica je
poduzelo odreñene korake kako bi se ta prostorija dala nekom drugom na korištenje.
V.Horvat – DVD Mala Subotica je pri kraju sa grañevinskim radovima na objektu u
ulici A.Stepinca, što je sa zamjenom zemljišta i preseljenjem ? Da li se dalje što
poduzelo u sporu sa Orehovicom ? Načelnik - Sprema se sastanak sa DVD-om Mala
Subotica na kojem bi se dogovorili detalji preseljenja sa lokacije kod Doma kulture u
novi objekat, a spor sa Orehovicom trenutno miruje.
D.Horvat – Da li je skinuta zaštita sa lipe u Strelcu koja je prijetnja mještanima ali i
kapeli Sv.Ane u neposrednoj blizini? Načelnik Domjanić – Dogovoreno je sa
g.Golubom iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području MŽ da se makne ta zaštita, ali još ništa nije učinjeno iako se svakodnevno
vrši pritisak da se to što prije realizira. Pročelnik – Kad će se skidati zaštita sa lipe u
Strelcu stavit će se pod zaštitu jasen u Palovcu
.
J.Šegović – Da li se postupilo po zakonu kad se na općinskim web stranicama objavila
informacija da nema pravnih subjekata sa kojim Općina Mala Subotica ne smije
sklopiti javnu nabavu. Načelnik Domjanić – Da, postupilo se po zakonu, no prema
naknadno zatraženom pojašnjenju vezano uz neaktivne tvrtke, iz Ureda za javnu

•

nabavu u Zagrebu pristigao je odgovor prema kojem ćemo svejedno morati na
općinskim web stranicama nabrojiti dvije tvrtke iako su u mirovanju.
J.Šegović – Zašto nedavni raspisani natječaj za tajnika/cu nije objavljen osim u
Narodnim novinama i u lokalnim medijima ? Načelnik – Zato da se ne stvaraju
dodatni troškovi jer smo ga po zakonu bili dužni objaviti u Narodnim novinama, a
danas svi koji ozbiljno traže posao i tamo pregledavaju natječaje za radno mjesto.

Predsjednik OV, V.Mihalic je zaključio aktualni sat i predložio slijedeći DNEVNI RED
na prihvaćanje :
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
2. Zona poduzetništva Mala Subotica-problematika vezana uz kupoprodajni ugovor
izmeñu Općine Mala Subotica i zajedničke strojobravarske radione « HATLAK» iz
Palovca
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine
Mala Subotica za 2009.godinu
4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom za Općinu Mala Subotica
5. Donošenje Odluke o ustrojavanju zajedničkog obavljanja poslova komunalnog
redarstva
Općine Mala Subotica i Općine Pribislavec
6. Donošenje Odluke da je trgovačko društvo Meñimurje-plin d.o.o. , Čakovec, od
posebnog interesa za Općinu Mala Subotica
7. Prijedlog Odluke o izradi detaljnog plana ureñenja ulice Zorana Šegovića u naselju
Mala Subotica ( Gornje Trate )
8. Prijedlog Odluke o izradi detaljnog plana ureñenja Športske ulice u naselju Palovec
9. Završni račun Dječjeg vrtića «Potočnica « Mala Subotica za 2009.godinu
10. Organizacija razrednih odjela u Osnovnoj školi Tomaša Goričanca Mala Subotica u
školskoj godini 2010/2011
Ponuñeni Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 10.sjednice OV
Primjedaba na zapisnik sa 10.sjednice OV nije bilo te je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2. Zona poduzetništva Mala Subotica-problematika vezana uz kupoprodajni ugovor
izmeñu Općine Mala Subotica i zajedničke strojobravarske radione « HATLAK» iz Palovca
Načelnik V.Domjanić je iznio problem neplaćanja rata za parcelu u Zoni poduzetništva prema
kupoprodajnom ugovoru izmeñu Općine i zajedničke strojobravarske radione «Hatlak» iz
Palovca od 23.08.2008.g. u iznosu od 262.592,00 kn. Do sada su uplaćene tri rate, ukupno
76.920,00 kn. Rok uplate je bio rujan 2009.g. Vlasnici su bili pozvani na ovu sjednicu i
obećali su doći, ali pošto se nisu odazvali pozivu, načelnik je objasnio da su vlasnici u
prijašnjem razgovoru naveli da je razlog neplaćanja taj što imaju puno nenaplaćenih
potraživanja, kupili su zemljište iza radionice u Palovcu na koje bi proširili obrt te su dokupili
snagu el struje u vrijednosti 180.000,00 kn. To kupljeno zemljište je izvan grañevinskog
područja prema PPUO koji se mijenjao prije dvije godine. Vlasnici Hatlak bi htjeli graditi u
Palovcu, ali bi htjeli i zadržati parcelu u Zoni, pa se nisu izjasnili kojom bi dinamikom
otplaćivali dug.

