REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/14-01/7
URBROJ:2109/10-01-14-9
Mala Subotica, 9.9.2014.

ZAPISNIK
s 12. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 9.rujna 2014.
godine u 19,00 sati u prostorijama Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI :
Danica Glad, Valentin Šipuš, Miran Pintarić, Biljana Bedić, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat,
Željko Jančec, Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Križaić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI :
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Ljiljana Cerovečki, računovođa
Blaženka Krčmar, tajnica
Mladen Braniša, komunalni redar
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i daje riječ načelniku
Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o događanjima u Općini od prošle sjednice. Načelnik
Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i navodi: Na stolu Vas je dočekalo par
fotografija prihvaćenog idejnog rješenja nadstrešnice na groblju Mala Subotica-Štefanec. Nakon
raspisane javne nabave, izabran je izvođač radova, tvrtka Bratić d.o.o. iz Svetog Križa. Planirani
početak radova je kroz 10 dana. Drvena konstrukcija je naručena, a završetak radova planira se
tjedan dana prije blagdana Svih Svetih. Nadamo se da će vrijeme poslužiti kako bi sve bilo gotovo
u roku.
U izradi je projektna dokumentacija za Društveni centar Piškorovec. Prva faza je gotova, projekti
su poslani u Ministarstvo na odobrenje.
Prošli smo na Javnom pozivu za sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti
obiteljskih kuća, uz Županiju i još nekoliko međimurskih općina. Odobrena su nam sredstva u
iznosu od 675.000 kuna. To je početak jednog projekta koji vodi Država uz pomoć kojeg bi
građani mogli na povoljan način ugraditi odnosno promijeniti grijanje, napraviti fasadu, vanjsku
stolariju, jer te radove Fond sufinancira sa 65%, a Općina s 5%, tako da bi svaki korisnik u
konačnici morao financirati 35% investicije. Izgradnja krovišta nije obuhvaćena našim natječajem
već samo županijskim. Interes je jako velik, svakodnevno imamo puno upita. Natječaj je otvoren
do 22.rujna, do 15 sati., nakon čega će Povjerenstvo ići na teren i provjeriti točnost podataka
navedenih u prijavnom obrascu.
Imamo velikih problema s krovištem našeg Dječjeg vrtića jer za vrijeme kiše na nekoliko mjesta
jako propušta. Krov je limeni i star je 10-ak godina. Vjerojatno su se brtve na vijcima stvrdnule
usred sunca i hladnoće i više nemaju svoju funkciju, a i limovi imaju male preklope pa tu
propuštaju vodu. Idući tjedan idemo u sanaciju toga.
Prošli tjedan bili smo svjedoci izlijevanja vode preko nasipa Trnave u Maloj Subotici, a na jednom
mjestu došlo je do propuštanja nasipa. Na vrijeme smo reagirali. Došle su i Hrvatske vode koje su
velikom pumpama ispumpavale vodu i spriječile da voda dođe do prvih kuća. Pohvaljujem Hrvatske
vode na brzoj reakciji, ali pohvaljujem i domaće vatrogasce, javne radove, mještane, što su svi
brzo priskočili u pomoć i punili vreće s pijeskom. Vršit ćemo pritisak na Hrvatske vode da se nasip
što prije sanira kako ne bi opet doživjeli istu prijetnju. Smatram da se Trnava ne čisti dovoljno i ne
izmuljuje se dno, što je bilo obećano.
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Zbog velikih količina kiše ovog ljeta imamo problema s podzemnim vodama. U privatnom
skladištu/hladnjači koje se nalazi u podrumu ove zgrade, a čiji ulaz je od strane nogometnog
igrališta, ima jako puno vode i vlasnici negoduju zbog toga jer se to prijašnjih godina nije događalo
u tom obimu, čak prijete tužbom prema Općini radi toga. Također, mi strahujemo kod svake jače
kiše da nam opet ne budu poplavljene bivše općinske prostorije. Trebat ćemo naći nekakvo
rješenje za taj problem, možda prepumpavanje na onu stranu pruge. Oborinske vode zadaju velike
probleme i nekolicini kuća u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici nakon izvedbe pješačko-biciklističke
staze gdje nakon kiše voda stoji u dvorištima, poplavljeni su i neki podrumi, jer su ta kućanstva
prije imala nivelaciju terena riješenu tako da je voda iz dvorišta otjecala na cestu, a sada nema
kamo. Probat ćemo pomoći tim kućanstvima kako bi riješili taj problem, iako Općina nema obvezu
rješavati problem oborinskih voda iz dvorišta privatnih kuća.
Postupak legalizacije nezakonito izgrađenih objekata ide svojim tijekom. Ove godine izdano je 160
rješenja. Taj posao obavlja pročelnik Franjo Janković. Pomažu mu osobe na stručnom
osposobljavanju. To nije nimalo jednostavan posao kojeg ponekad otežavaju neinformirani
mještani, a ponekad i projektanti koji ne odrade posao kako treba.
Konačno su krenuli javni radovi. Obzirom da sada Općina treba sufinancirati 50% plaće za javne
radove Hrvate, uzeli smo tri osobe. Odobrena su također i tri Roma za koje Država financira 100%
plaće. Javni radovi imaju puno posla jer jako često treba kositi travu zbog učestalih kiša. Ovime se
ispričavam svima što uređenost javnih površina i groblja nije onakva kako smo zamislili i bili
navikli, baš zbog jako čestih kiša koje ne dozvoljavanju lijepu košnju i uređenje nakon nje.
U petak sam bio na sastanku u Međimurskim vodama s projektnim timom za kanalizaciju. Projekt
kanalizacije ide svojim tijekom. Priprema se projektna dokumentacija za natječaj EU fondova.
Početak izgradnje kanalizacije očekuje se 2016.godine.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:


