REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/16-01/4
URBROJ:2109/10-01-16-8
Mala Subotica, 6.9.2016.

ZAPISNIK
s 28.sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MALA SUBOTICA održane dana 6.rujna 2016.godine u
18,30 sati u prostoriji Općinskog vijeća, Glavna 29a, Mala Subotica
NAZOČNI VIJEĆNICI:
Danica Glad, Valentin Šipuš, Biljana Bedić, Vladimir Goričanec, Vesna Halić, Dejan Horvat, Josip Horvat,
Ivan Marčec, Vladimir Mihalic, Ivana Mikac-Dodlek, Jadranka Sermek
IZOČNI VIJEĆNICI:
Mladen Križaić, Miran Pintarić, Josip Šegović
OSTALI NAZOČNI:
Vladimir Domjanić, načelnik
Franjo Janković, pročelnik
Blaženka Krčmar, tajnica
Ljiljana Cerovečki, računovotkinja
Viktorija Debelec, Anja Jakopčević, predstavnice javnih medija

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad pozdravlja sve nazočne i prepušta riječ
načelniku Vladimiru Domjaniću kako bi podnio izvješće o događanjima u Općini od prethodne sjednice.
Načelnik Vladimir Domjanić također pozdravlja sve nazočne i iznosi: Za investiciju Dogradnja i
adaptacija Dječjeg vrtića Potočnica sve je posloženo, ishođene su sve dozvole, imamo procijenjenu
vrijednost koja iznosi 3,4 mil. kuna i započeli smo s pripremom za objavu javne nabave. Iako se na
mjeru 7.4. može kandidirati izgradnja vrtića, društvenih domova, domova kulture odnosno infrastruktura
koja je bitna za lokalnu sredinu, planiramo, a tako smo pripremili i dokumentaciju, na mjeru 7.4.
kandidirati projekt Uređenje središta naselja Mala Subotica. Obzirom da se na tu mjeru može prijaviti
samo jedan projekt, odnosno tek kad se jedan projekt završi može se prijaviti drugi i da smatramo da
nam je Vrtić najpotrebniji, krenut ćemo s investicijom dogradnje Vrtića kako bi imali spremne prostorije
za pedagošku godinu 2017./2018. Odlučili smo veći dio investicije financirati vlastitim sredstvima, za što i
ove godine imamo predviđeno u Proračunu 1,5 mil.kuna, a ostali dio sredstava pokušati ćemo dobiti iz
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Javna nabava za tu investiciju, zajedno s vremenom
za žalbu trajati će oko dva mjeseca i nadam se da ćemo do mjeseca studenog dobiti izvođača, kako bi još
ove godine krenuli radovi. Investicija je pozamašna i vjerujem kada bude gotova, da ćemo moći reći da
imamo Vrtić kakav naša djeca zaslužuju.
Imamo informaciju da bi tijekom ovog mjeseca trebao biti raspisan natječaj za mjeru 7.4., pa čekamo
hoće li se to dogoditi da prijavimo investiciju Uređenje središta naselja Mala Subotica.
U Fondu za zaštitu okoliša je teška situacija, nemaju novce niti za ono što je odrađeno vezano za
energetsku učinkovitost obiteljskih kuća. Stalno se govorilo da će biti raspisan natječaj za rekonstrukciju
javne rasvjete. Ako bude, mi imamo spremnu dokumentaciju.
Na natječaj za investiciju Prometno i hortikulturno uređenje prostora kod župne crkve i Doma DVD Mala
Subotica stigle su tri ponude, tvrtke Hogra d.o.o. iz Mihovljana, tvrtke Tegra d.o.o. iz Čakovca i tvrtke
Međimurske hidrogradnje d.o.o. iz Savske Vesi. Najpovoljnija i prihvaćena ponuda je ona tvrtke Hogra
d.o.o. Vrijednost investicije bez javne rasvjete iznosi 623.000 kuna. Tu imamo malih problema s
projektantom, neke stvari još nisu završene, ali vjerujem da ćemo do 20. ovog mjeseca započeti s
radovima na uređenju toga prostora.
Radovi na investiciji Adaptacija Društvenog doma Sveti Križ idu prema kraju i nadam se da će biti
završeni kroz 10 dana. Vrijednost ove investicije je 330.000 kuna. Biti će tu još nekih dodatnih radova
koje nismo mogli predvidjeti, što je obično slučaj prilikom svake adaptacije.
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Za nadstrešnice na grobljima Benkovec-Jurčevec i Držimurec-Strelec raspisana je javna nabava za
izvođače. Tu je situacija poprilično napeta jer tvrtke i obrti nemaju dovoljno radnika i imaju dosta posla.
Ovih dana trebale bi biti gotove i građevinske dozvole. Tu smo imali dvije vrste problema. Jedne s
projektantima odnosno materijalima koje su isprojektirali. Morali smo ići u korekcije jer su materijali bili
prekvalitetni i investicije su znatno odstupale u vrijednostima. Drugi problem pojavio se na groblju
Držimurec-Strelec jer magistralni vod vodovoda prolazi ispod prostora gdje bi trebala doći nadstrešnica,
pa smo trebali napraviti projekte za izmiještanje magistralnog voda, i to je sada riješeno. Obje ove
investicije veće su nego što smo planirali u izvornom Proračunu, pogotovo investicija na groblju
Benkovec-Jurčevec, gdje se nakon pregleda objekta došlo do zaključka da treba promijeniti krovište,
pokrov i fasadu. Novce za te investicije imamo i krenut ćemo s njima. Vjerujem da će do blagdana Svih
svetih radovi na nadstrešnici na groblju Držimurec-Strelec biti gotovi, ali na groblju Benkovec-Jurčevec
ne mogu biti gotovi. No, biti će omogućeno nesmetano posjećivanje groblja za te dane.
U međuvremenu dobili smo građevinsku dozvolu za reciklažno dvorište u Zoni poduzetništva koja će
15.rujna biti pravomoćna. Prije nekoliko dana Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uplatio je
dio sredstava za sufinanciranje projektne dokumentacije za tu investiciju.
Izradu IV. Izmjene i dopune Prostornog plana vršit će Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije
u vrijednosti od 40.000 kuna. Polovicu iznosa plaćamo mi, a polovicu Županija. Tvrtka Arhitekt atelje
d.o.o. iz Čakovca izrađivat će III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Zone poduzetništva u
vrijednosti 15.000 kuna. Te troškove će tvrtka Haix obuća d.o.o. refundirati, prema prijašnjem dogovoru.
