ZAPISNIK

sa 14. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA, održane dana
21.09.2010. godine u 18.00 sati u prostorijama OV, Glavna 29 a, Mala Subotica

NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, ðurñica Jančec, Mladen Kodba, Vesna Krčmar, ðurña
Horvat, Valentin Šipuš, Ivan Oršoš, Matija Novak, Dejan Horvat

OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovoña
Blaženka Krčmar, tajnica
Jadranka Sermek, predložena nova vijećnica
Ž. Drljić, M.Zamuda, V.Kelkedi, predstavnici javnih medija

AKTUALNI SAT :
Predsjednik OV pozdravio je sve prisutne i prepustio riječ načelniku V.Domjaniću te je
uslijedilo izvješće o dogañanjima od prošle sjednice: U tijeku su investicije planirane prema
proračunu. U Zoni poduzetništva su nastavljeni radovi na završetku infrastrukture, stigli su
novci iz Ministarstva gospodarstva. Tvrtka Tegra d.o.o. koja ima ugovor još od prošle godine
nastavila je sa iskopom, navozom šljunka, postavljanjem rubnika, betoniranjem temelja za
stupove javne rasvjete u tom dijelu Zone poduzetništva. Nadamo se da ćemo, ako će
vremenske prilike dozvoliti, do zime radove privesti kraju. Što se tiće telefonske kanalizacije
u Zoni poduzetništva, nakon dugog i mukotrpnog pregovaranja sa HT-om, uspjeli smo naći
zadovoljavajuće rješenje za njenu izvedbu. U tijeku je i investicija u Štefancu, izvedba
pješačko-biciklističke staze duž ulice V.Nazora, rubnici su već prije bili postavljeni, ali
nailazimo na jedan problem na samom početku te ulice gdje terasa ugostiteljskog objekta
zadire na općinsko zemljište pa se zbog toga ove jeseni na tom dijelu neće moći izvesti
radovi. Takoñer se izvodi pješačko-biciklistička staza u ulici B.Radića u M.Subotici gdje smo
konačno uspjeli dogovoriti sa HŽ-om stavljanje u funkciju zaštite za pješake na prijelazu