Vijećnik Miran Pintarić zahvaljuje se vijećnicima na dosadašnjoj suradnji i najavljuje da
će biti do daljnjega odsutan sa sjednica zbog odlaska u inozemstvo. Pita zašto se ne
sakuplja trava koju kose javni radovi na javni površinama jer ružno izgleda i usmrdi se, a
vidio je da traktor-kosilica ima korpu za sakupljanje trave. Zatim, traži da se opomene
vlasnike parcela u naseljima i u blizini naselja i vlasnike dvorišta na kojima raste ambrozija,
a vidio ju je i na nekim javnim površinama uz cestu, jer ima dosta ljudi i djece alergičnih na
ambroziju koja im uvelike otežava svakodnevnicu. Zatim, traži da se popravi nasip Trnave
u Palovcu jer je oštećen na nekoliko mjesta, a također potrebno je provjeriti kanale u
Palovcu jesu li u funkciji i jesu li spremni prihvatiti veću količinu vode. Vezano na Natječaj
za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, predlaže da se na web stranice stavi
hodogram i pojašnjenje određenih stručnih termina koji se spominju u natječaju kako bi
ljudima bilo lakše to razumjeti. On sam nema odgovore na neka pitanja na koja je naišao
proučavajući taj natječaj. Npr. spadaju li mrežice za komarce u opravdani trošak
sufinanciranja. Pita je li formirano povjerenstvo za taj natječaj, ako je, tko su članovi i koji
model sufinanciranja je Općina odabrala, mora li korisnik najprije sve platiti pa mu se onda
ugovoreni dio novaca vraća ili će se sufinanciranje realizirati putem vrijednosnih papira
kako korisnik ne bi morao plaćati sufinancirani dio Fonda odnosno Općine. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da jedna velika kosilica ima korpu za sakupljanje trave ali
obzirom da je zbog stalnih kiša trava stalno mokra, ta korpa se maknula kako se kosilica ne
bi stalno začepljivala. Ovo ljeto je trave bilo jako puno jer je rasla strahoviti brzo i sigurno
bi trebalo puno više ljudi za njeno sakupljanje, a i nameće se pitanje kamo s tolikom
travom. Nesakupljanje trave odabrano je kao najrealnije rješenje u navedenoj situaciji. Što
se tiče parcela s ambrozijom, puno se napravilo na tom planu i taj problem nije zanemaren.
Komunalni redar je opomenuo vlasnike parcela s ambrozijom u naseljima i u blizini naselja.
Možda mu je nešto i promaklo pa se mole svi koji primijete neku lokaciju s ambrozijom da
mu dojave kako bi mogao reagirati. Što se tiče Trnave, s gospodinom Mustačom,
predstavnikom Hrvatskih voda za Međimurje, obiđena je cijela dionica Trnave i određene su
kritične točke za sanaciju. Što se tiče Natječaja, iz dosadašnjeg iskustva s zainteresiranim
mještanima, njima više paše živa riječ nego da moraju čitati i proučavati, pa tako dolaze na
Općinu i pitaju što im nije jasno. Detalji oko natječaja mogu se pročitati u Pravilniku za
provedbu tog programa koji je Fond objavio na svojim web stranicama. Općinsko
povjerenstvo za taj natječaj je formirano. Članovi su: pročelnik Franjo Janković, inženjer
Miroslav Kocijan i Jadranka Sermek. Kod tog natječaja Općina je odabrala takav model
sufinanciranja da korisnik mora platiti cijelu investiciju, a tek onda dobije vraćeni dio koji
sufinancira Fond i Općina. Taj model je izabran kao pravedniji i bolji odnosno kao bi se
izbjeglo preferiranje određenih, financijski jačih,
izvođača koji bi lakše podnijeti
kreditiranje korisnika i time „pobrali“ sav posao.
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Vijećnik Josip Horvat pita kada će se konačno riješiti problem vode u podrumu na adresi
Benkovec 49, Mala Subotica. Apelira na zamjenika načelnika Dragutina Branilovića, kao
predsjednika Vijeća mjesnog odbora Mala Subotica, a obzirom da ga nema, onda na
načelnika Vladimira Domjanića, da se održi zbor mještana naselja Mala Subotica.
Predsjednici Općinskog vijeća Danici Glad predlaže točku dnevnog reda jedne naredne
sjednice Općinskog vijeća pod kojom bi se razgovaralo o velikom problemu učestalih krađa
u Općini. Pita kako to da su se odabrali drveni stupovi na nadstrešnici na groblju Mala
Subotica-Štefanec, a kod adaptacije mrtvačnice na istom groblju su se postojeći drveni
stupovi maknuli uz objašnjenje da su kratkog roka trajanja. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da će se problem vode u podrumu kod spomenutog kućanstva u Ulici Benkovec
pokušati riješiti sljedeći tjedan prilikom rješavanja istih, prije navedenih, problema kod
kuća u Ulici A.Stepinca u Maloj Subotici. Misli da je tu problem u začepljenim kanalima. Što
se tiče učestalih krađa, Općina je u stalnom kontaktu s policijom kako bi se provodile što
češće ophodnje, pogotovo noću. Danas se trebao održati sastanak Vijeća za prevenciju na
kojem se trebalo razgovarati baš o tom problemu, ali je sastanak odgođen za sljedeći
tjedan. Na sljedećoj sjednici biti će iznijeti detalji s te sjednice, a posebno oni vezani za ovu
problematiku. Drveni stupovi za nadstrešnicu na groblju Mala Subotica-Štefanec nisu obični
drveni stupovi već lamelirani i nisu upitne kvalitete ni roka trajanja.