U međuvremenu imali smo raspisani natječaj za zapošljavanje upravnog referenta i dobili smo novu
zaposlenicu, gospođu Mirjanu Sečan, koja bi dana 26.9. ove godine trebala započeti s radom u Općini.
Ona je iskusna djelatnica s dugogodišnjim stažom u lokalnoj samoupravi. Neću komentirati nagađanja,
pričanja, znatiželje s novinarske strane i neupućenost mladog novinara vezano za ovaj natječaj. To je
njihovo pravo.
U materijalima za sjednicu priložili smo dopise koji su vezani uz sukcesiju s Općinom Orehovica. Vodimo
dosta kompliciranu pravnu bitku na tri polja. Prvo, s Privrednom bankom Zagreb, jer je banka prije par
mjeseci počela skidati 34% od iznosa koji dobivamo za stanove, na što smo reagirali dopisima i
sastankom s njihovom pravnom službom u Zagrebu. Zadnje smo poslali dopis predsjedniku Uprave
Banke, g.Prki, no, novci se i dalje skidaju. Uslijediti će dopis Nadzornom odboru Banke. Drugo polje
odnosi se na Ministarstvo uprave. Sutra se trebala održati sjednica arbitražne komisije, ali je odgođena
bez određenog novog termina održavanja. Treće polje pravne bitke odnosi se na Trgovački sud u
Bjelovaru.
Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad otvara AKTUALNI SAT:


Vijećnik Vladimir Mihalic: Obzirom da danas nema ovdje komunalnog redara, molim Načelnika
da mu prenese ovo što ću iznijeti. Kao predsjedniku mjesnog odbora, u zadnje vrijeme više
mještana mi se požalilo na nepoštivanje komunalnog reda u vidu odlaganje smeća i uzurpiranje
javnog puta na način koji nije primjeren. Vezano za odlaganje smeća, obratila su mi se dva
mještana s traženjem da se otkrije tko odlaže smeće na njihovim privatnim parcelama. Nisam se
uspio naći s komunalnim redarom. Zvao sam ga, ali nije se javio. Bio je na godišnjem odmoru.
Molim da se komunalni redar malo više angažira oko toga. Zatim, mislio sam da je jedna od
nazočnih novinarki buduća djelatnica Sečan, pa sam htio dodati da nigdje ne vidim maturanticu.
Načelnik Vladimir Domjanić: Odmah bi htio nešto pojasniti vezano za ovaj komentar vijećnika
Mihalica. Prije se onima koji su završili gimnaziju općeg smjera u radnu knjižicu pisalo zanimanje
maturant gimnazije i u natječaju nije to krivo pisalo. Smatram da kada novinar nešto istražuje i
ispituje, trebao bi se prije malo informirati. Vijećnica Vesna Halić: Moglo je pisati srednja
stručna sprema, a ne maturant gimnazije. Načelnik Vladimir Domjanić: Pisalo je upravni
referent ili maturant gimnazije. Nismo htjeli ekonomsku školu pa nije pisalo srednja stručna
sprema. Baš smo tražili ono što je primjereno za to radno mjesto. Vijećnik Josip Horvat:
Obzirom da ne znam o kome je riječ, možete iznijeti odakle je nova djelatnica i gdje je radila.
Načelnik Vladimir Domjanić: Gospođa Mirjana Sečan je iz Svetog Križa i 12 godina je radila u
Općini Orehovica, gdje je zapravo obavljala poslove pročelnika. Vijećnik Vladimir Mihalic: Želio
bih podijeliti s vama informaciju, a istu ste mogli vidjeti i na općinskim stranicama, ujedno i
pohvaliti nastojanje Županije i Općine koje su se uključile u uređenje parkirališta kod Šenštatskog
svetišta, koje će služiti i mještanima u ovom kraju. To je dobar put suradnje naše sredine i našeg
svetišta. To je dobra vodilja, obzirom na činjenicu kako je taj prostor izgledao prije desetak
godina. Djelatnost koja se tamo obavlja čini dio općeg dobra i moramo biti ponosni na to.
Načelnik Vladimir Domjanić: Spomenuto sufinanciranje Općine još nije gotova stvar pa se
nadam da ćemo današnjim rebalansom Proračuna to prihvatiti. Što se tiče komunalnog redara, on
je tu svaki drugi dan. Bio je gotovo cijelo ljeto tu, samo je koristio nekoliko dana godišnjeg
odmora i nije istina da njega nema. Može ga se kontaktirati svaki dan. Stalno ponavljam i
apeliram na mještane, zovite komunalnog redara i javite mu ako postoji negdje neki problem.
Ako komunalnog redara nema tu, mogu nazvati u ured Općine. Nitko neće onom kojeg se za
nešto prijavilo otkrivati tko je prijavitelj. Tako radimo otpočetka i ozbiljno odnosno odgovorno
tome pristupamo. Ne vidim potrebe da se to tako široko razvlači. Mislim da komunalni redar radi
posao preažurno i prestrogo. Imama primjedbe od mještana da smo prestrogi i da previše
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kažnjavamo. A da on ne bi reagirao, to sigurno nije tako. Samo ga treba nazvati i pojasniti mu.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Da pojasnim. Ja sam mještanin i predsjednik mjesnog odbora i
očekujem da kada ga nazovem da se javi. Ako ne danas onda sutra ili nakon par dana. U ovom
slučaju zvao sam ga dva puta. Bio je na godišnjem odmoru, provjerio sam, ali očekivao sam da
će se javiti nakon godišnjeg odmora. Meni su ljudi došli doma, pozivali se na novinare i tražili da
reagiram. Ja sam kao predsjednik mjesnog odbora reagirao i uvijek ću tako reagirati. Zašto ti
ljudi nisu zvali komunalnog redara, zato što su već imali kontakt s njim i nije se postigao nikakav
dogovor odnosno nije se ništa napravilo, pa su išli korak dalje. Načelnik Vladimir Domjanić: U
svakom takvom slučaju treba nazvati u Općinu. Htio bih znati gdje se nalazi to smeće. Vijećnik
Vladimir Mihalic: Smeće je na parcelama kod benzinske postaje u Svetom Križu, komunalni
redar će sigurno znati gdje, jer je vezano uz to pisao dopis i bio sa strankama na terenu.
