ZAPISNIK
s 5.sjednice Vijeća mjesnog odbora Mala Subotica
održan 22. siječnja 2013. u 18,00 sati
Nazočni članovi: Dragutin Branilović, Ivica Mesarić, Tomislav Ciglar, Vladimir Domjanić,
Josip Halić, Ivica Kovačić, Zdravko Krčmar
Izočni članovi: Vladimir Patarčec, Ljiljana Šipuš
Ostali nazočni: -vlč.Đuro Vukalović, župnik
- Armin Sovar, projektant
- Jelenić Mladen, Josip Juras, Miroslav Kocijan, Antun Poje, predstavnici DVD
Mala Subotica

Na početku sjednice predsjednik VMO Male Subotice g.Branilović pozdravlja sve nazočne i
predlaže sljedeći dnevni red:
1.Prezentacija idejnog rješenja uređenja prostora između Župne crkve i Doma DVD-a
2.Definiranje uvjeta prijenosa nekretnine kod Doma kulture u vlasništvu DVD-a u
vlasništvo Općine
3.Informacije o organizaciji “Sobočkog fašjeka“
4.Ostala pitanja
Nazočni članovi jednoglasno prihvaćaju dnevni red.
1. Prezentacija idejnog rješenja uređenja prostora između Župne crkve i Doma
DVD-a
Na prijedlog općine projektant g. Sovar izradio je idejno rješenje spomenutog prostora
kojim bi se rješilo parkiranje automobila na tom prostoru, uređenje prostora oko Vatrogasnog
doma i kolni ulaz za potrebe vatrogasnog vozila te novi prilaz župnom dvoru i crkvi. Svim
nazočnima podjelio je skicu novog rješenja. G.Sovar razradio je rješenje tako da se može
izvoditi u tri faze. G.Domjanić kao načelnik općine objašnjava da je dokumentacija potrebna
kako bi općina mogla krenuti sa zahtjevom prema fondovima EU za dobivanje sredstava za
taj projekt.
U ime DVD-a javlja se g.Jelenić koji pozdravlja rješavanje tog problema i obvezuje se
da će ostalim članovima prenjeti prijedloge idejnog rješenja. Također predlaže da se u sklopu
tog prostora, a u neposrednoj blizini vatrogasnog doma, izloži stara vatrogasna šprica.
U raspavu se uključuje i ostali nazočni pri čemu se komentira tenutno stanje i prijedlog
budućeg rješenja.

Načelnik Domjanić spominje da su na sjednicu bili pozvani svi vijećnici Općinskog
vijeća iz naselja Mala Subotica, međutim nitko se nije odazvao. Kako tvrdi radovi bi mogli
započeti nakon završetka izrade kanalizacije u Ulici A.Stepinca koja je u tjeku.
Predsjednik Branilović daje prijedlog ovog idejnog rješenje na prihvaćanje kako bi isti
bio podloga za daljnu izradu potrebne dokumentacije za natječaj.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