Vijećnica Ivana Mikac-Dodlek pita u kojoj fazi je rješavanje priključaka struje za nova
gradilišta u „Novom naselju“ u Maloj Subotici. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da
je to tek u fazi projektiranja. Tu se planiraju graditi dvije trafostanice. Realizacija toga
može se očekivati najranije sredinom sljedeće godine. Iz tog razloga predloženo je
vlasnicima parcela u tom djelu da se najprije gradi uz cestu Ulice Zorana Šegovića gdje ima
struje. Osim tih priključaka, s direktorom Elektre, gospodinom Hrenom, dogovoreno je da
će se rješavati i problem rasvjete u Ulici Benkovec i selidba trafostanice ispred zgrade
Općine.



Vijećnica Jadranka Sermek, obzirom da Načelnik prije nije spomenuo izgradnju
pješačko-biciklističke staze u Svetom Križu, 2.dio, pita hoće li to biti realizirano ove godine.
Moli da se uputi apel policiji da češće kontrolira brzinu u Svetom Križu jer je počela nova
školska godina, a automobili jure kao auto-cestom. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da se navedena investicija planira izvesti ove godine. Sutra ide na sastanak u
ŽUC vezano za tu investiciju i za investiciju povlačenja finog sloja asfalta u Ulici A.Stepinca
u Maloj Subotici pa će nakon toga imati konkretnije informacije o tome. Navedeni apel
proslijedit će se policiji.



