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ZAPISNIK
s 26. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana
8.12.2011. godine u 17:30 sati u prostorijama OV, Glavna 29/A, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Vladimir Mihalic, Vlado Jančec, Zlatko Dominić, Dejan Horvat, ðurña Horvat, Vladimir
Horvat, ðurñica Jančec, Mladen Kodba, Vesna Krčmar, Matija Novak, Ivan Oršoš, Jadranka
Sermek, Josip Šegović, Valentin Šipuš

OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Danica Glad, zamjenica načelnika
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovoña
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Ž.Drljić, predstavnica javnih medija

AKTUALNI SAT :
Nakon što je pozdravio sve nazočne Vladimir Mihalic, predsjednik Općinskog vijeća,
daje riječ načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi dao kratki osvrt na dogañanja u Općini
od prethodne sjednice Općinskog vijeća. Načelnik takoñer pozdravlja sve nazočne i ističe
da je dograñeni Društveni dom u Svetom Križu stavljen pod krov kako je planirano te
mogu započeti instalacijski radovi. U meñuvremenu je na Natječaju za prodaju zemljišta
u Zoni Poduzetništva prodana jedna parcela površine 6.121 m2 vrijednosti 458.000 kuna.
Kupac je g.Švenda iz Palovca, Melinska 23, s kojim je sklopljen kupoprodajni ugovor na
godinu dana odnosno 12 rata. Na ovoj parceli kupac će graditi solarnu elektranu. Prema
DPU Zone poduzetništva, nema nikakvih zapreka za izgradnju solarne elektrane, ali ovo
je već drugi kupac parcela u Zoni koji će graditi solarnu elektranu koja ne zapošljava
radnu snagu pa bi Općinsko vijeće trebalo zauzeti neki stav prema tome jer ima i daljnjih
upita za kupnju parcele na kojoj bi se gradila solarna elektrana. Obzirom da će se na
sljedećoj sjednici Općinskog vijeća raspravljati o Izmjenama i dopunama DPU Zone
poduzetništva Načelnik predlaže da se tom prilikom raspravi i o navedenoj problematici.
Proteklu nedjelju održani su izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Općine koji su
uspješno provedeni.

Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir Mihalic zatvara aktualni sat i utvrñuje da je nazočno
14 vijećnika. Predlagatelj predlaže povlačenje točaka 10. i 11. predloženog Dnevnog reda
priloženog u materijalima za sjednicu obzirom da do dana sjednice nije pristigla suglasnost
Policijske uprave na dokumente koji se donose u tim točkama. Predsjedavajući daje sljedeći
DNEVNI RED na prihvaćanje :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje zapisnika s 25.sjednice Općinskog vijeća
Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Mala Subotica za 2011.godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave za 2011.godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
za 2011.godinu
Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za 2011./2012.godinu
Prijedlog Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom
vodom , odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u općini Mala Subotica za 2012.godinu.
Donošenje Odluke o usvajanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja u općini
Mala Subotica za 2011.godinu.
Prijedlog Smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine Mala
Subotica za 2012.godinu