Načelnik Vladimir Domjanić: Ispitat ćemo ovaj slučaj. Vijećnica Jadranka Sermek: Kao
predsjednica Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ nemam niti jedan prigovor na postupanje
komunalnog redara. Što god smo rješavali, sve smo riješili. Ako mi je netko došao doma radi
nekog problema, to sam riješila s komunalnim redarom, a u više navrata mi se on sam javio s
povratnom informacijom ili mi je javio nešto za što su ga moji sumještani zvali. Mislim da ako se
uspostavi s njim odnos kako treba, da onda sve dobro funkcionira. Rješavali smo i pitanje smeća,
pasa, stare kuće i sve smo riješili. Komunalni redar se trudi, ali mu treba i pomoći u rješavanju
problema u vidu davanja potrebnih informacija.
Vijećnik Josip Horvat: Podržavam što se uređuje parkiralište kod Šenštatskog svetišta i mislim
da bilo lijepo da su izbori dva puta godišnje jer bi se sigurno to parkiralište već napravilo.
Nemam ništa protiv proslave kod Šenštatskog svetišta u mjesecu kolovozu, ali apeliram na
predsjednika Vijeća mjesnog odbora Mala Subotica, g.Mihalica, da se založi da se ne
zapostavljaju neke stvari koje već dugo postoje u Maloj Subotici, a forsiraju neke druge. Ako je
sv.Rok zaštitnik „Benkovca“ neka se onda proštenje kod Šenštatskog svetišta tjedan dana
odmakne od „benkoskog“ proštenja, a ne da se stalno preklapaju termini i razvodne ljudi. Bliži se
proštenje u Svetom Križu pa imam prijedlog za predsjednicu Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ,
gospođu Sermek. Predlažem da se štandovi koje ste otjerali preko ceste, što je jako opasno radi
glavne ceste, vrate na prostor gdje je križni put. Oko crkve ste napravili parkiralište. Napravio se
križni put koji se ne koristi. To je općinski Obrovac. Načelnika pitam što su rekli nadležni zašto
nije iscrtan nedostajući pješački prijelaz u Glavnoj ulici, kod raskrižja s Ulicom B.Radića i Ulicom
A.Stepinca u Maloj Subotici. Načelnik Vladimir Domjanić: Rekli su da nema uvjeta za to.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Prijedlog vijećnika Josipa Horvata vezan za proštenja u „Benkovcu“ i
kod Šenštatskog svetišta prenijet ću nadležnima. Vijećnica Jadranka Sermek: Vijećniče
Horvat, u krivu ste, križni put je napravljen na crkvenom zemljištu. Proštenje i štandovi su kod
crkve , a ne preko ceste. Razgovarali smo s Župnikom i on nema ništa protiv da se štandovi
postave na prostoru kod križnog puta, ali vlasnici štandova to ne žele, iz ne znam kojih razloga.
Znači, što se tiče proštenja u Svetom Križu, to je sve pod kontrolom i onako kako bi mi najbolje
htjeli
Vijećnica Jadranka Sermek: Htjela bi se osvrnuti na radove u Svetom Križu. Mi Svetokriščani
jesmo mali, ali srcem veliki. Jako smo radosni i ponosni zbog radova koji se izvode kod nas.
Vjerujemo da ćemo uspjeti dobiti sve ono što jedno naselje treba i zaslužuje imati. Još malo fali
do toga. Ako se neće sve ove godine uspjeti realizirati, vjerojatno ćemo sljedeće godine to uspjeti
riješiti. Kao članica Povjerenstva za izbor novog djelatnika želim istaknuti da je nova djelatnica
Mirjana Sečan iz Svetog Križa u tjedniku Međimurje bila nekoliko puta pohvaljena kao jedna od
najboljih administratorica Međimurja i za nju znaju diljem našeg kraja pa je žalosno da je neki
pojedinci, sugrađani, ne poznaju. Trebali bi biti veseli jer smo dobili kvalitetnu osobu obzirom na
projekte koje imamo i koje će odmah moći nastaviti, a Općina Orehovica može samo biti gubitnik
odlaskom te osobe.
Vijećnik Valentin Šipuš: Imam primjedbu na rad predsjednice Općinskog vijeća zato što
vijećniku Mihalicu već treći put na sjednicama dozvoljava da iznosi stvari za koje je zadužen kao
predsjednik mjesnog odbora, umjesto da to rješava kada treba. Imam prijedlog za Načelnika.
Vozio sam se po državnoj cesti u Nedelišću i primijetio da imaju pet pješačkih prijelaza koji su
posebno osvijetljeni, baš onako kako bi to trebalo svugdje biti. Zvao sam njihovog načelnika
Daniu i pitao na koji način su to riješili. Rekao mi je da su to najvećim djelom financirale Hrvatske
ceste, a jedan dio Općina Nedelišće. Predlažem da se na isti način riješi problem kritičnih,
neosvijetljenih raskrižja na državnoj cesti u našoj općini. Predsjednica Općinskog vijeća
Danica Glad: Prihvačam primjedbu. Kao predsjednica mjesnog odbora nikad takve stvari ne
iznosim odnosno ne rješavam na sjednici Općinskog vijeća nego tijekom tjedna ili kad je stvar
aktualna. Načelnik Vladimir Domjanić: Tako osvijetljene pješačke prijelaze kao što ima Općina
Nedelišće nema nitko drugi u Međimurju. To je prvenstveno radi velikog prometa koji se tom
cestom odvija, a i velik broj prometnih nesreća koje se tamo događaju. Slažem se s prijedlogom
da probamo i mi to dobiti. Obaviti ću razgovore o tome i vidjeti ima li mogućnosti da to
realiziramo. Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad: Znamo da državna cesta u našoj
općini ide u rekonstrukciju i sigurno se to prije toga neće moći realizirati. Vijećnik Valentin
Šipuš: Ne slažem se s vama. To što ta cesta ide u rekonstrukciju je jedna stvar, a pješački
prijelaz druga. Mislim da to ipak treba pokušati dobiti. Vijećnik Vladimir Mihalic: Problematika
koju sam iznio aktualna je od zadnje sjednice i smatrao sam da je to pitanje za ovaj aktualni sat.
