REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2109/10-01-21-6
Mala Subotica, 23.02.2021. godine
ZAPISNIK
s 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica održane elektroničkim putem 23.02.2021.
godine.
Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica Mladen Križaić
pozivom klasa: 021-05/21-01/1, urbroj: 2109/10-01-21-5 od 17.02.2021. godine, između ostalog, na
temelju upute za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-0201/1-20-1 od 13.03.2020. godine o načinu sazivanja i održavanja sjednica predstavničkih tijela
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Poziv na sjednicu dostavljen je vijećnicima
elektroničkim putem, osim vijećniku Ivanu Oršošu kojem je poziv dostavljen pisanim putem na kućnu
adresu. Uz poziv na sjednicu priložen je zapisnik sa 28. sjednice, prijedlozi odluka te obrazac za
elektroničko glasovanje. Upite, dopune i zahtjeve za pojašnjenja točaka te pitanja za aktualni sat
vijećnici su mogli uputiti na referent@opcina-mala-subotica.hr zaključno do ponedjeljka 22.02.2021.
godine do 12.00 sati.
Svi upiti i odgovori su bili dostavljeni svim članovima Općinskog vijeća do utorka 23.02.2021.
godine do 12.00 sati. Glasovanje o predloženim odlukama (ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN/A) vijećnici su
bili dužni dostaviti u utorak 23.02.2021. godine u vremenu od 17.00 do 20.00 sati na
referent@opcina-mala-subotica.hr. Prijevremeno ili zakašnjelo glasanje neće se uvažiti.
Sjednici se nisu odazvali Vladimir Domjanić, Tomislav Podgorelec, Danica Glad i Stjepan
Baranašić, budući da nisu dostavili svoje očitovanje o glasovanju po točkama, te se stoga konstatira
da je sjednici prisutno 10 vijećnika i da postoji kvorum.
U aktualnom satu koji je trajao do ponedjeljka 22.02.2021. godine zaprimljena su pitanja od
strane vijećnika Vladimira Horvata i vijećnika Valentina Šipuša. Odgovori su poslani svim vijećnicima u
najavljenom roku do 23.02.2021. godine do 12.00 sati. Pitanja se u zapisnik unose kako su
postavljena, bez gramatičkih i pravopisnih ispravaka, kao i odgovor općinskog načelnika na njih:
VLADIMIR HORVAT
Pitanja:
„Lijep pozdrav. Kod točke dnevnog reda 3 i 4 izmjene i dopune Statuta Općine Mala Subotica kao i
izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća idu na štetu mještana naše Općine,kao takvog ga ne
mogu podržati. Kod točke 5,6,7 vjerujem da je povjerenstvo za dodjelu i prodaju poljoprivrednog
zemljišta odradilo posao po zakonu. Kod točke 8 imam pitanje zašto nam kod posljednjih prodaja
zemljišta u industrijskoj zoni i izvan nje kupci određuju cijenu i uvjete . Oko očitovanja Haix a.Zaobilaznica kod groblja u Maloj Subotici se gradi najviše radi Haix- sove tvornice pa mi nije jasno
zašto oni imaju primjedbe. Vjerujem da su bili na vrijeme upoznati sa projektom izgradnje ceste.“
OPĆINSKI NAČELNIK VALENTINO ŠKVORC
Odgovori:
Poštovani, uz prijedloge III. izmjena i dopuna Statuta i Poslovnika dostavljeno Vam je obrazloženje da
se izmjenama i dopunama pristupa jer tako nalažu Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi objavljene u „Narodnim novinama“ broj 144/20 koje su stupile na snagu
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24.12.2020. godine, a iste su Vam dostavljene kao prilog prijedloga odluka. Izmjene Zakona prošle su
zakonsku proceduru javnog savjetovanja u razdoblju od 08. do 23.11.2020. godine, i koja je jasno
vidljiva na linku https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15265, no nismo primijetili
da je itko dao primjedbu na izmjene zakona jer „idu na štetu mještana naše Općine“. O izmjenama
Zakona Hrvatski je Sabor glasovao na 4. sjednici, 15. prosinca 2020. godine te je isti usvojen sa 77
glasova "za" i 51 "protiv". S obzirom da je Hrvatska narodna stranka, koju predstavljate u Općinskom
vijeću, dio vladajuće koalicije, očekivao sam da ćemo barem naići na amandman u raspravi koji je
istovjetan Vašem mišljenju, no ni to nismo pronašli u službenim dokumentima dostupnima na stranici
Hrvatskog sabora. Izmjene koje su predložene, izravno su kopirane iz Izmjena i dopuna Zakona u
Statut i Poslovnik, bez ikakvog autorskog potpisa Općine Mala Subotica. O predloženim izmjenama i
dopunama Statuta i Poslovnika i Općina je provela javno savjetovanje u razdoblju od 02.01. do