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Općinskog vijeća
Na Zapisnik s 25.sjednice Općinskog vijeća nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Mala Subotica za 2011.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić daje uvod u ovu točku i navodi da se Ukupni prihodi planirani
Proračunom za 2011.godinu u iznosu od 8.327.180,00 kn, ovim prijedlogom Izmjena i
dopuna Proračuna smanjuju na 6.095.088,85 kn. Jedan od razloga tomu je smanjenje priliva
sredstava iz Državnog i Županijskog Proračuna za 1.445.000,00 kn, zatim smanjenje za
340.000,00 kn u stavci Porez i prirez na dohodak što je rezultat teške gospodarske situacije.
Kod stavke Kapitalne donacije ŽUC-a planirani su prihodi u iznosu od 200.000,00 kn jer je
odreñene investicije trebala voditi Općina ali promjenom ravnatelja ŽUC-a iste su odrañene
pod njihovim vodstvom. Ostali prihodi vodnog gospodarstva takoñer su smanjeni, do sada je
na taj konto uplaćeno 54.100,60 kn jer nije bilo gotovo nikakvih grañevinskih aktivnosti. Na
strani Rashoda poslovanja došlo je do odreñenih odstupanja na kontu 32322 - Usluge tekućeg
i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, a za pojašnjenje istog vijećnicima je
priložena kartica tog konta. Rashodi za usluge odvjetnika takoñer su povećani jer se vode dva
sudska postupka, jedan vezan uz Općinu Orehovica, a drugi uz Meñimursku banku. Kod
stavke Geodetsko-katastarske usluge došlo je do većeg odstupanja od planiranog iz razloga
što je Općina trebala sve zakupce i kupce poljoprivrednog zemljišta uvesti u posjed kako bi se
cijeli proces prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta proveo do kraja. Za izbor Vijeća
romske nacionalne manjine nisu se planirali nikakvi rashodi jer je uvijek te troškove snosila
Država, a ovaj puta su ti troškovi prebačeni na lokalnu razinu iako je resornom ministarstvu iz
Općine nekoliko puta upućivan dopis, pojedinačno i zajedno s općinama koje imaju Rome, ali
odgovor je bio negativan. Za pojašnjenje povećanja rashoda na kontu 32999 - Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja, vijećnicima je priložena kartica tog konta. Nepredviñeni
rashodi u iznosu od 68.844,00 kn na kontu Ostali rashodi-sredstva od prodaje stanova nisu se
mogli izbjeći jer, u skladu sa Zakonom, potrebno je uplatiti 55% sredstava od prodaje stanova
u Državni Proračun. Kod stavke Pomoć obiteljima i kućanstvima do kraja godine očekuju se
još sredstva u iznosu od 30-40.000,00 kn. Do povećanja rashoda kod stavke Dotacija za
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kulturu, došlo je zbog toga što su članovi Puhačkog orkestra Općine sami ureñivali prostor
svoje udruge, a Općina je platila materijal potreban za ureñenje. Načelnik dodaje da su od
planiranih investicija ostvarene one najneophodnije. Ostvarene su neke neplanirane investicije
kao što je proširenje retencije u Zoni kod koje se iskopani šljunak iskoristio za navoz na
poljske puteve. Rashodi za kupnju zemljišta na groblju Mala Subotica –Štefanec takoñer nisu
bili planirani ali zbog ukupne situacije bilo je najbolje to učiniti. Zemljište je kupljeno po
cijeni 2 €/čhv i nakon toga je ureñeno. Zahvaljujući „Hrvatskim vodama“ odrañene su neke
investicije u ukupnoj vrijednosti od 40.000,00 kn koje nije bilo potrebni platiti. Takoñer,
planirani su rashodi za proširenje prometnice u Palovcu u smjeru Belice ali je ŽUC pokrio sve
troškove, a investicija je završena. Načelnik Vladimir Domjanić zaključuje analizu prijedloga
Izmjena i dopuna Proračuna s konstatacijom da je zadovoljan učinjenim obzirom na
gospodarsku situaciju u Državi. Vijećnik Josip Šegović smatra da se moglo i moralo učiniti
više, većim radom i kvalitetnijim projektima povećali bi se prihodi, a zbog smanjenja prihoda
trpile su investicije. Dodaje da vijećnici Kluba HDZ-a neće podržati ovakve Izmjene i dopune
Proračuna za 2011.godinu.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Mala Subotica za 2011.godinu prihvaćene su
s 9 glasova ZA i 5 PROTIV.

Ad.3. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave za 2011.godinu
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da obzirom da su donesene Izmjene i dopune Proračuna
za 2011.godinu temeljem Zakona o javnoj nabavi potrebno je donijeti i Izmjene i dopune
Plana nabave za 2011.godinu koje trebaju biti usklañene s Izmjenama i dopunama Proračuna
što je detaljno pojašnjeno, po stavkama Plana nabave, u materijalima za sjednicu. Vijećnik
Josip Šegović ističe da, obzirom da nisu ostvarene neke investicije, vijećnici kluba HDZ-a
neće podržati Prijedloge Izmjena i dopuna u ovoj ali i u naredne dvije točke Dnevnog reda.

Izmjene i dopune Plana nabave za 2011.godinu prihvaćene su s 9 glasova ZA i
5 PROTIV.

Ad.4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2011.godinu

Uvod u ovu točku daje pročelnik Franjo Janković. Ističe da se Program održavanja
komunalne infrastrukture takoñer mora uskladiti s Izmjenama i dopunama Proračuna a u
skladu Zakona o komunalnom gospodarstvu. Ovim Izmjenama i dopunama Programa
odreñuje se održavanje komunalne infrastrukture u iznosu od 469.560,00 kn od čega na
Odvodnju oborinskih voda otpada 12.000,00 kn, na Čišćenje snijega 31.060,00 kn, na
Održavanje zelenih površina 88.000,00 kn, na Održavanje groblja 182.000,00 kn i na Javnu
rasvjetu 156.500,00 kn.
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.godinu
prihvaćene su s 9 glasova ZA i 5 PROTIV.
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Ad.5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne
infrastrukture za 2011.godinu
Pročelnik Franjo Janković ističe da, obzirom da su prihvaćene Izmjene i dopune Proračuna,
potrebno je s istim uskladiti odreñene stavke odnosno investicije ovog Programa. Izgradnja
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture obuhvaćena ovim Programom odnosi se na javne
površine, nerazvrstane ceste, groblja i na javnu rasvjetu.