Vijećnik Dejan Horvat ukazuje na problem velikih „kolomija“ koje Hrvatske šume
ostavljaju nakon rušenja stabala u šumama koje se nalaze tik iza vrtova mještana
Držimurca i Strelca na što oni jako negoduju. Boje se da će opet po završetku posla sve
ostati nesanirano kao prošli put kada su članovi Športsko ribolovnog društva „Klen“ bili
prisiljeni sami sanirati teren. Pita je li stigao povratni dopis na traženje Općine za sanacijom
„kolomija“. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da nije stigao povratni dopis i da će se
provjeriti što je s tim.



Vijećnik Željko Jančec pita što je prije dva tjedna bilo s općinskim stranicama jer je u
nekoliko navrata pokušao otvoriti iste ali samo je nailazio na neki čudan crtež i tekst.
Ispred KUU „Zvon“ i Puhačkog orkestra Općine zahvaljuje Općini što im je u srpnju
omogućila prijevoz na 48.Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu te predsjednici
Općinskog vijeća Danici Glad zahvaljuju što je svojim prisustvom uveličala njihovo
gostovanje na Smotri. Njihov nastup pohvaljen je i od strane župana Matije Posavca, a jako
im puno znači što su dobili određenu minutažu u programu nacionalne televizije. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da su općinske web stranice bile u dva navrata hakirane što
je ukupno trajalo nekoliko dana, ali to je uspješno riješeno bez posljedica.



Vijećnik Valentin Šipuš ističe da je krajnje vrijeme da se nakon 30 godina Trnava očisti i
izmulji jer će se prilikom sljedećeg visokog vodostaja preliti. Korito Trnave je potrebno
produbiti, a možda i proširiti. Traži da se u tom smjeru razgovara s Hrvatskim vodama. Pita
hoće li se provesti jedno ili dva zaprašivanja komaraca jer su ovih dana nepodnošljivi,
pogotovo u dijelovima naselja uz Trnavu. Predlaže da se, ako je potrebno, trošak
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zaprašivanja podmiri iz planiranih dotacija udrugama. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da će proslijediti Hrvatskim vodama traženi apel za čišćenje Trnave, a za
tretiranje komaraca posavjetovat će se s načelnikom Grada Preloga, gospodinom
Kolarekom, gdje je baš provedeno tretiranje komaraca.


Vijećnik Vladimir Mihalic pita je li tko podnio zahtjev za naknadu štete od poplave i
kome se isti podnosi. Predlaže da se građane pozove da podnesu zahtjeve na raspisani
Natječaj za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća kako se ne bi dogodilo da
nema dosta zahtjeva, dok neki građani ne bi ni znali za isti. Načelnik Vladimir Domjanić
odgovara da misli da nema osnove za podnošenje zahtjeva za naknadu štete od poplave jer
štete nije bilo, a kad bi trebalo podnijeti takav zahtjev vjerojatno bi ga podnijeli Hrvatskim
vodama. Što se tiče Natječaja, građani su obaviješteni putem radija, web stranica, oglasnih
ploča. Puno je zainteresiranih. Ako baš ne bi bilo dovoljno zahtjeva, natječaj se može
ponoviti kako bi se iskoristila sva sredstva jer završetak tog projekta je 30.5.2015.godine.



Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pita postoji li uskoro mogućnost otvaranja
jasličke skupine u našem Dječjem vrtiću. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se to
ne očekuje skoro jer je potrebno najprije proširenje Dječjeg vrtića. Obzirom da se čeka
odgovor resornog ministarstva o ocjeni projekta sufinanciranja projektne dokumentacije za
dogradnju i adaptaciju Dječjeg vrtića, još će se neko vrijeme pričekati, a ako neće biti
odobrena ta sredstva onda bi, zbog stvarne potrebe jasličke skupine, sami krenuli u
realizaciju toga.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je
nazočno 12 vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da je vijećnik Josip Šegović ispričao svoj
nedolazak na sjednicu. Otvara 12.sjednicu Općinskog vijeća te daje sljedeći DNEVNI RED na
prihvaćanje:

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
2. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Mala Subotica za 2014.godinu

3. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mala Subotica za
2014.godinu

4. Donošenje Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Mala Subotica

5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u naselju Piškorovec
6. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Mala
7.
8.