preko željezničke pruge u toj ulici gdje će se morati izvršiti i rekonstrukcija dijela pruge kod
prijelaza i staviti nove duže unutarnje šine i micanje stupa za razglas. U Palovcu oko
Društvenog doma ureñuje se okoliš i veći dio ograde, a planira se i ureñenje manjeg dijela
okoliša oko Doma kulture Držimurec-Strelec. Uspjeli smo dogovoriti otkup zemljišta uz
cestu prema groblju u Strelcu u dužini od 150 m jer je tamo širina postojećeg asfalta samo
3m pa je jako teško prometovati za vrijeme sprovoda i Svih svetih. U Svetom Križu, nakon
što su riješeni imovinsko-pravni odnosi, slijedi premještanje ograde te legalizacija Društvenog
doma. Pri kraju smo dogovora oko prodaje dijela poslovnog prostora u sklopu Društvenog
doma Sveti Križ u kojem se sada nalazi trgovina mješovite robe, postoji interes da se tamo
napravi trgovina sa kvalitetnom ponudom te robe. Da bi se pregovori oko prodajne cijene
mogli što kvalitetnije obavljati dali smo napraviti procjenu sadašnje vrijednosti poslovnog
prostora. Organizirati će se i zbor mještana Svetog Križa kako bi mještane informirali o toj
prodaji i odstranili eventualne nejasnoće.
Fond za zaštitu okoliša je raspisao natječaj za energetsku učinkovitost. Kandidirali smo tri
projekta. Prvi , najznačajniji, je projekt rekonstrukcije vanjske rasvjete odnosno zamjena
rasvjetnih tijela koji smo kandidirali zajedno sa HEP-om. Naime, na području naše Općine
imamo oko 95 % živinih rasvjetnih tijela koje imaju veliku potrošnju struje i otvorenog su tipa
pa se lako kvare. Fond bi taj projekt financirao sa 40% sredstava.
Drugim i trećim projektom kandidirali smo objekte, Dom kulture Mala Subotica i Dom DVD
Mala Subotica. Iz tog programa se planira financirati ušteda toplinske energije. Iako smo Dom
kulture Mala Subotica tek nedugo završili, prvobitnim projektom nije bila predviñena izvedba
toplinske fasade, za koju smo se naknadno odlučili i to bi se financiralo iz Fonda isto kao i
toplinska fasada na Vatrogasnom domu DVD Mala Subotica.
Na inicijativu jednog našeg mještanina koji podučava hrvatsku djecu u Švicarskoj i na temelju
upućenog poziva meni kao načelniku još prošle godine, od 08.-10.10. gostovati ću kod naših
iseljenika zajedno sa ostalim uzvanicima iz naše Općine i iznimno mi je drago da se imamo
čime predstaviti i time širiti granice prijateljstva. Glavni organizator toga putovanja je naša
škola pa će ravnateljica kasnije iznijeti još neke detalje putovanja.
U petak, 24.09. u 11.00 sati biti će službeno otvorenje proizvodnog pogona tvrtke HAIX
obuća d.o.o.gdje se očekuje i predsjednica vlade, njemački veleposlanik u Hrvatskoj. Vlasnici
spremaju otvorenje na visokom nivou što takva investicija i zaslužuje.
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D.Horvat – Prvo pitanje; U čijem je interesu bilo davanje suglasnosti za eksploataciju
šljunka na šljunčari u Držimurcu? Znamo da je suglasnost dalo Općinsko poglavarstvo
bez suglasnosti Općinskog vijeća, da li je to u skladu sa Zakonom ? Naime, mještani
Držimurca su jako ogorčeni jer je tvrtka Pavlic asfalt- beton d.o.o. počela sa
intenzivnim prijevozom šljunka što stvara nepodnošljiv promet, buku i vibraciju tla.
Općina je dobila nekoliko sporova s tvrtkom Pavlic asfalt-beton d.o.o. i svejedno je
data suglasnost. Drugo pitanje; Zašto se Općina Mala Subotica nije očitovala o
lokacijskoj dozvoli za pročistač, a 29.05.2008. je Općini bio dostavljen poziv?
Načelnik – Dana 07.04.2008. na 58. sjednici Općinskog poglavarstva donesena je
Odluka o davanju suglasnosti za stručnu podlogu za eksploataciju šljunka na šljunčari