2. Definiranje uvjeta prijenosa nekretnine kod Doma kulture u vlasništvu DVD-a u
vlasništvo Općine
Načelnik Domjanić započinje raspavu i konstatira da se ova ideja uređenja centra
općine vuče već deset godina kroz općinski proračun. U ovoj su godini osigurana sredstva za
udio u projektu koja su potrebna za sudjelovanje u projektima EIB 2 i EIB 3. Jedan od uvjeta
su uredni vlasnički papiri. Kao načelnik općine radio je već na tom projektu i tvrdi da imamo
velike šanse za dobivanje tih sredstava. Poziva predstavnike DVD-a da se uključe u
raspravu i da iznesu svoje mišljenje.
G.Jelenić također konstatira da se taj problem vuće već više godina i da je DVD i
prijašnjim sazivima MO potvrdio da su suglasni sa tim da je taj prostor potebno urediti, a da
nakon toga njih nitko više nije zvao na rješavanje tog problema. Isto tako govori da je kroz
povijest DVD Mala Subotica ustupao djelove zemljišta za potrebe općine, a da za to nisu
dobili adekvatnu zamjenu. Stajalište DVD-a Mala Subotica je da za prostor i zemljište ispred
Doma Kulture Mala Subotica, gdje se trenutno nalaze njihove drvene barake, traže u
zamjenu prostor od cca 100 m2 gdje bi držali svoje stvari.
Načelnik .Domjanić odgovara g. Jeleniću da su stečeni uvjeti za rješavanje uređenja
prostora ispred Doma kulture Mala Subotica pa su stoga i predstavnici DVD-a pozvani na
sastanak. Napominje kako općina uvijek izlazi u susret potrebama DVD-a. Projekti za
uređenje tog prostora su gotovi te je potrebnu pristupiti rješavanju urednih vlasničkih papira
kako se ne bi zakasnilo prema fondovima EU. Svjestan je da DVD-u treba dodatni prostor te
predlaže da se za tu namjenu prostor starog veterinarskog punkta u Glavnoj ulici uredi i po
potrebi dogradi.
G.Juras napominje da je DVD vlasništvo cijele zajednice te da prostor koji se dodjeli u
zamjenu za zemljište ostaje kao imovina i vrijednost cijeloj društvenoj zajednici.
G.Jelenić govori da nije sporno da DVD ustupi zemljište općini,ali za to traže zamjenu
za adekvatni prostor. Zbog toga traži da od strane općine prema upravnom odboru DVD-a
Mala Subotica ide prijedlog o zamjenskom prostoru ,a prema Statutu DVD-a oni će donjeti
odluku.
Predsjednik Branilović konstatira da je dogovoreno da od strane VMO Mala Subotica
prema općini ide prijedlog ponude novog prostora za DVD Mala Subotica kod starog punkta
veterinarske stanice u Glavnoj ulici veličine cca 100 m2 skladišnog prostora koji bi se uredio i
dao DVD-u Mala Subotica u zamjenu za vlasništo nektrenine ispred Doma kulture Mala
Subotica.
Nazočni na to nisu imali nikakve primjrdbe.

3. Informacije o organizaciji „Sobočkog fašjeka“
G.Branilović daje informacije o organizaciji ovogodišnjeg Fašjeka.
Ove godine povorka ide od Palovskog cepaša, a vodi je Meštar ceremonije koji za tu prigodu
dobiva novu „uniformu“ koje se trenutno šije. Novina je i „kugač“ koji postaje jedan od
kriterija za odabir maske.
Povorka dobiva i zastavu „Sobočkog fašjeka“ koja će se tradicionalno nositi u povorci.
„Sobočki fašjek“ dobiva i svoju himnu, tekst je napisala gđa Ružica Jukić, a glazbu
komponiraju domaći glazbenici pod vodstvom g.Marka Lajtmana.
Izraditi će se plakati za Fašjak, na facebuku će se otvoriti profil, ljude se poziva na izradu
starinskih maski, a sve u cilju što većeg odaziva i druženja ljudi.
Na kraju se planira i bal-zabava pod maskama koji bi održala u restoranu Fortuna.

4. Ostala pitanja
G.Jelenić upoznaje prisutne sa činjenicom da se ove godine slavi 120 godina DVD-a
Mala Subotica kojom se prigodom izdaje monografija. Prijedlog je da se proslava održi
7.srpnja 2013.(Dani Općine) u popodnevnim satima. Tijekom svečane sjednice prezentirati
će se i svečana monografija.
Načelnik Domjanić upoznaje prisutne da ove godine općima slavi 20.godina postojanja,
a Limena glazba Mala Subotica 115. godina.
G.Jelenić ukazuje na problem napuštenih pasa u Ulici A.Stepinca kod ribnjaka i moli
g.načelika za rješavanje tog problema na što načelnik potvrđuje da će pristupiti rješavanju
tog problema.

Sjednica je završena u 20.15 sati.

Zapisnik vodio:
Zdravko Krčmar

Predsjednik VMO Mala Subotica:
Dragutin Branilović

