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ZAPISNIK
sa 16. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA, odrţane dana
14.12.2010. godine u 18.00 sati u prostorijama OV, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOĈNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Đurđica Jančec, Mladen Kodba, Ivan Oršoš, Jadranka
Sermek, Dejan Horvat, Josip Šegović, Vladimir Horvat, Đurđa Horvat, Vesna Krčmar,
Matija Novak
OSTALI NAZOĈNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaţenka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Monika Koprivec, Aleksandar Horvat, članovi Savjeta mladih Općine Mala Subotica
Ţ. Drljić, V.Kelkedi, predstavnici javnih medija
AKTUALNI SAT :
Predsjednik OV V.Mihalic najprije pozdravlja sve prisutne i prije aktualnog sata prepušta
riječ načelniku Općine V.Domjaniću da iznese kratko izvješće o vaţnim događanjima u
Općini od prethodne sjednice. Načelnik ističe posjet njemačkog ministra gospodarstva
g. Bruderlea tvrtki Haix obuća d.o.o. u Maloj Subotici u pratnji uţih suradnika i 20-ak
gospodarstvenika iz Njemačke. Vlasnik tvrtke Haix obuća d.o.o., g.Ewald Haimerl, istaknuo
je izvrsnu suradnju sa Općinom Mala Subotica i zahvalio je na podršci ţupanijskim i
općinskim sluţbama u realizaciji njihovog brzog otvaranja industrijskog pogona u Zoni
poduzetništva Mala Subotica. Gospodin Ewald također je iznio planove o izgradnji 1200 m2
novog proizvodnog pogona i o zapošljavanju još 100-ak radnika te o mogućoj kupnji
dodatnog zemljišta za budući razvoj.
Načelnik dalje izdvaja sastanak sa predstavnicima Međimurskih voda kod ţupana I.Perhoča
na temu promjene lokacije pročistača u Drţimurcu gdje su bili iznijeti argumenti za i protiv
sadašnje lokacije pročistača pošto je sada veliki problem ići u promjenu lokacije jer su gotovi
projekti i izdana je lokacijska dozvola, ali uspio se postići dogovor da se napravi procjena
troškova premještaja pročistača na novu lokaciju i ocijeniti će se da li će financijske prilike
dozvoljavati realizaciju tog projekta.
Načelnik se osvrće na trenutni problem podizanja razine podzemnih voda na području naše
općine gdje dosta domaćinstava ima poplavljene podrume, a u Palovcu, u Melinskoj ulici,
došlo je do izlijevanja vode iz Trnave u kanal te je poplavljeno nekoliko dvorišta.
Zahvaljujući pravovremenoj reakciji Općine i sluţbi Hrvatskih voda koja je ispumpavala
vodu u Trnavu, nije zabiljeţena šteta.
Zamjenica načelnika D.Glad daje odgovor na reakciju nekolicine vijećnika na tekst u
Natječaju za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u kojem se spominje
Grad Zagreb i napominje da je taj dio teksta Natječaja propisan Zakonom o poljoprivrednom
zemljištu i morao se kao takav navesti u Natječaju. Također upozorava predstavnika javnih
medija da je u novinama netočno objavljena činjenica da je za propust nenavedene konačne
cijene za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH pojedinih ponuđača u
Zapisniku Povjerenstva za procjenu, kupnju imovine i provedbu natječaja ona „okrivila“
članove Povjerenstva.
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I.Oršoš pita što će se poduzeti po pitanju nedozvoljenog oduzimanja dijela novaca od
iznosa koji su bili isplaćivani za ogrjev na što načelnik odgovara da se nije učinila
nikakva pogreška već se na taj način podsjetilo romsku populaciju da i oni trebaju
izvršavati i svoje obveze a ne samo potraţivati svoja prava.