01.02.2021. godine o kojem možete preuzeti izvješće na http://www.opcina-malasubotica.hr/wp content/uploads/2021/02/Obrazac-Izvjesca-o-savjetovanju-s-javnoscu-3.-ID-Statutai-Poslovnika.pdf. Ni tamo nismo primili Vaše primjedbe. O prijedlogu odluka očitovalo se i
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise Općine Mala Subotica koje je jednoglasno podržalo
navedene izmjene. Da podsjetimo, u sastavu navedenog Povjerenstva su Josip Šegović, Jelena
Herman i Tomislav Podgorelec. Općina Mala Subotica je jedinica lokalne samouprave je koja je prema
članku 18. ovog, Vama spornog zakona, samostalna su u odlučivanju u poslovima iz svoga
samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom, što povratno
znači da, kao i sve druge fizičke i pravne osobe u Republici Hrvatskoj, imamo obvezu poštovati Ustav i
zakone Republike Hrvatske. Član Općinskog vijeća mora biti osoba koja je primjer za ponašanje i
odlučivanje na temelju Ustava i zakona, zato i članovi Vijeća polažu zakletvu na početku mandata.
Glede rada Povjerenstva u vezi pregleda i ocjene ponuda za zakupe i prodaju poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, dijelim Vaše mišljenje da je Povjerenstvo dobro odradilo
svoj posao, tim više što je primljen velik broj ponuda i što je Povjerenstvo uistinu imalo težak zadatak.
U vezi odluke o prodaji k.č. 951/13 k.o. Mala Subotica odbijam insinuaciju da netko diktira cijene i
uvjete. Ovdje se radi o prijedlogu zainteresiranog kupca, koji čak ni ne mora uspjeti na javnom
natječaju. Na članovima je Općinskog vijeća, na 14 ljudi, da odluči hoće li uopće dopustiti takve
uvjete, a na sudionicima javnog natječaja je da svojim ponudama utvrde koja je konačna cijena
zemljišta. Vi ste, kao član Općinskog vijeća, uvijek slobodni predložiti nešto drugo, bolje,
konstruktivnije, bolje za mještane i Općinu, te prihvatiti rezultate glasovanja svih 14 članova
Općinskog vijeća. Prijedlog Haix obuće d.o.o. članovima Općinskog vijeća je dostavljen na mišljenje,
budući da podnositelj na tome već duže vrijeme inzistira. Kao općinski načelnik, slažem se sa
mišljenjem projektanta. S obzirom da su se postavljena pitanja odnosila na pojedine točke, a ne na
aktualni sat, ista će biti uvrštena pod raspravu po točkama.
VALENTIN ŠIPUŠ
Pitanja:
„Poštovani! Molim odgovor na sljedeća pitanja: 1. Kad će konačno početi sanacija nasipa potoka
Trnave i zašto to još uvijek nije učinjeno od strane Hrvatskih voda. 2. Što općina misli poduzeti u vezi
zapuštenog objekta u vlasništvu Hrvatskih željeznica na prijelazu ceste preko željezničke pruge u
Glavnoj ulici (kod rampi). 3. Zanima me zašto su rampe u ulici Braće Radić tri (3) puta duže spuštene
kada vlak dolazi iz smjera Kotoribe, nego kada dolazi iz smjera Čakovca. Srdačan pozdrav!“ OPĆINSKI
NAČELNIK VALENTINO ŠKVORC
Odgovori:
Poštovani, Poznato Vam je da je Općina Mala Subotica već ispregovarala sanaciju nasipa potoka
Trnave, te da su Hrvatske vode u svoj plan rada stavile navedenu investiciju. S obzirom na navedeno,
uputit ćemo im požurnicu kako bi radovi čim prije započeli. Glede zapuštenog objekta kod rampe na
Glavnoj ulici u Maloj Subotici bilo je riječ na sastanku sa predstavnicima Hrvatskih željeznica d.o.o.
koji je održan u Međimurskoj županiji kada je glavna tema bila sanacija pruge. Upozorili smo da se
radi o objektu koji nagrđuje vizuru naselja, koji nije u funkciji i koji se često protupravno koristi.
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Općina Mala Subotica nema ingerenciju nad radom rampi. Istina, neke stvari nalaže logika, no u
svakom slučaju možemo Vaš upit proslijediti nadležnoj služni HŽ-a te Vam proslijediti odgovor.
Drugih pitanja u aktualnom satu nije bilo, te je isti zaključen.
Predsjedavajući je predložio sljedeći dnevni red:
Prihvaćanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu
Donošenje III. izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica
Donošenje III. izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica
6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske unutar zone građenja na području Općine Mala Subotica
7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica
8. Donošenje Odluke o prodaji k.č. 951/13 k.o Mala Subotica
9. Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa za 2021. godinu
10. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Općine Mala Subotica u 2021. godini
11. Informacija o zahtjevu Haix obuće d.o.o. o izmjeni regulacije prometa u Obrtničkoj ulici u
Maloj Subotici – glasovanje na sljedećoj sjednici
1.
2.
3.
4.
5.