Subotica
Donošenje Odluke o produljenju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja i
odvoza miješanog komunalnog otpada s područja Općine
Mala Subotica
Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad.1. Usvajanje Zapisnika s 11.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 11.sjednice Općinskog vijeća nema primjedbi te je prihvaćen s 11 glasova ZA i 1
SUZDRŽANIM (M.Pintarić).
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Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Mala Subotica za 2014.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da je i ove godine potvrđena činjenica da se Proračun slabije
puni u prvoj polovici godine. Nakon podmirenja svih obveza Općine račun prihoda i rashoda
pokazuje manjak od 22.000 kuna. Prihodi su veći za 150.000 kuna u odnosu na prvu polovicu
prošle godine. Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su 46,55% tj.gledano u apsolutnom
iznosu, oko 20.000 kuna manje od polovice prošle godine kad je od siječnja do travnja u sastavu
Općine bilo i naselje Štefanec. Do velikog povećanja prihoda, u odnosu na planirano, došlo je u
stavci Naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata pa se vidi da se legalizacija provodi.
Za vodni doprinos nije se ništa uprihodovalo, a vjerojatno ni neće jer se tu radi o udjelu prihoda
Hrvatskih vode kojeg one redovno prosljeđuju Općini ali obzirom da je tvrtka Međimurje
graditeljstvo d.o.o. iz Čakovca, koja ima parcelu u našoj Zoni na kojoj nije ništa gradila, a izradila
je projekte, zatražila povrat vodnog doprinosa, Hrvatske vode će iz našeg udjela njima vraćati
vodni doprinos. Povećana je naplata komunalne naknade u iznosu od 170.000 kuna što je rezultat
provođenja ovrha. Kod stavke Upravne mjere vidi se prihod u iznosu od 52.500,00 kuna, što je
uplata Privredne banke Zagreb nakon rješavanja spora oko vlasništva objekta u kojem se nalazi
njihova poslovnica. Kod rashoda, jedini izvanredni rashod je onaj što je Država skinula novce s
računa, s kojima bi izvršenje Proračuna za prvu polovicu godine izgledalo puno bolje. Vijećnik
Miran Pintarić iznosi da, ako se izuzmu prihodi odnosno rashodi od Države, općinski prihodi i
rashodi negdje su na 50% realizacije, što je prihvatljivo. Pita što znači da je stavka prihoda
Donacija Grada Čakovca još na nuli, zatim pita što je prikazano u stavci Ostali financijski rashodi te
zašto je kod stavaka Tekuće donacije u novcu negdje realizirano 0%, negdje 50%, a negdje 100%,
zašto udrugama dotacije nisu isplaćivane linearno, kako ne bi jedne dobile cijeli iznos dotacije, a
druge ništa. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da prihodovna stavka Donacija Grada
Čakovca predstavlja sufinanciranje izgradnje nadstrešnice na groblju Mala Subotica-Štefanec od
strane Grada Čakovca kod čega postoji dogovor s gradonačelnikom Grada Čakovca da će Grad
Čakovec sufinancirati tu investiciji sa 40% sredstava, jer je toliko i omjer grobnih mjesta mještana
Štefanca. Još treba definirati neke detalje oko toga, ali Grad planira rebalansom uvrstiti ta sredstva
u svoj Proračun. Vjerojatno će ta sredstva biti uplaćena ove godine, ako ne u cijelosti, onda će dio
biti uplaćen sljedeće godine. U stavci Ostali financijski rashodi prikazane su zatezne kamate od
Države. Stavke Tekuće donacije u novcu nisu ujednačene jer imamo dogovor s udrugama da svaka
udruga veli kad treba novce i tada dobije jer neke udruge z bog nekih razloga (natjecanja,
gostovanja) trebaju novce ranije, a neke kasnije u godini i tu nema nikakvih problema. Vijećnik
Vladimir Mihalic iznosi da se će doći do neusklađenosti između prihoda i rashoda, što se već sada
vidi iz ovog Izvješća. Ako izostanu neki prihodi doći će do još većeg raskoraka prihoda i rashoda pa
će možda trebati još jedan rebalans Proračuna jer će doći do odustajanja od određenih investicija.
Ako dođe do najavljenih izmjena Zakona o financiranju lokalne samouprave boji se da se ovakav
Proračun neće moći održati. Načelnik Vladimir Domjanić iznosi da će komentar na iznijeto
mišljenje vijećnika Vladimira Mihalica dati u sljedećoj točki.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2014.godinu
prihvaćen je s 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA (V.Mihalic, M.Pintarić).