V.Mihalic poziva načelnika da iznese dostupne informacije u vezi devastacija i krađa
na groblju i školi. Načelnik odgovara da je većina ukradenih predmeta sa groblja
pronađena i zaplijenjena na Policiji a počinitelji su uhićeni te se priprema vračanje tih
predmeta vlasnicima, a što se tiče krađe u školi, postoje osumnjičeni i istraga još traje.
Dogovorena je stalna policijska ophodnja na području Općine te je upućena zamolba
ţupanu da se od otkupljivača plemenitih metala traţi obvezan dokument o porijeklu
otkupljene robe.
J.Šegović traţi da se do slijedeće sjednice pošalje i ostalim vjećnicima odgovor na
vijećničko pitanje kako bi svi mogli o njemu raspravljati.

Nakon aktualnog sata predsjednik OV utvrđuje da je prisutno 12 vijećnika, otvara
sjednicu i daje slijedeći DNEVNI RED na prihvaćanje :
1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog proračuna Općine Mala Subotica za 2011.godinu i prijedlog Odluke o
izvršenju
3. Prijedlog projekcije proračuna za 2011-2013.god.
4. Prijedlog Plana razvojnih programa investicija i kapitalne donacije za razdoblje 2011
do 2013.godine
5. Prijedlog Plana nabave za 2011.godinu
6. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2011.godinu
7. Prijedlog Programa odrţavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica
za 2011.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Programa građenja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
u Općini Mala Subotica za 2011.godinu.
9. Prijedlog Odluke o povećanju ekonomske cijene dječjeg vrtića
10. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
11. Izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje od 6-12 mj. 2010.godine
12. Prijedlog Odluke o usvajanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja
u Općini Mala Subotica za 2010.godinu.
13. Prijedlog Odluke o usvajanju smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Mala Subotica za 2011.godinu
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća primjedbi nije bilo te je
jednoglasno prihvaćen.
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Ad.2.

Prijedlog proraĉuna Općine Mala Subotica za 2011.godinu i
prijedlog Odluke o izvršenju

Načelnik uzima riječ da pojasni prijedlog proračuna za 2011.godinu i ističe da je ovaj
prijedlog proračuna rađen na realnim osnovama i predviđanjima te da se nastojalo štedjeti na
svim stavkama proračuna gdje god se moglo. Ukupni prihodi odnosno rashodi planiraju se u
iznosu od 8.327.180,00 kuna. Na prihodovnoj strani predviđa se 1.200.000 kuna od prodaje
zemljišta u Zoni poduzetništva, a iz drţavne blagajne očekuje se 500.000 kuna za ulaganja u
Zoni poduzetništva na temelju projekta koji je kandidiran prema Fondu za regionalni razvoj.
Na rashodovnoj strani planira se povećanje izdvajanja za dječji vrtić za 90.000 kuna zbog
predloţenog povećanja cijene boravka u dječjem vrtiću, također se za 50.000 kuna povećava
izdvajanje za novih 17 stipendija. Iako postoji realna potreba za povećanjem cijene
komunalne naknade, zbog trenutno teške gospodarske situacije neće se ići u njeno povećanje.
Pošto u oţujku slijede izbori za članove VMO pokušati će se, zbog smanjenja troškova,
dogovoriti odrţavanje tih izbora u vrijeme izbora za Sabor ili EU. Kod investicija načelnik
V.Domjanić napominje da su se nastojali zadovoljiti prijedlozi VMO svih naselja Općine te
da su se sredstva realno rasporedila. U naselju Piškorovec ne planira se nikakva investicija iz
razloga što je na dosada izvedenu infrastrukturu utrošeno 10 mil. kuna, ali pokušati će se
preko Ureda za nacionalne manjine dobiti određena sredstva za eventualno uvođenje Centra
za edukaciju odrasle romske populacije kako bi ona što lakše odgajala svoju djecu za njihovu
što bezbolniju integraciju sa ostalim ţiteljima Općine. Vijećnik J.Šegović izraţava sumnju u
realizaciju ovakvog proračuna a predsjednik OV dodaje da je u ovaj prijedlog proračuna
uvrštena barem jedna značajnija investicija za svako naselje Općine te predloţeni proračun za
2011.godinu i prijedlog odluke o izvršenju daje na glasovanje.