Na Dnevni red nije bilo primjedbi te je Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad.1. Prihvaćanje zapisnika s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Primjedbi na zapisnik s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Mala Subotica nije bilo.
U roku za glasovanje o prihvaćanju zapisnika izjasnilo se ukupno 10 vijećnika.
Zapisnik 27. sjednice prihvaćen je sa 10 glasova ZA.

Ad.2. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu
Prijedlog Odluke podnosi općinski načelnik Valentino Škvorc.
Člankom 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je
da se uz državni proračun donosi Zakon o izvršavanju državnog proračuna, a uz proračun jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi se odluka o izvršavanju proračuna. Navedenom
odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo
izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze
korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade odnosno općinskog načelnika i predsjednika
Vlade, odnosno općinskog načelnika, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju
proračuna za pojedinu godinu, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju
proračuna.
Prijedlog odluke Općinskom vijeću je podnesen na usvajanje na 28. sjednici, međutim je ista
omaškom izostavljena iz obrasca za glasovanje. Stoga za istu nisu evidentirani rezultati glasovanja, pa
je potrebno ponovno istu točku staviti na dnevni red sjednice.
U vezi prijedloga ove Odluke članovi Općinskog vijeća nisu imali pitanja.
Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu prihvaćena je sa 9 glasova ZA i 1 glasom
PROTIV (Vladimir Horvat – HNS).
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Ad.3. Donošenje III. izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica

Prijedlog III. izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica podnosi Povjerenstvo za Statut,
Poslovnik i propise.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 144/20) koji je stupio na snagu 24.12.2021. godine utvrđene su izmjene
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi zbog kojih je potrebno prići izmjenama
Statuta Općine Mala Subotica.
Temeljem navedenog podnosi se prijedlog kao u prilogu, a članovima Općinskog vijeća
dostavljene su navedene izmjene i dopune Zakona, kao i pročišćeni tekst Statuta sa vidljivim
izmjenama. U vezi prijedloga ove Odluke članovi Općinskog vijeća nisu imali pitanja, osim već prije
navedenog pitanja Vladimira Horvata.
III. izmjene i dopune Statuta Općine Mala Subotica prihvaćene su sa 9 glasova ZA i 1 glasom
PROTIV (Vladimir Horvat – HNS).

Ad.4. Donošenje III. izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Prijedlog III. izmjena i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica podnosi
Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 144/20) koji je stupio na snagu 24.12.2021. godine utvrđene su izmjene
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi zbog kojih je potrebno prići izmjenama
Statuta Općine Mala Subotica.
Temeljem navedenog podnosi se prijedlog kao u prilogu, a članovima Općinskog vijeća
dostavljene su navedene izmjene i dopune Zakona, kao i pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća
sa vidljivim izmjenama. U vezi prijedloga ove Odluke članovi Općinskog vijeća nisu imali pitanja, osim
već prije navedenog pitanja Vladimira Horvata.
III. izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mala Subotica prihvaćene su sa 9
glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Vladimir Horvat – HNS).