•

u Držimurcu. Nije mi jasno zbog čega javnost nije bila izvještena o ovoj odluci i zašto
je donesena takva odluka. Ona je jako bitna, odnosi se na narednih nekoliko godina i
utječe na život ljudi u jednom dijelu Općine. Mišljenja sam da ako se radi nešto sa
vjerom da je to dobro za neku sredinu onda nema razloga da se takvo što neda u
javnost. Moram kod ovog problema spomenuti da smo kao Općina ispali pomalo
neozbiljni prilikom davanja zahtjeva za brisanje te šljunčare iz Prostornog plana
Meñimurske županije kad su se spremale Izmjene i dopune PPMŽ jer je već bila data
suglasnost na lokacijsku dozvolu od strane naše Općine a za koju mi nismo znali.
Smatram da je o ovoj odluci javnost trebala biti izvještena, barem Općinsko vijeće,
isto kao i za lokaciju pročistača. Poziv je stigao, Općina se nije odazvala i time je
pristala na ponuñenu lokaciju. Bivša vlast je, kad se već problem lokacije pročistača
pojavio, plasirala u javnost priče da je Općina poduzela sve što se dalo, da se lokacija
nije mogla mijenjati, a znamo da oko postojeće lokacije ima jako puno mjesta, pa je
nezamislivo da se pročistač nije mogao planirati 200-300 metara dalje što investitoru
takoñer ne bi predstavljalo neki veći dodatni trošak. Potruditi ćemo se, ako još uvijek
ima mogućnosti, dogovoriti novu, udaljeniju lokaciju iako nam investitori obećavaju
da moderna tehnologija nudi pročistače iz kojih se ne šire neugodni mirisi pa za njih
lokacija ne predstavlja nikakav problem, ali razumijemo bojazan mještana Držimurca
pa se nadamo da ćemo biti uspješni u pregovorima oko eventualne nove lokacije za
pročistač.
ð.Horvat – Otkako je počela nastava, a i prije, konstanto se, vikendom, devastira
okoliš naše škole, uništavaju se žljebovi , hidrant, loži se vatra na samom ulazu u
školu ,na dječjem igralištu su skinuli metalni poklopac sa šahta od ventila za vodu i
namjestili su gore granje tako da se netko ozlijedi. Zvali smo policiju i tražili od njih
da malo češće kontroliraju to područje nakon čega se stanje malo smirilo, ali nakon
kratkog vremena se sve opet ponavljalo. Imamo neka saznanja da to čine bivši učenici
naše škole, sada srednjoškolci, ne znam koji je razlog tomu, ispred škole je lijepi park
koji mogu koristiti za druženje. Upućujem apel Općini da pomogne, na koji god način,
samo da se zaustavi devastiranje školske imovine. Što se tiče putovanja u Švicarsku,
učitelj naše škole, Božidar Vadlja, sa suprugom na radu u Švicarskoj gdje podučavaju
hrvatsku djecu, pozvao je još prošle godine u goste našu školu, župnika i načelnika
kao predstavnika Općine. Naime, tih dana, 08.,09., i 10. listopada tamo se slave Dani
iseljenika pa je g.Vadlja došao na ideju da je to prava prigoda da se naša škola
predstavi našim iseljenicima u Švicarskoj. Odlučili smo se odazvati i ići će sportska
ekipa učenika koji će odigrati nogometnu utakmicu, učenici članovi KUU Zvon koji
će pokazati svoj kulturni program kojeg ne manjka te tamburaši koji svojim
repertoarom planiraju napraviti pravu domaću zabavu. Smještaj i hrana su osigurani
ali mi moramo snositi troškove puta autobusom. Uputili smo zamolbu Županiji za
sufinanciranje tih troškova , a od Općine takoñer očekujemo neka sredstava, ostalo će
financirati škola. Želim još pohvaliti udrugu Sport za sve Mala Subotica koja je ove
školske godine vrlo rano počela sa aktivnostima u školi, a sprema ih i u područnoj
školi Držimurec, učenici su jako oduševljeni i rado se odazivaju njihovim akcijama te
im hvala na trudu i preporučamo se i dalje. V.Šipuš se nadovezao na prvo izlaganje
ð.Horvat - Potrebno je dodati i konstantu devastaciju na području dječjeg vrtića i po
cijeloj trim stazi gdje je pola stupova potrgano, table su oštećene, mislim da to radi
mala grupica ljudi, ne znam da li ima smisla obnavljati oštećenja pošto je nekolicini
ljudi dovoljna jedna noć da sve unište. Načelnik- Upoznati smo sa tim problemom i
jasno je da policija ne može biti stalno prisutna na tim mjestima, ali imamo nešto u
pripremi što ne bi iznosio u javnost radi same učinkovitosti. Prošle godine smo
mijenjali žljebove, a sada smo poslali upit za lijevano željezne cijevi koje, nadamo se,