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Molim da vijećnik Šipuš uvažava tu činjenicu i da se uvažavamo kao vijećnici te da nema prava
prvenstva jednog vijećnika pred drugim.
Vijećnik Dejan Horvat: Prema informacijama koje imam, navodno je tvrtka Pavlic asfalt beton
iz Goričana natrag dobila koncesiju za eksploataciju na šljunčari u Držimurcu. Kako je moguće da
tvrtka koja ni nakon pet godina eksploatacije šljunka nije dostavila izvješće o količini
eksploatiranog šljunka, koja nije ispunila zahtjeve iz prve koncesije odnosno lokacijske dozvole,
koja je uhvaćena u krađi šljunka, koja nije na vrijeme podnijela zahtjev za produljenje koncesije,
nakon godinu dana dobije novu koncesiju. Dan danas šljunčara nije ograđena, a dubine je 25
metara. U novom Ugovoru o koncesiji, navodno, ne spominje se lokacijska dozvola, a samim time
ni obveze koncesionara za izgradnjom ceste, ograde, sanacijom, što je apsurd. Toga nema
nigdje. Mislim da tu ima mjesta i za određene državne institucije, a svakako tema za novinare.
Načelnik Vladimir Domjanić: Nakon što je prošle godine nakon isteka koncesije uhvaćena u
krađi šljunka, tvrtku Pavlic asfalt beton, u vlasništvu Zvonimira Pavlica iz Goričana, prijavili smo
policiji koja je o tome napravila zapisnik i podnijela kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu. No,
tamo je slučaj prekvalificiran u prekršaj zbog iskaza djelatnika iste tvrtke da su odvezena samo
dva kamiona šljunka. Vjerovalo se tom djelatniku, a mi imamo svjedoke koji potvrđuju da je
odvoženo 10-ak kamiona dnevno. Dva dana nakon što su bili uhvaćeni u krađi, podnijeli su
zahtjev za produljenje koncesije. Tražili smo odgovore o zakonskoj regulativi u takvim
slučajevima od Ministarstva uprave, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija i Ureda
državne uprave. Onda su oni nas tražili neke informacije. Mi smo pismeno dostavili sva naša
saznanja o tom slučaju. Nakon svega žalili smo se Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne
nabave, gdje smo sve detaljno pojasnili i priložili zapisnike, fotografije, dopise. Od Komisije do
danas nismo dobili nikakav odgovor, nego je jednostavno prije tri tjedna iz Ureda državne uprave
u Međimurskoj županiji stigao novi Ugovor o koncesiji na pet godina. Spremam se sljedeći tjedan
otići do Komisije i vidjeti gdje je zapelo. Nisu se udostojali ni dvije rečenice napisati na ono sve
što smo im poslali. Koliko se samo perfidno išlo s novim ugovorom da se iz obveze izbacila
lokacijska dozvola. To sigurno nije previd ni slučajno, nego perfidna igra. Potpuno je neshvatljivo
da se danas u Hrvatskoj takve stvari mogu događati. Situacija je sada takva da će se tamošnji
mještani diči na noge i zapriječiti cestu.

Predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad zatvara aktualni sat, utvrđuje da je nazočno 11
vijećnika te da postoji kvorum. Dodaje da su izočni vijećnici ispričali svoj nedolazak na sjednicu. Otvara
28.sjednicu Općinskog vijeća te daje na prihvaćanje sljedeći DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje
od 01.01.2016. - 30.06.2016.godine
Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračun Općine Mala Subotica za 2016.godinu.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
u Općini Mala Subotica za 2016. Godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2016. Godinu
Prijedlog sufinanciranja cjelodnevnog boravka učenika u Osnovnoj školi Tomaša Goričanca Mala
Subotica
Prijedlog Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece polaznika u predškolske
ustanove

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 27.sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Na Zapisnik s 27.sjednice Općinskog vijeća Mala Subotica nema primjedbi te je jednoglasno prihvaćen.
Ad.2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za
razdoblje od 01.01.2016. - 30.06.2016.
Načelnik Vladimir Domjanić: Prošle godine donijeli smo Proračun za 2016.godinu u iznosu od
13.544.000 kuna. Iznosit ću zaokružene brojke jer oduzimaju manje vremena za čitanje. Tijekom prvih
šest mjeseci ove godine uprihodovali smo 4.715.000 kuna. Višak prihoda iz prošle godine iznosi
2.429.000 kuna i bio je uključen u planirani Proračun. To zajedno iznosi 7.144.000 kuna. Ukupni rashodi
u tom periodu iznosili su 2.306.000 kuna. Ako ne računamo višak prihoda iz prošle godine, prihodi u
prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na prihode u prvih šest mjeseci prošle godine veći su za iznos od
750.000 kuna, a rashodi su veći za iznos od 200.000 kuna.
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Ako idemo po stavkama vidimo da stavka Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada za prvih 6
mjeseci iznosi 2.114.000 kuna, što je za 210.000 kuna više od prošle godine. Tu možda malo zbunjuje
iznos od 2.593.000 kuna koji smo planirali za cijelu godinu. Ali, u drugoj polovici godine ide povrat
poreza u iznosu od 1.280.000 kuna. Država je građanima isplatila novce, a nama će skidati narednih
mjeseci.
Manja od planiranog je stavka Porez na promet nekretnina, zatim stavka Tekuće pomoći iz državnog
proračuna. Od ove godine u ovu je stavku dodatno uključen i dio prihoda iz poreza na dobit i ona za prvih
šest mjeseci iznosi 1.200.000 kuna, što je duplo više nego prošle godine.
Stavka Prihodi od dividendi znatno je veća od planiranog, a planirali smo je prema prihodima iz prošlih
godina. Ova stavka toliko je veća jer je Međimurje plin prošle godine dobro poslovao i nama je, prema
našem udjelu, pripao iznos od 204.000 kuna.
Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su za cijelu godinu u iznosu od 150.000 kuna, a za prvih šest
mjeseci iznose 151.000 kuna.
Kad se osvrnemo na rashode i pogledamo postotke planiranog i izvršenog, vidimo da su te stavke ispod
50%, osim u stavci Plaće djelatnika-javni radovi gdje se promijenio način evidentiranja i sad se kroz
proračun vodi i onaj dio sredstava za javne radove koji financira Država. Nasreću, ove godine uspjeli smo
na javne radove dobiti sve osobe koje Država financira 100%.