Prijedlog proraĉuna Općine Mala Subotica za 2011.godinu i prijedlog Odluke o
izvršenju prihvaćen je sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV (Đ.Horvat, Đ.Janĉec, I.Oršuš,
J.Šegović).
Ad 3. Prijedlog projekcije proraĉuna za 2011-2013.god.
Pročelnik F.Janković pojašnjava da je prema naputku Ministarstva financija potrebno svake
godine donijeti Projekciju proračuna za naredne dvije godine koja se temelji na očekivanom
rastu BDP-a. Projekcija proračuna za 2012.godinu je za 2% veća u odnosu na plan za
2011.godinu , a za 2013.godinu još za 3% veća s time da se povećanje ne odnosi na plaće za
djelatnike i dotacije.
Prijedlog projekcije proraĉuna za 2011-2013.god. prihvaćen je sa 8 glasova ZA i 4
PROTIV (Đ.Horvat, Đ.Janĉec, I.Oršuš, J.Šegović).
Ad.4. Prijedlog Plana razvojnih programa investicija i kapitalne donacije
za razdoblje 2011 do 2013.godine
Pročelnik napominje da je prema Zakonu o proračunu , a ujedno je to i zahtjev Drţavnog
ureda za reviziju, obveza Općinskog vijeća u skladu sa proračunom, donijeti Plan razvojnih
programa investicija i kapitalne donacije za razdoblje 2011.-2013.godine.
Predsjednik OV daje navedeni Plan na glasovanje uz izmjenu u stavkama 42149-19 i
42149-32 na stranici 3. Prijedloga Plana razvojnih programa investicija i kapitalne donacije za
razdoblje 2011 do 2013.godine na koje je ukazao vijećnik J.Šegović.
Prijedlog Plana razvojnih programa investicija i kapitalne donacije za razdoblje
2011 do 2013.godine prihvaćen je sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV (Đ.Horvat, Đ.Janĉec,
I.Oršuš, J.Šegović).
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Ad.5. Prijedlog Plana nabave za 2011.godinu
Pročelnik F.Janković ističe da sukladno Zakonu o javnoj nabavi općine i gradovi duţni su
donijeti Plan nabave kojim se određuje nabava roba, usluga i radova Općine kao javnog
naručitelja, a sadrţi naziv predmeta nabave, procijenjenu vrijednost nabave bez PDV-a,
procijenjenu vrijednost sa PDV-om i oznaku pozicije na kojoj su sredstva planirana u
proračunu.
Predsjednik OV V.Mihalic konstatira da se ostalim prisutnima pridruţio i vijećnik V.Šipuš i
daje ovaj prijedlog na glasovanje.
Prijedlog Plana nabave za 2011.godinu prihvaćen je sa 9 glasova ZA i 4 PROTIV
(Đ.Horvat, Đ.Janĉec, I.Oršuš, J.Šegović).
Ad.6. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2011.godinu
Pročelnik pojašnjava da se na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, za svaku godinu,
zajedno sa proračunom donosi Program gradnje objekata komunalne infrastrukture koji se
odnosi na javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Ovim Programom
planira se za navedeno utrošiti 2.568.500,00 kuna od čega se za stavku komunalnog doprinosa
kao izvora financiranja planira iznos od 100.000 kuna, a iznos od 2.468.500,00 kuna za ostale
izvore financiranja (drţavni proračun, MŢ, ŢUC, Općina).
Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2011.godinu prihvaćen je sa 9 glasova ZA i 4 PROTIV (Đ.Horvat,
Đ.Janĉec, I.Oršuš, J.Šegović).
