ZAPISNIK
3. SJEDNICE VMO SVETI KRIŽ
održane 8. lipnja 2017. godine, u 19 sati,
u prostorijama Društvenog doma Sveti Križ

Sjednici su se odazvali sljedeći izabrani kandidati za Vijeće mjesnog odbora Sveti Križ:
1. Jadranka Sermek
2. Mladen Kodba
3. Zdenko Radiković
4. Aleksandar Horvat.
Predsjednica VMO Sveti Križ Jadranka Sermek otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, te
predlaže sljedeći DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog za javno priznanje – Pečat Općine Mala Subotica
3. Ostala pitanja i prijedlozi

Ad 1.
Zapisnik s prethodne sjednice je pročitan te jednoglasno prihvaćen.

Ad 2.
Općina Mala Subotica raspisala je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih
priznanja Općine Mala Subotica za 2017. Godinu. Raspravom na sjednici za dodjelu
općinskog priznanja Pečat Općine Mala Subotica predlažemo dobrovoljno vatrogasno društvo
Sveti Križ. DVD Sveti Križ dobrovoljna je i humana udruga koja još od 1937. godine niza
brojne uspjehe svojom aktivnošću na području općine Mala Subotica. Društvo se ističe u
svom radu na unapređivanju vatrogastva i zaštite od požara te obavlja i druge poslove kojima
podupire ovu djelatnost. Također, Društvo sudjeluje u svim manifestacijama Općine Mala
Subotica i surađuje s drugim udrugama sa područja Općine.
S obzirom da uspjeh naših studenata nije bio nagrađivan proteklih godina, VMO Sveti Križ
predlaže da se nagradi marljivost studentice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – Jelene
Horvat, koja je tijekom svog redovitog studija bila nagrađivana Dekanovim nagradama. Svoje

obrazovanje nastavila je na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave koji
privodi kraju u srpnju 2017. godine te uz brojne uspjehe u svom obrazovanju, sudjeluje u
gotovo svim aktivnostima svojeg mjesta.

Stoga, na sjednici VMO-a Sveti Križ, održanoj 8. lipnja 2017. godine, odlučeno je da će se za
javno priznanje – Pečat Općine Mala Subotica predložiti DVD Sveti Križ koji ove godine
obilježava 80. obljetnicu svojeg aktivnog djelovanja, a za pohvalu studenta predlaže se Jelena
Horvat.
Ad 3.
Predstavljen je program obilježavanja 80.-te obljetnice DVD-a Sveti Križ te su tom prigodom
članovi Mjesnog odbora pozvani da uveličaju proslavu svojim prisustvovanjem.
Kako pokrenuto pitanje zapuštenih kuća na području mjesta Sveti Križ još uvijek nije
riješeno, ponovo je pokrenuto navedeno pitanje. Već je nekoliko puta obaviješten komunalni
redar o navedenom problemu. Napuštene kuće narušavaju izgled mjesta, leglo su za štetočine
i predstavljaju opasnost za susjedne objekte i mještane zbog mogućeg urušavanja.
Sjednica je završena u 20:30.
Zapisničar:
Aleksandar Horvat

PREDSJEDNIK VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI KRIŽ
Jadranka Sermek