Što se tiče investicija, one slijede u ovom dijelu godine i dosta toga je još otvoreno. Detaljnije ću ih
pojasniti kod prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna.
Mislim da se Proračun za prvu polovicu godine solidno punio i da smo ga dobro planirali. Sve stavke koje
ne ovise o europskim fondovima gdje nisu raspisani natječaji pune se prema planu, a neke i više od
planiranog.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Znači, jednostavno se može reći da su izostali prihodi od Države, jer su
planirani u iznosu 5.450.000 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.200.000 kuna.
Načelnik Vladimir Domjanić: Ako se sjećate, kod donošenja Proračuna za ovu godinu, višak prihoda
računovodstveno nismo mogli prikazati u Proračunu, pa smo višak u iznosu od 2,5 mil.kuna uključili u
stavku Tekuće pomoći iz državnog proračuna i to smo tako trebali napraviti. Sada znamo točan iznos
viška prihoda i ta stavka je iskazana posebno na prvoj stranici ovog Izvješće, a iznosi 2.429.395,86 kuna.
Tako da nismo iz državnog proračuna planirali 5.450.000 kuna nego 2,5 mil.kuna manje. Tekuće pomoći
iz državnog proračuna planirali smo u iznosu od 1,5 mil.kuna, a dodan je iznos od 2,5,mil.kuna za višak
prihoda iz prošle godine. Kada od ukupno planirane pomoći iz proračuna odbijemo 2,5 mil.kuna ostane 3
mil.kuna. Tekuća pomoć iz državnog proračuna, jer smo općina na potpomognutim područjima, bila je
planirana u iznosu od 1.200.000 kuna. Iznos od 1.300.000 kuna u stavci Kapitalne pomoći iz državnog
proračuna bio je planiran iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za rekonstrukciju javne
rasvjete, ali natječaj do danas nije raspisan. I nema 3,5 mil.kuna koji smo planirali iz EU fondova za
mjeru 7.4., gdje također još nije raspisan natječaj.
Vijećnik Valentin Šipuš: Kao vijećniku jako mi je lijepo vidjeti da smo od Međimurje plina dobili
204.000 kuna, ali kao građanin i potrošač smatram da je to bezobrazluk. Radi se javnoj tvrtki kojoj sam
ja kao građanin preplatio 40% cijene plina, tako to ispada. Međimurje plin je ove godine spustio cijenu
plina za 3%, a morao je za 30%. Mislim da se moramo zapitati kamo sve to vodi, tko to financira.
Odgovor je, mi, potrošači. Isto je i s HEP-om. Smeta me što na majicama hrvatskih reprezentacija stoji
njihov natpis, a zapravo bi moralo pisati moje ime, jer ja to plaćam, a ne HEP. Isto vrijedi i za Međimurje
plin. Oni meni nude 5% popusta, ako ću plaćati redovito. Pitanje je kako oni mogu meni unaprijed nešto
nuditi, a ne znaju kakvo će im biti poslovanje, pa koliko onda oni na meni zarađuju. Obzirom da je Općina
dioničar, mislim da možemo nešto učiniti i moramo se boriti za potrošače, naše građane.
Načelnik Vladimir Domjanić: Nije tako velika dobit na cijeni plina za kućanstva obzirom na troškove.
Tu se nalazi veća dobit iz ugovora za opskrbu koje je Međimurje plin sklopio s poslovnim subjektima
izvan Međimurja odnosno po cijeloj Hrvatskoj. Znate da se mijenja i način ugovaranja opskrbe plinom.
Pojaviti će se novi dobavljači i svaki korisnik će za sebe privatno moći ugovoriti opskrbu s dobavljačem
kojim želi, odnosno koji će mu ponuditi jeftiniju cijenu. Moram reći da u neku ruku imamo sreće, odnosno
da smo ipak u povoljnijem položaju što su općine vlasnici Međimurje plina. U drugim županijama vlasnici
su privatni i građani plaćaju istu cijenu, a novci idu u privatne džepove i lokalna sredina od toga nema
ništa. Nadamo se da će pojavom konkurencije cijena plina pasti.
Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje
od 01.01.2016. - 30.06.2016.godine jednoglasno je prihvaćen.
Ad.3. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračun Općine Mala Subotica za 2016.godinu
Načelnik Vladimir Domjanić: Pred vama je rebalans Proračuna za 2016.godinu kojim se predlažu
ukupni prihodi u iznosu od 12.264.000 kuna, što je određeno smanjenje u odnosu na planirani Proračun,
a isto ću u nastavku pojasniti.
Kod prihoda, predlaže se povećanje stavke Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada sa
2.593.000 kuna na 2.800.000 kuna. Taj iznos izračunali smo na osnovu postotka koji trebamo vratiti i
iznosa prihoda koje očekujemo do kraja godine. Nismo ništa napuhavali jer nemamo potrebe za tim.
Stavku Porez na korištenje javne površine umanjili smo za 10.000 kuna, a stavku Porez na promet
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nekretnina za 20.000 kuna.
Kod stavke Tekuće pomoći iz državnog proračuna koja je planirana u iznosu od 4 mil.kuna uzimamo iznos
od 2.429.000 kuna i prenosimo na stavku Višak prohoda iz prošle godine pa nam ostaje 1.571.000 kuna,
a obzirom da očekujemo da će nam tekuća pomoć iz državnog proračuna iznositi 2.388.000 kuna, ne
umanjujemo prihode iz stavke Tekuće pomoći iz državnog proračuna za onaj iznos od 2.429.000 kuna
nego za samo 1.611.000 kuna i to su nam sigurni prihodi od 2.388.000 kuna.
Kod stavke Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirali smo za javnu rasvjetu iznos od 1.300.000
kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji smo umanjili na 800.000 kuna, jer ako bi i
došlo do realizacije neće biti vremena za potrošiti novce, a projekt mora biti u Proračunu.
Stavku Tekuće pomoći iz županijskog proračuna umanjujemo za 50.000 kuna.
Došli smo do stavke Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. To su sredstva koje
smo planirali za uređenje središta naselja Mala Subotica. Obzirom da postoje naznake da bi natječaj
trebao biti raspisan ove godine, projekt mora biti u Proračunu. Ako i dođe do realizacije, što čisto
sumnjam, ostavili smo iznos od 1 mil.kuna.