Probleme s plaćanjem ima i Auto otpad Grandy iz Strelca, ali je vlasnik Matić obećao da će
do kraja svibnja uplatiti zaostatak. Od ukupno 655.864,00 kn je uplatio je 335.432,00 kn.
J.Šegović je tražio pojašnjenje od predsjednika Mihalica , da li se ovom točkom donosi kakva
odluka ili će se samo raspraviti o navedenom problemu jer načelnik ima ovlasti sam donositi
takve odluke . Predsjednik je objasnio da će se o ovoj točki raspravljati i donijeti neke
smjernice koje će načelnik koristiti u daljnjim pregovorima sa vlasnicima parcele. Načelnik je
od općinskih vijećnika zatražio da se konkretno izjasne do kad bi se pričekalo s
podmirivanjem dugovanja. Iznesena su dva prijedloga, prvi, da se da rok do 01.11.2010., a
drugi do 30.09.2010.g. V.Horvat je predložio da se o tome ne raspravlja jer vlasnici nisu
prisutni na sjednici, ali je načelnik Domjanić potvrdio da će u pregovorima s vlasnicima
Hatlak, tražiti podmirenje duga do 30.09.2010.
Ad 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Mala Subotica za 2009.godinu
Iz Državnog ureda za reviziju-Područni ured Čakovec je 02.travnja 2010.g dostavljeno
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Mala Subotica za 2009.g. .Pošto nije bilo
komentara Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Ad 4. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom za Općinu Mala Subotica
Predloženi plan gospodarenja otpadom pojasnio je pročelnik Janković: Postoji Plan
gospodarenja otpadom na državnoj razini i na razini MŽ. Usvajanjem Plana gospodarenja
otpadom za našu Općinu moći ćemo se javiti na natječaje za dobivanje
odreñenih sredstava za sanaciju divljih deponija kojih na području naše Općine imamo puno :
Molvine, Dol,Piškorovec, uz želj. prugu u Štefancu i Palovcu, Jurčevec. Za sad smo za
sanaciju prijavili odlagalište Dol. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu,
sanacije deponija Općina bi morala financirati sredstvima iz komunalne naknade uz pomoć
sredstava Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureñenja i graditeljstva i Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost. Svake godine smo dužni dostaviti izvješće o realizaciji tog
plana. V.Šipuš je zatražio podatak o postotku zaduženosti kanta za komunalni otpad na
području Općine. Pročelnik je iznio da oko 75 % domaćinstava i poslovnih subjekata naše
Općine ima zaduženu kantu na što je V.Šipuš dodao da je potrebno zadužiti sva domaćinstva.
ð.Horvat je na tu temu pitala da li još uvijek u Piškorovcu nema kanti na što je načelnik
objasnio da pregovori s tvrtkom Murs ekom d.o.o. iz Murskog Središća još uvijek traju ali oni
i dalje ne žele na to pristati zbog jako loših iskustava sa drugim romskim naseljima.
Prijedlog Plana gospodarenja otpadom za Općini Mala Subotica jednoglasno je
prihvaćen .

Ad 5. Donošenje Odluke o ustrojavanju zajedničkog obavljanja poslova komunalnog
redarstva Općine Mala Subotica i Općine Pribislavec
Načelnik je stavio naglasak na ovu točku iz razloga što se na više mjesta, na divlja odlagališta
ali i kontenjere na grobljima, svakodnevno ilegalno odlaže otpad kojeg dovoze i pravne i
fizičke osobe s područja naše Općine i šire,a bez komunalnog redara će se taj problem samo
povećavati. Nakon pokušaja ustrojavanja zajedničkog komunalnog redarstva sa Općinom
Orehovica i dogovora oko raspisivanja natječaja za komunalnog redara došlo je do dogovora
sa Općinom Pribislavec za zajedničko obavljanje tih poslova. J.Šegović je iznio mišljenjepitanje, kako to da se donosi ova odluka kad je na 7. sjednici OV donesena odluka o

raspisivanju natječaja za zapošljavanje komunalnog redara na pola radnog vremena. Načelnik
je to argumentirao sa činjenicom da je Općini Mala Subotica potreban „gotov“ čovjek,
komunalni redar koji može odmah ozbiljno početi sa radom. Na to je Z.Dominića zanimalo
zašto komunalni redar ne bi bio netko iz Općine Mala Subotica, jer bi on poznavao teren i to
bi bila prednost, nakon čega je načelnik Domjanić ponovno naglasio da Općina treba čovjeka
koji može odmah djelovati, a ne da ga se pola godine uči poslu. Pročelnik je dodao da bi se
ugovor o zajedničkom komunalnom redarstvu sklopio na godinu dana pa će se onda vidjeti
što dalje. V.Horvat i V.Šipuš su mišljenja da bi bilo dobro da komunalni redar nije s domaćeg
terena jer bi bio subjektivan u podnošenju prijava, pisanju kazni i sl.iz razloga da se ne
zamjeri svojim sumještanima. Predsjednik Mihalic smatra da ponuñeno zajedničko
komunalno redarstvo ima tri prednosti- komunalni redar je osoba koja je već uhodana u
posao, teritoriji dviju općina graniće i odluka se može provesti odmah.
Prijedlog Odluke o ustrojavanju zajedničkog obavljanja poslova komunalnog
redarstva Općine Mala Subotica i Općine Pribislavec je prihvaćen sa 8 glasova ZA i
5 PROTIV.