Ad.7. Prijedlog Programa odrţavanja komunalne infrastrukture u
Općini Mala Subotica za 2011.godinu
Pročelnik F.Janković ističe da je sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu potrebno za
2011.godinu donijeti Program odrţavanja komunalne infrastrukture koji obuhvaća odvodnju
atmosferskih voda, odrţavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
odrţavanje javnih površina, odrţavanje nerazvrstanih cesta, odrţavanje groblja i javnu
rasvjetu, koje se financira iz sredstava komunalne naknade. Sredstva koja su planirana
proračunom za 2011.godinu za ostvarenje financiranja ovog programa iznose 482.500,00
kuna od toga na odvodnju oborinskih voda otpada 40.000 kuna, na čišćenje snijega na
prometnicama Općine 50.000 kuna, na odrţavanje zelenih površina Općine 93.000 kuna, na
odrţavanje groblja 172.000 kuna i na javnu rasvjetu 167.000 kuna. Ovaj program podlijeţe
promjenama sukladno prilivu sredstava komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.
.
Prijedlog Programa odrţavanja komunalne infrastrukture u Općini Mala Subotica
za 2011.godinu prihvaćen je sa 9 glasova ZA i 4 PROTIV (Đ.Horvat, Đ.Janĉec,
I.Oršuš, J.Šegović).

5
Ad.8. Donošenje Odluke o usvajanju Programa graĊenja objekata i ureĊaja komunalne
infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i proĉišćavanje otpadnih
voda u Općini Mala Subotica za 2011.godinu
Pročelnik JUO pojašnjava da se ovim programom određuje izgradnja objekata i uređaja za
opskrbu pitkom vodom za 2011.godinu u vrijednosti od 550.000 kuna od čega bi 190.000
kuna iznosila izgradnja vodovodne mreţe ulice I.Novaka u Štefancu u duţini od 370 metara, a
360.000 kuna na izgradnju vodovodne mreţe ulice Zorana Šegovića u Maloj Subotici u duţini
od 600 metara., dok je 12.000.000 kuna procijenjena vrijednost izgradnje pročistača otpadnih
voda u Drţimurcu.
Predsjednik OV daje na glasovanje navedeni program uz dopunu na stranici 2, stavak 2.,
stupac pod nazivom Stanje urbanističko-planske dokumentacije, sa tekstom: DPU u izradi.
Odluka o usvajanju Programa graĊenja objekata i ureĊaja komunalne
infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i proĉišćavanje otpadnih voda
u Općini Mala Subotica za 2011.godinu prihvaćena je sa 8 glasova ZA, 4 PROTIV
(Đ.Horvat, Đ.Janĉec, I.Oršuš, J.Šegović) i 1 SUZDRŢANIM (D.Horvat).
Ad.9. Prijedlog Odluke o povećanju ekonomske cijene djeĉjeg vrtića
Vladimir Mihalic, predsjednik OV, a ujedno i predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Potočnica iznosi podatak da je u Dječjem vrtiću Potočnica zaposleno 9 djelatnica od kojih je
6 odgojiteljica, jedna ravnateljica koja pola radnog vremena obavlja poslove odgojitelja, jedna
kuharica i jedna čistačica. Trenutno usluge smještaja u dječjem vrtiću koristi 76-ero djece sa
područja Općine ali i okolice. Od 2006.godine Dječji vrtić Potočnica je u rukama Općine i
njime upravlja Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočnica. U to vrijeme donesen je program po
kojem bi se cijena boravka djece u dječjem vrtiću postupno povećavala za 5 % godišnje ali to
se nije provelo te cijena od 2006. godine do danas iznosi 1.020,00 kuna mjesečno, od toga
50% cijene snosi Općina, a 50 % roditelj. U povećanje cijene se nije išlo iz razloga što se time
nastojao odrţavati zadovoljavajući broj djece, a unatoč tomu postignuti su pedagoški
standardi kao i u drugim vrtićima. Iako je realna potreba za povećanjem cijene boravka djece
u Dječjem vrtiću Potočnica stalno postojala, uspjela se nabaviti didaktička oprema za djecu,
obnoviti igrala, sanirati objekat dječjeg vrtića i godišnje plaćati usluge logopeda u iznosu od
10.000 kuna, jedino je visina primanja odgojiteljica na nešto niţem nivou u odnosu na struku.