Stavku Prihodi od dividendi povećali smo s 30.000 kuna na 204.000 kuna.
Smanjili smo stavku Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta jer je došlo manje novaca nego što smo
planirali. Kod zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta mi više nemamo ingerenciju nad naplatom, nego
to sad vodi Država.
Povećali smo stavku Prihodi od zakupa poslovnih objekata zbog zakupa prostora u Domu kulture Mala
Subotica.
Stavku Naknada za korištenje eksploatacije mineralnih sirovina smanjujemo za iznos od 30.000.kuna,
obzirom da kod planiranja nismo znali što će se dogoditi sa zakupom šljunčare.
Stavku komunalnog doprinosa povećavamo za 50.000 kuna.
Stavku Građevinsko zemljište planirali smo u iznosu od 250.000 kuna. Znamo da smo prodali parcelu u
Zoni veličine 9.100 m2 u iznosu cca 500.000 kuna. Investitor plaća zemljište u ratama i ove bi godine
trebao stići iznos od 360.000 kuna, pa do tog iznosa povećavamo ovu stavku.
Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihode planiramo u iznosu od 9.835.000 kuna, plus višak
prihoda u iznosu od 2.429.000 kuna, ukupni prihodi iznose 12.264.000 kuna.
Kod rashoda, povećava se stavka Plaće djelatnika-javni radovi na 150.000 kuna, a vjerujem da će biti i
više. Tu nismo planirali zapošljavanje dvije u osoba na javnim radovima za pomoć starijim osobama,
najprije na šest mjeseci, a zatim im je produženo na još tri mjeseca.
Smanjili smo još neke manje stavke, Naknadu za prijevoz na službena putovanja, Naknadu za prijevoz na
posao i s posla, Stručno usavršavanje zaposlenika, Naknadu za korištenje privatnog automobila u
službene svrhe.
Stavku Uređenje nerazvrstanih cesta smanjili smo za 20.000 kuna, stavku Ostale usluge intelektualnog
održavanja smanjili smo za 20.000 kuna, stavku Čišćenje snijega smanjili smo za 20.000 kuna, stavku
Odvodnja oborinskih voda za 30.000 kuna, stavku Usluge odvjetnika povećali smo za 55.000 kuna,
stavku Grafičke i tiskarske usluge povećali smo za 15.000 kuna zbog povećane potrebe za tiskanjem
dokumentacija za natječaje, stavku Tuzemne članarine povećali smo za iznos od 8.000 kuna zbog
plaćanja članarine prilikom ulaska u novi LAG.
Imamo novu stavku Sufinanciranje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, iz razloga što su neki naši
građani ove godine dobili sufinanciranje direktno od Fonda, a obzirom da smo pretprošle godine, kada je
Općina vodila taj natječaj, sufinancirali energetsku obnovu obiteljskih kuća s 5%, mislim da je u redu da i
sada sufinanciramo u istom postotku.
Stavku Tekuće donacije vjerskim zajednicama povećavamo s 20.000 kuna na 80.000 kuna iz dva razloga.
Jedan je već spomenut, a to je sufinanciranje uređenja parkirališta kod Šenštatskog svetišta gdje je
Županija odlučila pomoći, a mislim da je u redu da i Općina sufinancira dio investicije. Županija će
sufinancirati 50%, Općina cca 25%, a preostali dio Šenštatska zajednica. Uspjeli smo dobiti prihvatljivu
ponudu i prilagodili smo radove da se obave na način kako treba. Radi se o asfaltiranju površine veličine
1100 m2, izvedbi upojnog bunara, rešetki, šahta i još nekih detalja, sve u ukupnom iznosu od 120.200
kuna, odnosno onako kako je bilo planirano. Drugi razlog je taj što je Ministarstvo kulture dalo iznos od
50.000 kuna za uređenje ograde oko crkve u Svetom Križu, koja je spomenik nulte kategorije i za koju
Ministarstvo već godinama izdvaja sredstva. Ako sada ne bi iskoristili ta sredstva, upitno je hoće li dalje
izdvajati sredstva. Vrijednost radova je 110.000 kuna, tako da osim onih 20.000 kuna koje smo kod ove
stavke planirali, treba još predvidjeti iznos od 30.000 kuna, da se i ta investicija zatvori.
Kod stavke Ostale tekuće donacije, imamo donacije za školstvo gdje smo predvidjeli iznos od 45.000
kuna, a predlaže se povećanje od 55.000 kuna, na 100.000 kuna, jer smatramo da je potrebno opremiti
informatičku učionicu prema zamolbi Škole koja ne može to platiti. Prema predračunima koje je Škola
prikupila vrijednost nabave 15 računala iznosilo bi cca 60.000 kuna. Postojeća računala u toj učionici
stara su preko 10-ak godina i nisu više funkcionalna.
Nova stavka je Sufinanciranje produženog boravka djece u Školi jer postoji potreba jednog dijela roditelja
kojima nema tko čuvati djecu poslije nastave dok su oni na poslu. Nakon analiza i izračuna troškova
došlo se do iznosa troška po djetetu od 620,00-650,00 kuna. Tako da bi se Općina tu uključila s cca 40%
iznosa, odnosno iznosom od 250,00 kuna po djetetu, za 25 djece, obzirom da je u provedenoj anketi
među roditeljima zainteresiranost pokazalo 23 roditelja. To bi za četiri mjeseca ove godine iznosilo
25.000 kuna.
Došli smo do investicija odnosno stavke Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Za investiciju Adaptacija i dogradnja Dječjeg vrtića Potočnica ove godine je u Proračunu predviđen iznos
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od 1,5 mil.kuna. S radovima ćemo krenuti ove godine, nakon završetka javne nabave. Radovi na
dogradnji moći će se cijelo vrijeme odvijati, naravno, ovisno o vremenskim prilikama. Novci su osigurani i
nadam se da ćemo naći slobodnog i kvalitetnog izvođača koji će te poslove moći odraditi.
Kod investicije Adaptacija prostorija Društvenog doma Sveti Križ idemo u povećanje za 100.000 kuna, ali
znamo da smo tu dobili sufinanciranje u iznosu od 130.000 kuna od strane Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova EU.