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2011.godinu
prihvaćene su s 9 glasova ZA i 5 PROTIV.

Ad.6. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za 2011./2012.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da je na raspisani Natječaj za dodjelu studentskih
stipendija u ak.godini 2011./12. pristiglo 12 molbi od kojih 11 zadovoljava uvjete natječaja. U
tekstu Natječaja navedeno je da će se dodijeliti 7 stipendija ali obzirom da je petero studenata
od prijašnjih stipendista završilo studij, a od novih, dosta njih studira u Čakovcu i Varaždinu
pa će se za njih izdvajati manje sredstava, Načelnik predlaže da se dodijeli svih 11 stipendija.
Vijećnik Josip Šegović iznosi da je prošle godine najbolje potkrepljenja bila upravo odluka o
stipendijama pa predlaže da se ta praksa i nastavi. Predsjednik Općinskog vijeća Vladimir
Mihalic dodaje da je potreba za obrazovanjem neminovna te predlaže donošenje ovakve
odluke kojom se sufinancira ta aktivnost.
Odluka o dodjeli stipendija za 2011./2012.godinu jednoglasno je prihvaćena.

Ad.7. Prijedlog Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za
opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u općini Mala
Subotica za 2012.godinu
Ovim Programom odreñuje se izgradnja vodovodne mreže Ulice I.Novaka u Štefancu i Ulice
Z.Šegovića u Maloj Subotici u iznosu od 340.000,00 kn te izgradnja pročistača otpadnih voda
Držimurec u iznosu od 12.000.000,00 kn, iznosi pročelnik Franjo Janković. Dodaje da je ovaj
Program potrebno donijeti kako bi ga „Meñimurske vode“ uključile u svoj plan za sljedeću
godinu. Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da „Meñimurske vode“ planiraju graditi
zajednički pročistač za Općine: Belica, Dekanovec, Domašinec i Mala Subotica, a nakon
dovršene Studije, što bi trebalo biti početkom proljeća, znati će se i lokacija pročistača.
Predsjednik Općinskog vijeća, Vladimir Mihalic, traži da se u tabeli na stranici 2. Prijedloga
Programa, kod točke 1. u polju gdje se navode izvori financiranja, upiše „100% Općina Mala
Subotica“ te takav dopunjeni Prijedlog Programa daje na glasovanje.

Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom
vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u općini Mala Subotica
za 2012.godinu jednoglasno je prihvaćen.
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Ad.8. Donošenje Odluke o usvajanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja u općini
Mala Subotica za 2011.godinu.
Danica Glad, zamjenica Načelnika, a ujedno i načelnica Stožera zaštite i spašavanja za
Općinu Mala Subotica, pojašnjava da je Stožer na svojoj 7.sjednici donio Analizu stanja
zaštite i spašavanja. Sastavni dio Analize je popis mogućih sudionika u akciji pomoći pri
spašavanju, to su neki članovi Stožera, DVD-ovi Općine, komunalne i druge tvrtke, osoblje iz
zdravstva i aktivisti „Crvenog križa“, djelatnici škola te članovi brojnih udruga koje djeluju na
području Općine. DVD Mala Subotica u mjesecu svibnju izvršio je edukaciju polaznika
Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica, a DVD-ovi općine Mala Subotice održali su javnu
vježbu u mjesecu studenom u OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica.
Odluka o usvajanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja u općini Mala Subotica za
2011.godinu. jednoglasno je prihvaćena.

Ad.9. Prijedlog Smjernica i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine
Mala Subotica za 2012.godinu zaštite i spašavanja
Načelnica Stožera za zaštitu i spašavanje, Danica Glad, ističe da je Stožer na svojoj 7.sjednici
održanoj 23.11.2011.godine raspravljao o stanju zaštite i spašavanja i predložio donošenje
odreñenih smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
odnosno niz radnji koje bi trebalo provesti kako bi bili što spremniji u slučaju elementarne
nepogode.
Smjernice i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Mala Subotica za
2012.godinu jednoglasno su prihvaćene.

Dovršeno u 18:45 sati.

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