Ad 3. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mala
Subotica za 2014.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić ističe da nekih većih izmjena Proračuna nema osim stavaka koje se
odnose na sredstva od Države. Prihodi od poreza i prireza na dohodak smanjeni su za cca 20.000
kuna. Zbog slabog prometa nekretninama smanjeni su prihodi od prometa nekretninama za 20.000
kuna. Zbog stečaja nekolicine tvrtki s područja Općine smanjen je prihod od poreza na tvrtku za
10.000 kuna. Prihod od poreza na potrošnju također je smanjen, za 5.000 kuna. Prihod od
dividendi povećan je na 55.234,64 kuna, jer je uplaćena dividenda od strane Međimurje plina.
Smanjeni su prihodi od zakupa poslovnih prostora za 10.000 kuna. Povećani su prihodi od naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 70.000 kuna. Povećani su prihodi od komunalnog
doprinosa za 370.000 kuna, najviše radi naplate komunalnog doprinosa zbog proširenja tvrtke
HAIX obuća d.o.o. u Zoni poduzetništva. Povećani su prihodi od komunalne naknade fizičkih i
pravnih osoba, ukupno za 70.000 kuna, što bi bio rezultat provođenja ovrha. Povećani su prihodi
od naplate kazni komunalnog redara za 10.000 kuna. Smanjeni su prihodi od prodaje parcela u
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Zoni poduzetništva tako da je ostavljen prihod od prodaje samo jedne parcele. Kod rashoda,
smanjeni su rashodi za plin, čišćenje snijega, idejni projekt Doma za starije i nemoćne te rashodi
za investicije čija realizacija je planirana državnim sredstvima. Povećani su rashodi za 10.000 kuna
za usluge odvjetnika zbog dugotrajnog spora s Privrednom bankom Zagreb, koji je sada završen.
Dodani su neplanirani rashodi za sufinanciranje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u iznosu
od 20.000 kuna. Povećani su rashodi za kulturu za 20.000 kuna zbog nabave novih uniformi za
Puhački orkestar Općine koji će ostatak sredstava za uniforme namiriti iz donacija. Povećani su
rashodi za 10.000 kuna za tekuće donacije građanima i kućanstvima, za dječji vrtić, što je zapravo
povećanje rashoda za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima izvan naše Općine. Dodani su
neplanirani rashodi za sufinanciranje udžbenika za učenike Osnovne škole u iznosu od 70.000 kuna
što je približno 30%-tno sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike naše Škole, kako je utvrđeno
sporazumom sa Županijom. Načelnik Vladimir Domjanić daje komentar na mišljenje vijećnika
Vladimira Mihalica iznijeto u prethodnoj točki: Upitni su jedino prihodi od prodaje zemljišta u Zoni
poduzetništva, a ostalo ništa nije upitno, neke stavke će čak biti bolje od planiranih. Vijećnik
Josip Horvat traži za sljedeću sjednicu odgovor na pitanje o načinu izračuna iznosa od 12.000
kuna za naknadu za Hrvatski Crveni križ te traži da se što prije izvrši obveza plaćanja te naknade.
Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da će već sutra ista biti plaćena.
Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mala Subotica za
2014.godinu prihvaćen je s 8 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA (V.Halić, Josip Horvat,
V.Mihalic, M.Pintarić).