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ne bi mogli devastirati. Pokušati ćemo sami ući u trag počiniteljima. V.Mihalic- Čudi
me što pored toliko udruga koje egzistiraju na području Općine postoji netko koji
svoje frustracije iskaljuje na takav način, mislim da to nisu dvojica,trojica, već više
njih što je možda posljedica kućnog odgoja.
ð.Jančec – Pod čiju domenu spada cesta Držimurec-Piškorovec i da li ima ograničenja
tonaže za tu cestu jer nije postavljen nikakav prometni znak koji bi to regulirao, a
cesta će začas biti puna oštećenja zbog neprestanog prometa kamiona punih šljunka ?
Načelnik- Prema elaboratu tvrtka Pavlic asfalt – beton d.o.o.beton dužna je napraviti
posebnu cestu za promet šljunkom i ne smije ga prevoziti kroz naselje, provjeriti ćemo
i vidjeti u čemu je problem, a ta cesta je pod nadležnosti ŽUC-a.
V.Šipuš – Primio sam dopis iz Uprave za gospodarenje vodama vezano za problem
širenja nepodnošljivog smrada iz Trnave od prije dva mjeseca. Nakon načelnikove i
moje reakcije uslijedio je izlazak državne inspekcije na teren i očišćen je pročistač 4
kod Sajmišta poslije čega je smrad bio zanemariv čemu je možda pogodovalo i
vrijeme, ali ipak se nešto poduzelo. Ponovno ističem prijedlog za izmuljivanje Trnave
duž cijelog toka kroz našu Općinu jer je na puno mjesta suženo korito. Sve dok se to
ne napravi nećemo biti sigurni i nećemo zadovoljiti zakonske propise. Prošli tjedan
zbog obilnih padalina kod mosta u ulici B.Radića u Maloj Subotici nedostajalo je
svega 40-tak cm do izlijevanja Trnave preko korita, a pošto su sve češće obilnije
padaline treba ozbiljno pristupiti tom problemu. Apeliram na sve prisutne koji ikako
mogu doprinjeti rješavanju tog problema da pomognu. Načelnik – U razgovoru sa
g.Mustačom iz Hrvatskih voda saznao sam da je u pripremi plan za slijedeću godinu i
dogovoreno je da do kraja mjeseca rujna prijavimo kanale koje je potrebno očistiti,
gdje ćemo, naravno, navesti i ovaj spomenuti problem pa ako se neće moći uvrstiti
čišćenje cijelog toka Trnave, onda bar svake godine u jednom naselju. Molim
vijećnike da daju eventualne prijedloge za čišćenje kanala kako bi se uvrstili u plan za
slijedeću godinu.
V.Mihalic – Nedugo su stare općinske prostorije poplavljene usred velikih količina
oborinskih voda u tom okruženju i poprilično su oštećene, namočeni su i podovi i
zidovi. Morala bi se sanirati šteta i trebalo bi urediti te prostorije, a pošto prijašnji
korisnik-Poljoprivredna zadruga ne djeluje predlažem da se taj prostor dade na
korištenje VMO Mala Subotica. Zanima me takoñer u kojoj je fazi projekt adaptacije
grobne kuće na groblju Mala Subotica-Štefanec. Predviñena su odreñena sredstva u
proračunu za taj projekt, raspravljali smo o prijedlozima, donijeli zaključke, kako se
dalje odvijala situacija ? Načelnik – Svjedoci smo velikih količina oborina kroz ljeto,
ali nikad prije stare općinske prostorije nisu bile poplavljene.Tamo je dosta nizak
teren i sve oborinske vode iz pravca ulice Benkovec i okolice slijevaju se u to
područje, a kod obilnije kiše povećava se razina podzemnih voda koje pune septičku
jamu jer je odvodna cijev niže zbog toga da bi voda mogla otjecati u jamu te je kroz
sifon poplavila navedene prostorije. Te prostorije smo osigurali od poplave u
osiguravajućoj kući Triglav osiguranje d.d., na teren je izašao procjenitelj štete i
čekamo njegovo izvješće. Što se tiče prostorije koje je koristila Poljoprivredna
zadruga, mišljenja sam da pošto je OV donijelo odluku o dodjeljivanju besplatnog
korištenja neka OV takoñer donese odluku i o njenom prekidu. Projekt adaptacije
grobne kuće na groblju M.Subotica-Štefanec ne ide prema planu jer imovinsko-pravni
odnosi uopće nisu ureñeni. Osim jednog malog dijela, sva ostala površina stoji na
pokojne vlasnike od kojih je otkupljeno zemljište prije 30 i više godina. Dok se to ne
riješi ne možemo dobiti lokacijsku dozvolu za izvoñenje radova, a to je dugotrajni
proces. Pošto je predviñeno širenje groblja odlučili smo tim putem izvršiti i kupnju te
parcele. Znam da bi bilo neophodno sanirati fasadu, ali pošto bi kod izvedbe

