ZAPISNIK
7. SJEDNICE VMO SVETI KRIŽ
Održane 23. ožujka 2018. godine, u 19 sati,
u prostorijama Društvenog doma Sveti Križ
Sjednici su se odazvali sljedeći članovi Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ:
Jadranka Sermek, Zdenko Radiković, Mladen Kodba, Aleksandar Horvat.

Predsjednica VMO Sveti Križ Jadranka Sermek otvara sjednicu, te predlaže sljedeći DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Odluka o podnošenju prijedloga za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Mala
Subotica za područje Svetog križa
3. Upoznavanje s sjednicom sjednice Povjerenstva za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje
natječaja
4. Ostala pitanja i prijedlozi
Ad 1.
Zapisnik s prethodne sjednice je pročitan te jednoglasno prihvaćen.
Ad 2.
Sjednica Vijeća mjesnog odbora sazvana je kako bi vijećnici mjesnog odbora donijeli odluku o izmjenu
i dopunu prostornog plana za područje mjesta Sveti Križ.
Donesena je slijedeća odluka:
U Prostornom planu uređenja Općine Mala Subotica predlaže se utvrđivanje posebnih uvjeta za
izgradnju poljoprivrednih građevina izvan građevinskog područja naselja Sveti Križ na način da se
zabrani gradnja poljoprivrednih građevina za uzgoj životinja izvan građevinskog područja sjeverno od
DC 20 do granice između k.o. Podbrest i k.o. Mala Subotica, odnosno granice k.o. Podbrest i k.o.
Prelog, oboje u cijeloj dužini, a južno od DC 20 do granice između Općine Mala Subotica i Općine
Orehovica, u cijeloj dužini.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se proslijediti Općini Mala Subotica na izradu
zatraženih izmjena u Prostornom planu.
Ad 3.
Pročitan je Zapisnik 1. sjednice Povjerenstva za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje
natječaja u kojem se između ostalog i za korištenje prostorija Nogometnog kluba Eko za koje se
predlaže da se također raspiše natječaj, ali s napomenom da se prostorije ne mijenjaju, dograđuju,
pregrađuju. Prednost bi imale sportske udruge. Najam bi se dao na određeno, do eventualnog
ponovnog formiranja nogometnog kluba.

Članovi mjesnog odbora podržavaju raspisivanje natječaja kako bi se objekt što prije stavio u
upotrebu i samim time se sačuvao od propadanja.
Ad 4.
Ostala pitanja i razno
Vijećnici su upoznati s provalom i skidanjem vrata s objekta u vlasništvu Općine Mala Subotica na
području Svetog Križa. Radi se o objektu u sklopu nogometnog igrališta. Vijećnici su jednoglasni u
stajalištu da se primjereno kazni, odnosno tereti osobu koja je počinila prekršaj, a koju je komunalni
redar Općine Mala Subotica identificirao.
Tokom mjeseca travnja Mjesni odbor Sveti Križ sa udruga sa područja Svetog križa planira ekološku
akciju koja će biti iskoordinirana s eventualnom ekološkom akcijom Općine Mala Subotice.

Sjednica je završena u 20:30.
Zapisničar:
Aleksandar Horvat

PREDSJEDNICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI KRIŽ
Jadranka Sermek