Pošto je zadnjih mjeseci ugroţeno daljnje poslovanje dječjeg vrtića i bez pomoći Općine
Dječji vrtić Potočnica ne bi mogao dalje poslovati čemu je uvelike doprinijelo i povećanje
cijena energenata, predlaţe se 19 %-tno povećanje cijene te bi nova cijena iznosila 1.200
kuna mjesečno po djetetu uz isti omjer financiranja a odluka bi se primjenjivala od početka
iduće godine. Na konstataciju vijećnice Đ.Horvat da bi tim povećanje cijene moglo doći do
značajnog smanjenja broja djece polaznika dječjeg vrtića, predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Potočnica V.Mihalic odgovara da je i predstavnik roditelja djece korisnika
usluga Dječjeg vrtića Potočnica kao član Upravnog vijeća Dječjeg vrtića također opravdao
povećanje cijene i dodaje da će i sa novom cijenom naš vrtić biti među jeftinijima u okolici.
Smatra da je dječji vrtić prioritetna ustanova kojoj se ne moţe uskratiti grijanje ili struja na
štetu djece.
Prijedlog Odluke o povećanju ekonomske cijene djeĉjeg vrtića prihvaćen je sa 9
glasova ZA i 4 PROTIV .
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Ad.10. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke

o komunalnom doprinosu

Načelnik V.Domjanić ističe da se ovom točkom predlaţe izmjena i dopuna članka 5. Odluke
o komunalnom doprinosu kojim se određuju dvije zone za utvrđivanje komunalnog doprinosa.
U 1.zonu spadaju naselja .M.Subotica, Palovec, Drţimurec, Strelec, Štefanec i Sveti Kriţ, a u
2.zonu naselje Piškorovec. Mijenja se i članak 6. kojim se određuje cijena komunalnog
doprinosa za stambene i poslovne građevine u 1.zoni u visini od 20,00 kn/m3, a u 2.zoni u
visini od 10,00 kn/m3. Za pomoćne i gospodarske građevine u 1.zoni cijena komunalnog
doprinosa je 5,00 kn/m3, a u 2.zoni 3,00 kn/m3. Za otvorene građevine u 1.zoni cijena
komunalnog doprinosa je 9,00 kn/m3, a u 2.zoni 5,00 kn/m3. Načelnik obrazlaţe da je cijena
komunalnog doprinosa za naselje Piškorovec niţa u odnosu na ostala naselja jer u tom naselju
nije završena kompletna infrastruktura a ovu odluku potrebno je donijeti zbog legalizacije
naselja Piškorovec koja će se provesti slijedeće godine.
Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu prihvaćen je sa 10
glasova ZA i 3 PROTIV.