nadstrešnice moglo doći do njenog oštećenja, ići ćemo redom. Kroz zimu planiramo
srediti imovinsko-pravne poslove, a druge godine u realizaciju radova. Zamjenica
načelnika je dodala da je sreñivanje tih vlasničkih problema opsežan posao jer se mora
izvesti pojedinačni zemljišnoknjižni postupak za svakog vlasnika kako bi se Općina
upisala kao novi vlasnik.

Nakon što je predsjednik OV zaključio aktualni sat i konstatirao da je prisutno 10
vijećnika, a od neprisutnih vijećnika svoj nedolazak je ispričao vijećnik V.Horvat,
predložio je brisanje 10. točke predviñenog Dnevnog reda koja se zbog tehničkih razloga
ne može provesti i odgaña se za slijedeću sjednicu te točke od 11. – 15. postaju 10.-14.

Takav izmijenjeni Dnevni red stavljen je na prihvaćanje :

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
2. Razrješenje člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
3. Imenovanje i svečana prisega člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
4. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica
5. Donošenje Odluke o davanju prava gradnje TK-mreže u Zoni poduzetništva
Mala Subotica
6. Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja
Općine Mala Subotica
7. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske
8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske
9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
10. Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Općinskog
vijeća Općine Mala Subotica
11. Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za financije i proračun Općine
Mala Subotica
12. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina

13. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu za Zonu
poduzetništva Mala Subotica
14. Imenovanje Uprave groblja Općine Mala Subotica

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2. Razrješenje člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

Mandatna Komisija koju čine Mladen Kodba, predsjednik, Matija Novak, član i ðurñica
Jančec, član utvrdila je da je ostavka vijećnika Miljenka Pintarića na sudjelovanje u radu
Općinskog vijeća i radnih tijela zakonita.

Ad 3. Imenovanje i svečana prisega člana Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

Vijećnik Matija Novak je u ime koalicije SDP-a i HSLS-a iznio imenovanje novog
vijećnika kojim će umjesto Miljenka Pintarića iz Palovca, Glavna 83 dužnost vijećnika
obnašati Jadranka Sermek iz Svetog Križa, A.Šenoe 13. na što je nova vijećnica dala
svečanu prisegu i time postala punopravna članica Općinskog vijeća.

Ad 4. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica

Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik V.Mihalic iznio je da se navedeni Odbor sastao
dana 17.09.2010. godine na kojem se raspravljalo o potrebnim izmjenama i dopunama
Statuta Općine koje su zatražene nalazom Ureda za reviziju. Zbog usklañivanja sa
stvarnim stanjem broja vijećnika mijenja se članak 31. te se mijenja alineja 4. članka 38.
kojom se smanjuje vrijednost pokretnina i nekretnina za čije stjecanje i otuñenje odlučuje
načelnik, sa 1 % na 0,5 % iznosa prihoda.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Ad 5. Donošenje Odluke o davanju prava gradnje TK-mreže u Zoni poduzetništva
Mala Subotica

Načelnik V.Domjanić pojasnio je da se ovom problematikom bavi već duže od godinu
dana. Radi se o financiranju telekomunikacijske kanalizacije u Zoni poduzetništva,
investicija je vrijedna oko 200.000 kuna. Tvrtka HT d.d. vršila je velik pritisak tražeći
pravo služnosti na koje se nije pristalo. Donošenje ove odluke uvjet je za sklapanje
ugovora o pravu grañenja TK mreže.

Donošenje Odluke o davanju prava gradnje TK-mreže u Zoni poduzetništva
Subotica jednoglasno je prihvaćeno.

Mala

Ad 6. Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s
područja Općine Mala Subotica

Ovom odlukom odreñuje se da će Općina Mala Subotica sufinancirati prijevoz učenika
srednjih škola vlakom i autobusom na relaciji Mala Subotica-Čakovec sa 60,70 kuna
mjesečno po učeniku što je razlika do pune cijene mjesečne karte za Čakovec, a na relaciji
M.Subotica – Varaždin sa 100,00 kuna mjesečno po učeniku gdje roditeljima ostaje
doplata za vlak 28,00 kuna mjesečno. ð.Horvat je primijetila da učenici koji putuju u
Prelog nisu u ravnopravnom položaju prema onima koji putuju u Čakovec na što je
načelnik dodao da je nemoguće svima udovoljiti ali nastojalo se rasporediti raspoloživa
sredstva na način da se u potpunosti ili u najvećoj mogućoj mjeri pokrije cijena mjesečne
karte za prijevoz kojega koristi najveći broj učenika.

Donošenje Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja
Općine Mala Subotica prihvaćeno je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN.