Ad 6. Donošenje Odluke da je trgovačko društvo Meñimurje-plin d.o.o. Čakovec,
od posebnog interesa za Općinu Mala Subotica
Načelnik V.Domjanić predstavlja i zastupa Općinu Mala Subotica u Meñimurje-plinu d.o.o.
kao član Nadzornog odbora. Donošenje ove odluke je zakonska obveza Općine. J.Šegović je
skrenuo pozornost na činjenicu da načelnik Domjanić za tu ulogu ne prima nikakvu naknadu
upravo zato što je načelnik Općine a da se predložio netko drugi za člana Nadzornog odbora
„Meñimurje-plina“ ta osoba bi primala naknadu. Načelnik je to obrazložio činjenicom da je
oduvijek Općinu Mala Subotica u Nadzornom odboru „Meñimurje-plina“ zastupao načelnik i
smatra da je to prednost jer načelnik Općine najkvalitetnije može zastupati i štititi interese
Općine.
Prijedlog Odluke da je trgovačko društvo Meñimurje-plin d.o.o. Čakovec, od posebnog
interesa za Općinu Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Ad 7. Prijedlog Odluke o izradi detaljnog plana ureñenja ulice Zorana Šegovića u
naselju Mala Subotica ( Gornje Trate )
Pročelnik je objasnio da je ova odluka nužna kako bi se krenulo sa izradom detaljnog plana.
To je površina veličine cca 6 ha a nalazi se u novom naselju u Maloj Subotici.
Prijedlog Odluke o izradi detaljnog plana ureñenja ulice Zorana Šegovića u naselju
Mala Subotica ( Gornje Trate ) jednoglasno je prihvaćen.

Ad 8. Prijedlog Odluke o izradi detaljnog plana ureñenja Športske ulice u
naselju Palovec
Izradi ovog detaljnog plana pristupilo se s namjerom da se u cijelosti formira Športska ulica
u Palovcu .

Prijedlog Odluke o izradi detaljnog plana ureñenja Športske ulice u naselju Palovec
jednoglasno je prihvaćen.

Ad 9. Završni račun Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za 2009.g.
V.Mihalic kao predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“ napomenuo je da je
dostava Završnog računa zakonska obveza dječjeg vrtića prema osnivaču. Sveukupni prihodi
Dječjeg vrtića „Potočnica“ u 2009.g iznose 976.677,94 kn, a sveukupni rashodi 935.625,15
kn. Višak prihoda od 41.052,79 se prenosi u 2010.g. i utrošit će se za daljnje redovito
poslovanje dječjeg vrtića. V.Šipuša je zanimalo kako to da su 2009.g.u odnosu na 2008.g.
smanjeni rashodi za prehranu u vrtiću. V.Mihalic je objasnio da vanjski djelatnici više ne
koriste vrtičku prehranu. Troškovi prehrane nisu smanjeni na štetu djece jer se obroci
pripremaju prema strogo odreñenim normativima, nego je to rezultat dobre poslovne politike.
Završni račun Dječjeg vrtića „Potočnica“ Mala Subotica za 2009.g. jednoglasno je
prihvaćen.
Ad 10. Organizacija razrednih odjela u Osnovnoj školi Tomaša Goričanca Mala
Subotica, u školskoj godini 2010/2011
ð.Horvat, ravnateljica osnovne škole iznijela je činjenicu da će slijedeću šk.godinu polaziti
513 učenika od čega je 37 % Roma, dok je u Područnoj školi Držimurec-Strelec 86% Roma,
zbog čega tamo postoji problem formiranja mješovitih razreda. Iz Ministarstva obrazovanja,
znanosti i športa vrše pritisak na nas da ne smijemo imati niti jedan čisti romski razred, a ne
žele znati da Romi dolaze u školu bez poznavanja hrvatskog jezika i da ih je nemoguće sve
integrirati sa ostalom djecom. Romski učenici koji mogu donekle pratiti program na
hrvatskom jeziku su integrirani, ali oni koji ne mogu nisu i ne radi se tu o nikakvoj segregaciji
kao što nam nameću. Od Ministarstva obrazovanja , znanosti i športa smo zatražili da provedu
provjeru poznavanja hrvatskog jezika prije polaska u prvi razred pa koja djeca bi bila
pozitivno ocjenjena krenula bi u školu a ostali ne. ð.Horvat je iznijela ovu problematiku jer
traži podršku Općinskog vijeća u slučaju većeg pritiska od strane vlasti. V.Šipuš smatra da
ako je službeni jezik hrvatski, onda hrvatsku školu ne mogu polaziti djeca bez osnovnog
znanja istog, pa bi bilo dobro da se izvrši pritisak prema državi jer ona to ne
provodi.V.Mihalic je pitao što je s romskim pomagačima u školi, na što je ravnateljica
Horvat pohvalila suradnju s njima i dodala da su oni veza škola - dom za romske učenike, nije
im zadaća prevoditi nego održavati red i disciplinu meñu njima što odlično funkcionira.
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