Ad.11. Izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje od 6-12 mj. 2010.godine
Komunalni redar Mladen Braniša iznosi da je od početka ustrojstva komunalnog redarstva u
Općini Mala Subotica odradio 50 radnih dana te da je u ovom periodu najviše truda ulagao u
privikavanje mještana na novi, čvrsti, pristup odrţavanja komunalnog reda na cijelom
području Općine Mala Subotica kod čega je jako često nailazio na otpor prekršitelja. Djelovao
je na način da je vršio određene aktivnosti, uvide, razgovore s mještanima, identifikacije
parcela po pitanju ambrozije, upućivao usmena upozorenja zbog nedozvoljenog spaljivanja ili
dovoza otpada, usmeno i pismeno upozoravao vlasnike koji nekontrolirano drţe pse i mačke,
upozoravao vlasnike vozila na nedozvoljeno parkiranje na nogostupima i javnim površinama,
pogotovo vozače kamiona. Obilazio je polja kod obrade njiva i upozoravao na nedozvoljeno
izoravanje rubova ili čak same poljske puteve. Upozoravani su usmeno i pismeno oni koji
unatoč zakonskim odredbama ispuštaju gnojnicu i voze gnoj na poljoprivredne parcele koje su
preblizu naselja. Izdano je 28 novčanih mandatnih kazni u ukupnom iznosu od 13.000 kuna,
od toga je plaćeno 2.200 kuna. Naplata se provodi na način da prekršitelj sam plaća kaznu a u
protivnom ide se na prisilnu naplatu po Zakonu o poreznoj upravi. Ako niti Porezna uprava ne
naplati kaznu ona prosljeđuje predmet Prekršajnom sudu čija odluka je konačna. Načelnik
V.Domjanić dodaje da je prekratki period djelovanja komunalnog redara da bi se moglo
očekivati potpuno poboljšanje odrţavanja komunalnog reda. Komunalni redar savjesno i
odgovorno obavlja svoj posao ali stalno se nameće pitanje zašto unazad toliko godina Općina
nije imala komunalnog redara te poziva sve ţitelje Općine da zajedničkim trudom i suradnjom
doprinose što većoj učinkovitosti djelovanja komunalnog redara. Pročelnik F.Janković ističe
dobru suradnju sa komunalnim redarom i napominje da komunalni redar ima puno
intervencija ali u određenima situacijama je zakonski spriječen reagirati na način kako bi
mještani htjeli ili očekivali. Napravljeni su realni pomaci u odrţavanju komunalnog reda
izuzev naselja Piškorovec kod kojega je problem u razini ekološke osviještenosti stanovnika.
Predsjednik OV V.Mihalic ocijenio je da je Izvješće komunalnog redara pozitivno te smatra
da se mora krenuti od činjenice da će mještani vremenom steći određenu komunalnu kulturu
što će olakšati provođenje komunalnog reda i omogućiti veću učinkovitost djelovanja
komunalnog redara.
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Ad. 12. Prijedlog Odluke o usvajanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja
u Općini Mala Subotica za 2010.godinu.
Pročelnik F.Janković daje objašnjenje da se na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju svake
godine mora donijeti Odluku o usvajanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini
za proteklu godinu koju vrši Stoţer zaštite i spašavanja Općine Mala Subotica. Prijedlog
Odluke o usvajanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Mala Subotica za
2010.godinu uz izmjenu u točki VIII. gdje umjesto Zdenko Hrgović treba biti navedeno Siniša
Hrgović i uz dodatak NK Romska vatra u točki XII. te uz eventualnu izmjenu kod točke VIII.
u dijelu tekstu koji govori o tome koja veterinarska sluţba brine o veterinarskoj zaštiti na
području Općine, stavljen je na glasovanje.
Prijedlog Odluke o usvajanje analize stanja sustava zaštite i spašavanja
u Općini Mala Subotica za 2010.godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad.13. Prijedlog Odluke o usvajanju smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja
na podruĉju Općine Mala Subotica za 2011.godinu
Pročelnik JUO iznosi da je na sjednici Stoţera za zaštitu i spašavanje Općine odrţanoj
08.12.2010.godine donesen prijedlog smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Mala Subotica za 2011.godinu. Navedene smjernice sluţe za organizaciju i
što učinkovitiji razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine.
Prijedlog Odluke o usvajanju smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja
na podruĉju Općine Mala Subotica za 2011.godinu jednoglasno je prihvaćen.

Dovršeno u 20:40 sati.
Zapisnik sastavila:
Blaţenka Krčmar
PREDSJEDNIK OV
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Vladimir Mihalic, dipl.ing.
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