Ad.4. Donošenje Odluke o izradi III.Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Mala Subotica
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad iznosi da je donošenje ove Odluke prvi korak u
procesu izrade III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine. Razlozi zbog kojih se ide u
ove Izmjene i dopune Prostornog plana su:usklađenje s novim zakonskim propisima, korekcija
granice građevinskog područja naselja, usklađenje s prostornim planom Međimurske županije,
izmjena granica Općine temeljem Sporazuma o podjeli imovine između Općine i Grad Čakovca
nakon izdvajanja naselja Štefanec iz sastava Općine, planiranje prostora za reciklažno dvorište te
određivanje uvjeta za smještaj energetske građevine koje koriste obnovljive izvore energije. Nitko
se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o izradi III.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mala
Subotica jednoglasno je prihvaćen.

Ad.5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u naselju Piškorovec
Načelnik Vladimir Domjanić pojašnjava da naselje Piškorovec ima svoj Detaljni plan uređenja
kojim je predviđeno 100-tinjak gradilišta. Svakodnevno se vrši pritisak na Općinu radi kupnje
gradilišta i početka gradnje. Predložena početna cijena je 20 kuna/m2, što je neka srednja cijena u
odnosu na cijene u drugim romskim naseljima. Gradilišta su veličine 450-700 m2. Predsjednica
Općinskog vijeća Danica Glad dodaje da su to prazna gradilišta, a ne parcele na kojima se već
nalaze kuće. Na tim gradilištima moći će se graditi, naravno, uz ishođenu građevinsku dozvolu. Na
ostalim Na ostalim parcelama nalaze se kuće koje se moraju legalizirati. Taj proces provest će
Županija. Vijećnik Miran Pintarić pita od strane koga se vrši, prije spomenuti, pritisak na Općinu
te koji je motiv Općine za prodajom tih gradilišta, vjerojatno uprihodovanje. Također ga zanima što
je s gradilištima u Palovcu. Načelnik Vladimir Domjanić odgovara da se pritisak vrši od strane
mladih obitelji iz Piškorovca koje nemaju gdje živjeti, a žele si stvoriti svoj životni prostor. Jedino je
problem što ostavljanju dojam da nisu svjesni što ih zapravo čeka. Trebaju najprije riješiti projekt,
dozvolu, pa tek onda mogu ići graditi. Detaljni plan uređenja naselja Piškorovec donesen je prije
deset godina i nema se što više čekati. Jedini motiv prodaje je omogućavanje tim ljudima da si
formiraju svoj životni prostor, a naravno da je rezultat toga i uprihodovanje Općine. Vijećnik
Miran Pintarić, obzirom na loša iskustva s Romima, jer oni uvijek znaju svoja prava, a obveze ne,
nada se da je cijena dobro kreirana. Dodaje da će trebati pripaziti na ilegalnu gradnju na tim
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gradilištima zbog čega će trebati vršiti pritisak na inspekcijske službe. Načelnik Vladimir
Domjanić odgovara da će Općina sa svoje strane napraviti sve što je u njenoj moći. Predsjednica
Općinskog vijeća Danica Glad daje odgovor vezan na gradilišta u Palovcu. Gradilišta su
formirana i treba ih otkupiti od Republike Hrvatske. Neće se ići u otkup svih gradilišta, nego
najprije samo prvi red uz cestu. Ako bi netko bio pojedinačno zainteresiran, može sam direktno
poslati zahtjev za kupnju, uz posredovanje Općine. Vijećnik Dejan Horvat ističe kako je Općina
prije deset godina, prilikom izrade Detaljnog plana uređenja naselja Piškorovec , bila obmanuta jer
se vršio veliki pritisak na općine s romskim naseljima da moraju u njima formirati 100-120
gradilišta i samo naša Općina je to ispoštovala dok su druge općine formirale puno manji broj
gradilišta. Smatra da je predložena cijena preniska jer Romi ionako zadaju previše briga Općini,
pogotovo naseljima Držimurec i Strelec, da bi ih se sada još nagradilo i gotovo im se poklonila
gradilšta. Ističe da je siguran da mještani Držimurca i Strelca to sigurno neće mirno promatrati.
Predlaže cijenu od 50 kuna/m2. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da je namjera prodaje ovih
gradilišta plemenita i da treba uzeti u obzir da ta gradilišta može kupiti bilo tko. Vijećnica Vesna
Halić iznosi da je cijena od 20 kuna/m2 smiješna i predlaže cijenu 100 kuna /m2. Vijećnik Josip
Horvat smatra da bi bilo dobro povećati početnu cijenu ali da se omogući popust za žiteljima
Općine. Vijećnica Biljana Bedić predlaže početnu cijenu od 30 kuna/m2. Vijećnica Vesna Halić
odustaje od svojeg prijedloga.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na glasovanje prijedlog predlagača naveden u
članku 3. prijedloga Odluke gdje se predlaže početna cijena 20 kuna /m2. Isti nije prihvaćen s 12
glasova PROTIV.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na glasovanje prijedlog vijećnice Biljane Bedić
da se promijeni predložena početna cijena u članku 3. prijedloga Odluke, u 30 kuna/m2. Isti nije
prihvaćen s 2 glasa ZA (B.Bedić, D.Glad) i 10 PROTIV.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad daje na glasovanje prijedlog vijećnika Dejana
Horvata da se promijeni predložena početna cijena u članku 3. prijedloga Odluke, u 50 kuna/m2.
Isti je prihvaćen s 10 glasova ZA i 2 PROTIV (B.Bedić, D.Glad).
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u naselju Piškorovec, uz prihvaćene izmjene
članka 3. prijedloga Odluke, prihvaćen je s 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA (J.Horvat,
M.Pintarić).