Ad.5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica podnosi Povjerenstvo za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica.
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica donijelo je 8.9.2020. godine Odluku o raspisivanju
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Mala Subotica. Natječaj je objavljen na Internet stranici Općine Mala Subotica i oglasnim pločama
Općine Mala Subotica dana 6.10.2020. godine, a kratka obavijest o objavljenom natječaju objavljena
je u Listu Međimurje dana 5.10.2020. godine. Natječajni rok istekao je dana 5.11.2020. godine, a
otvaranje ponuda obavljeno je 19.11.2020. godine s početkom u 18.00 sati u prostorijama Doma
kulture u Maloj Subotici, Glavna 29, Mala Subotica. Prema Zapisniku o otvaranju ponuda zaprimljene
su ukupno 24 ponude, sve pravovremene. Nakon izlučivanja ponuda koje su bile nepotpune,
Povjerenstvo je utvrdilo redoslijed prvenstva po svakoj čestici te utvrdilo ponuditelje za koje predlaže
sklapanje ugovora o zakupu.
U vezi prijedloga ove Odluke članovi Općinskog vijeća nisu imali pitanja.
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Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica prihvaćena je sa 10 glasova ZA.

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske unutar zone građenja na području Općine Mala Subotica
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica koje se nalazi unutar zone građenja
podnosi Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Općine Mala Subotica.
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica donijelo je 8.9.2020. godine Odluku o raspisivanju
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Mala Subotica koje se nalazi unutar zone građenja. Natječaj je objavljen na Internet stranici Općine
Mala Subotica i oglasnim pločama Općine Mala Subotica dana 6.10.2020. godine, a kratka obavijest o
objavljenom natječaju objavljena je u Listu Međimurje dana 5.10.2020. godine. Natječajni rok istekao
je dana 5.11.2020. godine, a otvaranje ponuda obavljeno je 19.11.2020. godine s početkom u 18.00
sati u prostorijama Doma kulture u Maloj Subotici, Glavna 29, Mala Subotica. Prema Zapisniku o
otvaranju ponuda zaprimljene su ukupno 4 ponude, sve pravovremene. Nakon izlučivanja ponuda
koje su bile nepotpune, Povjerenstvo je utvrdilo redoslijed prvenstva po svakoj čestici te utvrdilo
ponuditelje za koje predlaže sklapanje ugovora o zakupu.
U vezi prijedloga ove Odluke članovi Općinskog vijeća nisu imali pitanja.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica koje se nalazi unutar zone građenja
prihvaćena je sa 10 glasova ZA.

Ad.7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica
Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica podnosi Povjerenstvo za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica.
Općinsko vijeće Općine Mala Subotica donijelo je 8.9.2020. godine Odluku o raspisivanju
natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Mala Subotica koje se nalazi unutar zone građenja. Natječaj je objavljen na Internet stranici Općine
Mala Subotica i oglasnim pločama Općine Mala Subotica dana 6.10.2020. godine, a kratka obavijest o
objavljenom natječaju objavljena je u Listu Međimurje dana 5.10.2020. godine. Natječajni rok istekao
je dana 5.11.2020. godine, a otvaranje ponuda obavljeno je 19.11.2020. godine s početkom u 18.00
sati u prostorijama Doma kulture u Maloj Subotici, Glavna 29, Mala Subotica. Prema Zapisniku o
otvaranju ponuda zaprimljene su ukupno 3 ponude, sve pravovremene. Nakon izlučivanja ponuda
koje su bile nepotpune, Povjerenstvo je utvrdilo redoslijed prvenstva po svakoj čestici te utvrdilo
ponuditelje za koje predlaže sklapanje ugovora o prodaji.
U vezi prijedloga ove Odluke članovi Općinskog vijeća nisu imali pitanja.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Općine Mala Subotica prihvaćena je sa 10 glasova ZA.
Ad.8.