Za Izgradnju nadstrešnice na groblju Držimurec-Strelec predlažemo povećanje za 170.000 kuna. Prilikom
prošlogodišnjeg donošenja Proračuna išlo se s aproksimativnim iznosima jer uvijek kada se ide u
adaptaciju i nadogradnju vrlo je teško planirati, a pojavila se i situacija s izmiještanjem magistralnog
voda pa su ti troškovi porasli. Isto je i s nadstrešnicom na groblju Benkovec-Jurčevec. Novci su osigurani.
Obzirom da imamo troškovnike, odnosno približne vrijednosti radova, predlažem da se to povećanje
prihvati.
Kod investicije Uređenje središta naselja Mala Subotica predlaže se smanjenje iznosa da ostane iznos od
1 mil.kuna u slučaju ako će biti raspisan taj natječaj od strane Države.
Uvodi se nova stavka, Sanacija ceste prema groblju Palovec, u Tihoj ulici, koja je u jako lošem stanju, u
iznosu od 60.000 kuna.
Također nova stavka, Izgradnja autobusnih nadstrešnica u Maloj Subotici i Držimurcu predlaže se u
iznosu od 30.000 kuna. Jednu nadstrešnicu već smo postavili u Maloj Subotici, kod Pošte, a drugu ćemo
postaviti na mjestu kod pila u Držimurcu, gdje se sada nalazi stara i ružna nadstrešnica.
Kod investicije Rekonstrukcija javne rasvjete predlaže se smanjenje rashoda za više od polovice iznosa,
jer ako i bude raspisan natječaj ove godine neće se moći puno potrošiti.
Nova stavka Nabava automobila za potrebe Općine predlaže se u iznosu od 70.000 kuna. Sada imamo
auto koji je u raspadnom stanju. Kupili smo ga prije 6 godina za 14.000 kuna. Dobro nam je služio svih
tih godina, puno smo s njim obavili i nemamo gotovo nikakve troškove osobnog automobila. Gotovo sve
obavlja se s tim vozilom. No, sada su i mehaničari rekli da se popravci više ne isplate. Planiramo kupiti
auto star 7-8 godina, u stilu sadašnjeg, ali s 5 sjedala kako bi lakše prevozili radnike na javnim radovima.
Kod ovog rebalansa Proračuna realno je očekivati da ćemo moći realizirati ono što nije vezano za Državu,
a sve što je vezano uz raspisivanje natječaja za EU fondove i Državu, pretpostavljam da se neće dogoditi.
Vidi se da smo ostale prihode planirali realno, dapače, ovim rebalansom Proračuna te stalne, realne
prihode sada povećavamo, jer se dogodila pozitivna situacija da su ti prihodi i veći od planiranog, što mi
je jako drago, a to je pokazatelj da nismo napuhavali Proračun.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Pozdravljam spomenute investicije u kojima Općina sudjeluje svojim
sredstvima. Obzirom da se ostale točke dnevnog reda koje slijede vežu na ovu točku, odnosno referiraju
na ovaj prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna, nije mi jasno što je sa 7.točkom Prijedlog Odluke o
sufinanciranje ekonomske cijene smještaja djece polaznika u predškolske ustanove. To nije bilo
spomenuto. Načelnik Vladimir Domjanić: Da, to sam zaboravio spomenuti. Tu se predlaže povećanje
za 20.000 kuna obzirom na podatke o broju djece iz našeg Vrtića i prema pretpostavkama koliko je djece
u vanjskim vrtićima na koje bi se odnosila ta odluka. Vijećnik Vladimir Mihalic: Pozdravljam sve
izneseno i glasovat će za ove Izmjene i dopune Proračuna, iako prihodi nisu onakvi kakvi bi željeli.
Vijećnik Josip Horvat: Samo bi ponovio ono što smo rekli prilikom donošenja ovog Proračuna, da
državne stavke ne napuhavamo jer smo znali de neće biti ništa od toga, što se sada i pokazalo. Načelnik
Vladimir Domjanić: U 12.mjesecu prošle godine nismo mogli znati da će pasti Vlada i da se neće ništa
odigrati. Prihvatio bih vašu kritiku u slučaju da nismo nešto odradili kako treba i da zato nismo dobili
novce, ali mi imamo svu dokumentaciju spremnu za natječaj, a to što natječaj nije raspisan, nije do nas.
I druge općine su u istoj situaciji. Nismo mi krivi što se od mjeseca rujna prošle godine obećavalo da će
natječaj biti raspisan, a do danas nije.
Vijećnik Vladimir Mihalic: Vezano za produženi boravak učenika u Školi, radi se o pilot projekt Škole.
Školski odbor donio je prijedlog Odluke da se ide u taj projekt, uz uvjet da se uključi određeni broj
korisnika na dobrovoljnoj bazi i tu Općina izlazi u susret jednoj grupaciji roditelja koji imaju problem sa
smještajem djece poslije nastave. Načelnik Vladimir Domjanić: Moje mišljenje vezano uz
sufinanciranje produženog boravka je da se, ako to zaživi, odredi imovinski cenzus za sufinanciranje
Općine jer je vjerojatan slučaj da netko tko ima ozbiljnu potrebu za produženim boravkom neće isti moći
platiti zbog nedostatka vlastitih sredstva, a sufinancirat ćemo nekome tko ima dovoljne prihode.
Vijećnik Dejan Horvat: Neka komunalni redar opomenama pokuša naplatiti iznos neplaćenih kazni.
Načelnik Vladimir Domjanić: U ovogodišnjem Proračunu planiraju se prihodi od kazni komunalnog
redara u iznosu od 15.000 kuna. Svake godine taj prihod je sve manji jer su ljudi ipak nešto naučili iz
prijašnjih kazni. Nažalost, naši ljudi tek reagiraju kad ih se „udari po džepu“.
Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračun Općine Mala Subotica za 2016.godinu jednoglasno je
prihvaćen.