Ad.6. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o javnim
priznanjima Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković pojašnjava da je do potrebe za ovim izmjenama i dopunama došlo
temeljem naputka Ureda državne uprave kojim se nalaže brisanje dijela teksta u članku 3. Odluke:
Predsjednik Povjerenstva može kao pridružene članove Povjerenstva u pojedinim slučajevima
imenovati do 2 člana iz reda uspješnih gospodarstvenika, javnih djelatnika iz područja kulture ili
drugih djelatnosti. Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Mala
Subotica prihvaćena je s 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA (V.Halić, V.Šipuš).

Ad.7. Donošenje Odluke o produljenju koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada s
područja Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković iznosi da je Općina bila na pragu raspisivanja nove koncesije za
sakupljanje otpada ali nakon obavljenih razgovora s komunalnim poduzećima Čakom d.o.o. i
Prekom d.o.o. te iz razloga što Vlada još uvijek nije donijela Uredbu o načinu gospodarenja
otpadom predlaže se produljenje navedene koncesije do 31.prosinca 2014.godine. Pretpostavlja se
da će u tom periodu Vlada donijeti Uredbu, a Zakonom je predviđen rok od 3 mjeseca za
prilagodbu Uredbi. Vijećnik Vladimir Mihalic ističe da činjenica što Vlada nije donijela Uredbu ne
oslobađa koncesionare da postupaju po Zakonu.
Prijedlog Odluke o produljenju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada s područja Općine Mala Subotica
prihvaćen je s 10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA (V.Mihalic, M.Pintarić).
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Ad.8. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica
Pročelnik Franjo Janković iznosi da je prema naputku Ureda državne uprave potrebno uskladiti
Odluku o Savjetu mladih s novim Zakonom o savjetima mladih (Narodne Novine br.41/14).
Obzirom da ima dosta Izmjena i dopuna stare Odluke, predlaže se nova Odluka o osnivanju Savjeta
mladih, usklađena s novim Zakonom. Vijećnik Miran Pintarić iznosi da je nakon proučavanje
prijedloga ove odluke i novog Zakona o savjetima mladih shvatio da Savjet mladih nije ništa manje
važno tijelo Općine od drugih radnih tijela, povjerenstava i sl., pa mu nije jasno zašto članovi
Savjeta mladih ne dobivaju naknadu za svoj rad kao i članovi svih drugih povjerenstava. Načelnik
Vladimir Domjanić odgovara da je rad u Savjetu mladih zamišljen kao volonterski rad, na što
vijećnik Miran Pintarić ističe da se ne slaže s tim.
Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Mala Subotica prihvaćen je s 11
glasova ZA i 1 PROTIV (M.Pintarić).

Sjednica je završena u 21,30 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA:
Danica Glad