Donošenje Odluke o prodaji k.č. 951/13 k.o Mala Subotica

Prijedlog Odluke podnosi općinski načelnik Valentino Škvorc.
Zainteresirana stranka tvrtka Metal-hit d.o.o. iz Gardinovca dostavila je pismo namjere za
otkup čestice u Zoni poduzetništva i to k.č. 951/13 k.o. Mala Subotica. Bave se strojnom obradom
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metala, a provjerom njihovih financijskih pokazatelja vidljivo je da se radi o likvidnoj i uspješnoj tvrtci.
Predlažu da kupe česticu po cijeni za domaće investitore, odnosno po 61,00 kn/m2 (za vanjske
investitore cijena je 76,00 kn/m2) te da im se odobri plaćanje kupoprodajne cijene u tri rate unutar
dvije godine. Načelnik predlaže da se dopusti predložena cijena. Usvajanjem ove Odluke Općina Mala
Subotica stvorit će uvjet za dolazak novog poduzetnika u ovim teškim vremenima. Također, ne treba
gledati samo jednokratnu korist od prodaje zemljišta, već ono čime ti poduzetnici mogu doprinijeti u
razvoju naše sredine otvaranjem novih radnih mjesta i privlačenjem drugih investitora kako bi Zona
konačno zaživjela u funkciji za koju je stvorena.
U vezi prijedloga ove Odluke članovi Općinskog vijeća nisu imali pitanja, osim već prije
navedenog pitanja Vladimira Horvata.
Odluka o prodaji k.č. 951/13 k.o Mala Subotica prihvaćena je sa 9 glasova ZA i 1 glasom
PROTIV (Vladimir Horvat – HNS).

Ad.9.

Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa za 2021. godinu

Prijedlog Programa podnosi općinski načelnik Valentino Škvorc.
Člankom 69. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20,
145/20) propisano je da pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju
proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) plaćaju jedinicama lokalne samouprave šumski
doprinos u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju. Šumski doprinos u visini od 10% plaća se
jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja utvrđenih posebnim propisom
kojim se uređuje upravljanje regionalnim razvojem i jedinicama lokalne samouprave u brdskoplaninskim područjima utvrđenim posebnim propisom, dok se šumski doprinos u ostalim jedinicama
lokalne samouprave plaća u visini od 5%. Sredstva šumskoga doprinosa uplaćuju se na poseban račun
jedinice lokalne samouprave područja na kojem je obavljena sječa šume i koriste se isključivo za
financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture. Radi namjenskog korištenja i kontrole
utroška navedenih sredstava jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti Program utroška
sredstava šumskog doprinosa.
U vezi prijedloga ovog Programa članovi Općinskog vijeća nisu imali pitanja.
Program utroška šumskog doprinosa za 2021. godinu prihvaćen je sa 10 glasova ZA.

Ad.10. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Općine Mala Subotica u 2021. godini
Prijedlog Programa podnosi općinski načelnik Valentino Škvorc.
Temeljem članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(“Narodne novine” broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) trideset posto sredstva naknade prihod su
proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a
koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu
obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno
nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave. Sukladno prijedlogu proračuna Općine Mala Subotica za 2021. godinu,
predlaže se program kao u prilogu na usvajanje.
U vezi prijedloga ovog Programa članovi Općinskog vijeća nisu imali pitanja.
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Mala Subotica u 2021. godini prihvaćen je sa 10 glasova ZA.
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Ad.11. Informacija o zahtjevu Haix obuće d.o.o. o izmjeni regulacije prometa u Obrtničkoj ulici u
Maloj Subotici – glasovanje na sljedećoj sjednici
Članovi Općinskog vijeća primili su zahtjev tvrtke Haix obuća d.o.o. o izmjeni regulacije
prometa u Obrtničkoj ulici u Maloj Subotici. Također, priloženo im je očitovanje projektanta Roka
Magdalenića koji potpisuje projekt proširenja Obrtničke ulice, te člana Odbora za komunalne
djelatnosti ,prostorno uređenje i zaštitu okoliša Stjepana Baranašića. Isti su se složili da se radi o
zahtjevu kojem se ne preporuča udovoljiti, a isto su se izjasnili i članovi Povjerenstva za procjenu,
prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja. O ovoj točci glasovat će se na sljedećoj sjednici.

Zapisnik vodila:
Mirjana Sečan
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE MALA SUBOTICA
Mladen Križaić, dipl. inf.

7