Ad.4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
u Općini Mala Subotica za 2016. godinu
Pročelnik Franjo Janković: Zakon o komunalnom gospodarstvu nalaže da se prilikom donošenja
Izmjena i dopuna Proračuna usklade i odluke vezane na gradnju objekata i održavanje komunalne
infrastrukture. Ovim Izmjenama dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
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planiraju se sredstva za 2,1 mil.kuna manje od prvotno planiranih i iznose 4.949.165,62 kuna. Najveći
razlog tomu je smanjenje sredstava za investiciju Uređenje središta naselja Mala Subotica za 2 mil.kuna,
odnosno s 3 mil.kuna na 1 mil.kuna te za investiciju Rekonstrukcija javne rasvjete koja je bila planirana u
iznosu od 1,5 mil.kuna, a smanjena je na iznos od 645.000 kuna. Ostalo su neke manje korekcije.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
u Općini Mala Subotica za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Ad.5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2016. godinu
Pročelnik Franjo Janković: Ovim izmjenama i dopunama Programa ne predlažu se neke veće promjene
u odnosu na prvotno planirano. Promjene se uglavnom odnose na iznos za plaće djelatnika na javnim
radovima, koji je za 50.000 kuna veći u odnosu na planirano, što je Načelnik prije pojasnio. Sredstva
ovog Programa u ukupnom iznosu od 585.000 kuna raspoređuju se na odvodnju atmosferskih voda u
iznosu od 105.000 kuna, na održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 50.000 kuna, na održavanje
javnih površina u iznosu od 60.000 kuna, na održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 60.000 kuna, na
održavanje groblja u iznosu od 90.000 kuna i na javnu rasvjetu u iznosu od 220.000 kuna.
Nitko se ne javlja za raspravu.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini
Mala Subotica za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćen.
Ad.6. Prijedlog sufinanciranja cjelodnevnog boravka učenika u Osnovnoj školi Tomaša
Goričanca Mala Subotica
Načelnik Vladimir Domjanić: Prije sam već pojasnio problematiku produženog boravka u Školi. Ovom
odlukom predlaže se sufinanciranje produženog boravka u iznosu od 250 kuna po djetetu. Temeljem
ankete koju je provela Škola predviđamo da će se u program produženog boravka uključiti 25 djece.
Vijećnik Ivan Marčec: U kojem postotku će Općina sufinancirati produženi boravak? Načelnik
Vladimir Domjanić: Sada se još ne zna postotak, ali Općina će sufinancirati 250 kuna po djetetu bez
obzira o cijeni koštanja, koju još sada ne znamo. Ona će ovisiti o broju korisnika produženog boravka.
Određivanjem točnog iznosa sufinanciranja lakše smo planirali novce u Proračunu. Vijećnik Josip
Horvat: Podržati ću ovu odluku, ali slažem se s mišljenjem Načelnika o uvođenju imovinskog cenzusa,
jer ovako nisu svi u ravnopravnom položaju. Načelnik Vladimir Domjanić: Bio je prekratak rok da bi se
za ovu školsku godinu to pripremilo. Pustimo da to najprije krene, zaživi, pa ćemo onda poduzimati
daljnje korake. Vijećnik Valentin Šipuš: Valjda se podrazumijeva da će Općina sufinancirati korisnike
koji su podmirili sve obveze prema Općini. Načelnik Vladimir Domjanić: Naravno. Korisnici će morati u
Općini ishoditi potvrdu o sufinanciranju produženog boravka, isto kao što se mora za sufinanciranje
pohađanja vrtića.
Prijedlog sufinanciranja cjelodnevnog boravka učenika u Osnovnoj školi Tomaša Goričanca
Mala Subotica prihvaćen je s 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM (I.Marčec).
Ad.7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece polaznika u
predškolske ustanove
Načelnik Vladimir Domjanić: Da sada smo imali odluku temeljem koje smo boravak u vrtićima
sufinancirali u visini od 50% ekonomske cijene odnosno najviše do 600 kuna po djetetu, bez obzira
koliko djece iz obitelji pohađa vrtić. U više navrata dolazili su mi roditelji koji imaju dvoje, a i troje djece
u vrtićima i apelirali da se donese odluka o većem postotku odnosno 100% sufinanciranje Općine za
takve obitelji, kako bi im se pomoglo financiranje pohađanja vrtića. Razradili smo ovu Odluku kojom
predlažemo da sufinanciranje za jedno dijete iz obitelji ostaje isto kao što je bilo do sada, za drugo dijete
iz obitelji sufinanciranje bi bilo 60%, a za treće dijete 100%, uz uvjet da djeca iz obitelji istovremeno
pohađaju vrtić. Predlažem da se još doda u Odluku napomena da se odluka ne primjenjuje na djecu
polaznike u predškolske ustanove koja imaju osigurano sufinanciranje ekonomske cijene roditeljskog
dijela od strane Države. Vijećnik Vladimir Mihalic: Treba biti socijalno osjetljiv jer su djeca naša
budućnost. Drago mi je što je to prepoznato. Bilo bi dobro da je sufinanciranje u većem postotku, ali naše
fiskalne mogućnosti su takve kakve jesu. Bilo bi dobro da uz ovaj prijedlog Odluke imamo prijedlog
Upravnog vijeća Vrtića jer se ovo odnosi na financijski dio i po Statutu Vrtića Upravno vijeće treba
odlučivati o ovome bez obzira ide li im ova odluka u prilog ili ne. Vjerujem da je Upravno vijeće o tome
raspravljalo i donijelo nekakve zaključke. Bilo bi dobro da je Upravno vijeće to prije prepoznalo i nama
predložilo, jer ima najbolji uvid u potrebe za tim. Svejedno podržavam ovu odluku. Načelnik Vladimir
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Domjanić: Smatrao sam da nije bilo potrebe da Upravno vijeće Vrtića donosi odluku o tome jer prihodi i
rashodi sada idu kroz naš proračun. Na Upravnom vijeću je bilo to razmatrano, samo nije donesena
nikakva odluka.
Vijećnik Valentin Šipuš: Jako mi je drago što smo se odmakli od onoga razmišljanja „što će meni vrtić,
moja djeca više ne idu u vrtić“ i podržavam ovu odluku, kao i prethodnu. Vijećnik Josip Horvat: Ne
slažem se s vijećnikom Šipušem. Dugo sam vijećnik Općinskog vijeća i nikada se nije tako razmišljalo.
Razmišljalo se malo drugačije samo radi toga jer nije bilo novaca. Vijećnik Valentin Šipuš: Osobno sam
bio prisutan na zboru mještana gdje je jedan mještanin rekao da nam ne treba biciklistička staza prema
Vrtiću i Školi jer njegova djeca više ne idu u Školu.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece polaznika u predškolske
ustanove, uz dopunu Načelnika, jednoglasno je prihvaćen.
Sjednica je završena u 20,35 sati.
Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Danica Glad