Ad 7. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

D.Glad iznijela je neke važne pojedinosti vezane za ovaj natječaj. Maksimalna površina
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koju može imati u zakupu jedna osoba
iznosi 25 ha. Ako po javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
države dio zemljišta ostane nezakupljen, za isto će se zemljište raspisati ponovni javni
natječaj za zakup, kod kojeg neće vrijediti uvjet ograničenja maksimalne površine
poljoprivrednog zemljišta za zakup.Na ponovljeni natječaj moći će se javiti i
zainteresirane pravne i fizičke osobe koje već imaju zakupljenu maksimalnu površinu na
području Općine Mala Subotica. Prema novom zakonu zakup ovakvog zemljišta traje 20
godina. Ukupna početna cijena zakupljenog zemljišta bila bi 160.792,46 kuna od čega
50 % ide u općinski proračun. Na predloženi natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu RH D.Horvat imao je primjedbu i tražio da se iz natječaja na 3. stranici kod
k.o. Držimurec briše točka 8. Dio 787/1 šljunčara, što je prihvaćeno od strane predlagača.
Takav izmijenjeni prijedlog natječaja je stavljen na prihvaćanje.

Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske jednoglasno je prihvaćeno.

Ad 8. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

D.Glad pojasnila je da se one katastarske čestice kod kojih nisu riješeni imovinsko-pravni
odnosi ne mogu staviti u natječaj za prodaju tako dugo dok RH nije upisana kao vlasnik
ali mogu se dati u zakup na 5 godina. Ukupna početna cijena prodanog zemljišta bila bi
271.046,28 kuna.

Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske jednoglasno je prihvaćeno.

Ad 9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika

Načelnik V.Domjanić je objasnio da je stupanjem na snagu Uredbe o klasifikaciji radnih
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi potrebno uskladiti radna mjesta i
koeficijente za obračun plaća službenika i namještenika sa tom Uredbom prema kojoj
radno mjesto pročelnika spada u radno mjesto prve kategorije i prvi klasifikacijski rang
dok radno mjesto višeg referenta spada u treći klasifikacijski rang. Službenici i
namještenici zatečeni na radnom mjestu sa stručnom spremom za jedan stupanj nižom
nego je predviñeno za to radno mjesto, mogu i dalje obavljati te poslove ako na dan
stupanja na snagu Zakona imaju najmanje deset godina radnog staža na tim poslovima.
.
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
jednoglasno je prihvaćeno.

Ad 10. Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Mala Subotica

Ovom odlukom razrješuje se dosadašnji predsjednik Odbora za izbor i imenovanje
Miljenko Pintarić, a imenuje se nova predsjednica Jadranka Sermek. ð.Horvat smatra da
nije u redu što se nova vijećnica bez iskustva u radu Općinskog vijeća odmah predlaže za
predsjednicu nekog odbora.

Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za izbor i imenovanje Općinskog
vijeća Općine Mala Subotica prihvaćeno je sa 9 glasova ZA i 1 PROTIV.

Ad 11. Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za financije i proračun

Općine Mala Subotica

Ovom odlukom razrješuje se dosadašnji predsjednik Odbora za financije i proračun,
Miljenko Pintarić, a imenuje se nova predsjednica Jadranka Sermek.

Razrješenje i imenovanje predsjednika Odbora za financije i proračun Općine
Mala Subotica prihvaćeno je sa 9 glasova ZA i 1 PROTIV.

Ad 12. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina

Ovom odlukom razrješuje se dosadašnji član Odbora za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina Miljenko Pintarić, a imenuje se nova članica Jadranka Sermek.

Razrješenje i imenovanje člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina jednoglasno je prihvaćeno.

Ad 13. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu za
Zonu poduzetništva Mala Subotica

Izmjenom i dopunom Odluke o komunalnom doprinosu za Zonu poduzetništva Mala
Subotica vlasnici parcela koji upute zahtjev za obračun komunalnog doprinosa do kraja

9. mjeseca 2011.godine u potpunosti će biti osloboñeni plaćanja komunalnog doprinosa,
uz obvezu da će gradnju grañevine izvršiti u roku od tri godine odnosno grañevinu staviti
u funkciju u roku od četiri godine od kupnje parcele.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu za Zonu
poduzetništva Mala Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Ad 14. Imenovanje Uprave groblja Općine Mala Subotica

U Upravu groblja predlažu se: Blaženka Krčmar kao predsjednica, Perenc Antun kao član,
Drvenkar August kao član, Sabol Ivan kao član, a peti član Uprave groblja imenovati će
se na slijedećoj sjednici.

Imenovanje Uprave groblja Općine Mala Subotica jednoglasno je prihvaćeno.

Dovršeno u 20:00 sati.

Zapisnik sastavila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNIK OV
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Vladimir Mihalic, dipl.ing.

