ZAPISNIK
6. SJEDNICE VMO SVETI KRIŽ
Održane 09. siječnja 2018. godine, u 18 sati,
u prostorijama Društvenog doma Sveti Križ
Sjednici su se odazvali sljedeći članovi Vijeća mjesnog odbora Sveti Križ:
Jadranka Sermek, Zdenko Radiković, Aleksandar Horvat.
Gosti: načelnik Općine Mala Subotica Valentino Škvorc i predsjednik NK Eko Vladimir Goričanec

Predsjednica VMO Sveti Križ Jadranka Sermek otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, te
predlaže sljedeći DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Likvidacija udruge i brisanje iz registra udruga NK EKO Sveti Križ
3. 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 se vijećnici mjesnog odbora i načelnik Općine Mala
Subotica upoznali s prestankom rada i likvidacijom udruge NK EKO Sveti križ.
Gospodin Goričanec navodi kako nogometni klub više od godinu dana ne funkcionira, nema igrača, te
nema nikakvih aktivnosti, odnosno ne djeluje prema navedenim djelatnostima registriranim u
registru udruga.
Udruga je prema dostupnim podacima iz registra osnovana 25.08.1998. pod nazivom NOGOMETNI
KLUB "EKO" SVETI KRIŽ skraćeni naziv NK EKO s ciljem okupljanje građana, osobito mladeži, radi
bavljenja nogometnim sportom, razvoj i promicanje nogometa. Klub se od 2016. godine ne natječe u
nogometni ligama, te je neaktivan.
Iz svega navedenog skupština udruge donosi odluku o prestanku udruge, te je 06.12.2017. pokrenut
postupak brisanja udruge koju je pokrenuo likvidator Vladimir Goričanec pa je i taj datum ujedno i
datum prestanka rada udruge.
Konstatirano je da su prostorije i igralište udruge u vlasništvu Općine Mala Subotica te da će sve
troškove vezano uz komunalije (el.energija,voda) preuzeti Općina Mala Subotica. Dogovoreno je da
će se nogometno igralište održavati i redovito kositi kako bi ga bilo što lakše dovesti u funkciju
prilikom ponovnog pokretanje kluba ili korištenjem u druge svrhe.
Kosilica koja je korištena za košenje terena deponirana je u spremištu DVD-a Sveti Križ, a dresovi,
lopte,mreže i ostala sportska oprema bit će deponirana u prostorijama Društvenog doma Sveti Križ

kako bi se mogla koristiti prilikom sportskih događanja u mjestu ili prilikom pokretanja kluba. Ključ od
prostorija predan je Općini Mala Subotica.
Ad 3.
Ostala pitanja i razno
Potaknuto je pitanje korištenja prostorija i nogometnog terena. Istaknuto je kako je već u nekoliko
navrata mjesni odbor Sveti Križ pokušao uspostaviti kontakt s NŠ Općine Mala Subotica, ali
bezuspješno. NŠ Općine Mala Subotica nisu spremni za suradnju i korištenje prostorija i terena.
Predloženo je da se uputi javni poziv nogometnim klubovima koji imaju potrebu za korištenjem
nogometnih terena i prostora. Zaključeno je da će se i dalje voditi briga kako oko terena tako i oko
samih prostorija.

Sjednica je završena u 19:30.
Zapisničar:
Aleksandar Horvat

PREDSJEDNICA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SVETI KRIŽ
Jadranka Sermek

